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σ ΑΡΡΑΚΑΤὉΝ οΕΙΤΙΟΙΝ ΟΝΝΙ ΑΤΌΡΙΟ ΡΕΕΕΕΟΤΙΝ 

ΑΡΡΟΡΟΙΤ 

“ΟΟΜΝΜΕΝΤΑΤΙΟΝΕΝ ΤΙΒΛΑΘαΙΟΑΝ 

ΡΗΕΛΕΤΕΣΟΙΤ 

ΟΟΝΕΤΑΝΤΙΝΟς ΤΙΕΟΠΕΝΡΟΠΕ. 

ἘΡΙΤΙΟ ΟΟΤΑΥΑ Ο6ΝΙΤΙΟΑ ΜΑΙΟΕ. 

ΥΟΙΣΜΗΝ ἩΗ. 

ΙΗ1ΡΡΙΑΕ 

α1τΕβΡΕΒΟΚΕ ἅ ΡΕΥΕΤΕΝΤ. 

18τ2, 
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ΝΟΤΑΝΤΟΗ ΙΚΤΕΒΙΛΙ 
ΑΕ ΑΡΡΑΠΑΤΟΝ ΟΠΙΤΙΟΙΝΜ ΑΙ/ΤΡΕΙΠ5 ΝΟΝΥΙ ΤΕΡΤΑΜΗΝΤΙ ΡΑΕΤΙΡ 

ΒΡΕΟΤΑΝΊΤ. 

-α.. οοά]σερ αποῖα]ες αἆ αοία5 αροδίο]ονγαπῃ αλ ΡΕ δαπ{ 
ἀποάσοσῖπη: 

εοἆεκ ΒπαΙΗ1οας ῬοαίτοροΠ{απαδ. αοθς. ΤΝ. Υἱάο αἆ εναηρε]ῖα. 
εοἆεχ Αἰαχ. Τιοπά1μ. Ἀαθο. Υ. Υάε αἆ ενν. 
εοἀεκ Ψαιῑς, Ινοπ1. Ῥαεο. 1Υ. Υἱὰε αἆ ενν. 
οοᾶοχ Περηγαεπιῖ Ῥαχῖς. αος, }Υ. Υἱάς αἁ ουν. διροχοδέ παῖος {ος 
"τί αν». 
εοἆαεχ ἸΏεζαε Οαμίαῦτ]σ. βαοας. ΥΙ. Ὑϊάε αἆ ενν. Ῥ]άτα ἀαδιάσεγαπίγ. 
οοἆοχ Τ αι Ιβη5 ΟκομΙσιδῖδ 586ο, ΥΙ εχειη!1δ. ἄγταεοῖΙ5 αἁ]πποία εδῖ 

1,αἴ]μα νείαβ ναειδΙο. Ῥοδί Παατηϊὶ ο ΙΙοπεπ β8{8ἵ5 νΙ{ΙοβΒΑΠΙ ΠΙΟ 

1530. οὐ ]άϊ 1π ΜΟΠΙΠΙΘΗΙΟΥ. ΙΠΕΟΓΙΤΩ νο]ΙΙΠΙηο ΙΧ. 

μα οοἀεχ 0918]. Ῥαγίβδ. Φαασι]ϊ ΥΠ. Υιάο αἲ ενν. 

α 

1 

ποςσς» ᾷ 

Ε' 

{γαρπηεη(απη Ῥοείτορο]λΙίαηπαπι οχ 6ο]]εσίῖομα Ίπθα ογ]εη{α]ἱ απ 18959. 
Οοπ πεί αοίογαπα 2, 4ὔ πδαιο ὃ, δ. βαασι]Ι ΥΠ. 
εοᾶάεχ Μι{Ιηθηδί5. αες, [οτο 1Χ. γα ἀεδιάεταμίατ, 4πογτη ρατίεΠι 
βπρρ]ενΙέ απἰΙααἩ5 «ΟΓΓΘΟΙΟΥ, ψατίειη α 115 ρα[]5 ΥΘΟΘΗΒ. 
οοᾱ. Ῥείτορο]ίαπιαβΒ ραΠπηρδεβίτις. ΨἱάῬ αἆ ενν. ΤοΙἹαπα 4ο 60Η 11Π6- 
{αν Αεἲ. 25, ὃ---1τ. αὐ]πΙ βαεσι]1 αβί, ἆπο ας απ ρας Ἱερτίαν Αοῦ. 2, 
ϐ6---1τ. 26, Τ---19. δερ(η], αἴααε εἴπδάθιω {οσα απαγίπη, 1 4ο εδ 
Δει. 1ὸ, 99---46. 
οοᾶ. Απησοα]1ο, Ἱνοπιαπβ. Ῥασσα]] ΤΝ, Ἱπορίί δ, 10. 

εοᾱ. ραᾖϊπηρβεδίτι5 ῬογβγΙαπ58, βαεσ]ο {εγε 1 Χ. Ππαιιπία δοηρία5. Ῥαν- 
{ει α4μαςθ αοίιι5 αρρ. εἰ αροσα]γρεῖη οοπ πεί οά]άῖ αΗπο 19609. ἵπ Μυ- 
ἨΠΠΗΘΗ{ΟΥΙΠΩ ΒάΕΓΟΥΗΠ νο]υπηῖπα ΥΙ. 

11. Ποπ αἆ αρὶδία]α5δ οα{λο]]σα»δ 5ορίοτη: 

εοἆαν ΒΙπκϊ{. Ῥείτορο]Ιίαπαβ. Ῥαθο. ΙΥ. Ψἱάα αἆ ενν. 
οοᾶ. ΑΙαχαιᾶν. Ποηπάῖη. βαθες, Υ. Υἱὰάο αἆ ουν. 
οοᾱ. Ναιῑο, Ίνοπι. Ῥαεσο] ΤΥ. Υἱὰς αάά ενν. 
σοᾷ. Ἱορμτασιηϊ Ῥαχῖδ. Ἀαος, Υ. Υἱάς αἆ ενν. Πεβδιάεναπίς πομπ]]α, 
εοᾶ. Μοβαιθηβῖδ. Μαι{]αεῖο ἀἰσΙίαν ουάοκ ψ, Ῥεμο]ζῖο 105. Ερρ. ϱ8- 
Ώλο]]σας οοπ{]πεί Ιπίομταβδ, Νοπὶ δαθοι]1, 
εοἆ. Δηρο]ῖο. Ἠοιη. Ῥαεο. ΙΧ. ΝΙ1] ἀεεβί. 
εοά. Ῥογβτίαπαςδ Ῥαπηρδορίας ῥαδοι]ή ποπ] Ιπδι{]5δ. Ῥαασα ρετ]ετυη!. 
194141 αππο 18656. Ἱπ Μοπαπιεηίογ. νο]ππηίπε }Υ. 

ΤΠ, Τίοπι αἆ ερϊρίπ]ας Ραα]ῖπας 19: 
οοᾶεκ Β]μα]ί. Βείτορο]. Βαεοι]] ΤΥ. Υἱὰε αἆ ενν. 
εοᾶ. ΑΙεχ. 1,οπά1π. Ῥαεο. Υ. Υἱάε αἆ ενν. Τεβοῖί 2 Οογ. 4, 19---12, 6. 

ουά. Υαΐῑο. Ἀοπι. βαςς, ΤΥ. γΥἱάο αά ενν. Ώσδρυπί Ηευτ. Ὁ, 14 πδαια 
αὖ Ππεπη, Ύᾳπὰς δα ρρ]εν1ί ΙΠΒΗΙΙ8 ΥέςΘΗ{ΊΟΥ, 81Ρ]ο ὮὉ αἃ Πιο ΡαδΒΙΠΙ 10- 
ταΐα, Ἱτεπα ἀεβαπί ορ]δία]ας Ιπίαργας αμαἰίαος: πίγασαο αά Το ί]γευη, 
αά παπα, αἆ ΙΙΙΘΙΠΟΠΕΠΗ. 
σοᾶ. Ερητασπιϊ] Ῥατὶίς. φασ6ο. Υ. ΝΙάε αἆ ενν. Ῥοτίατιιπί πιπ]{α. 
εοὰ. Οἰατοπιοπίαϐ. Ῥατΐδ. ἄταεςΙΡ Παβηαδ. Βοπρίαδ οδί βαες, ΥΠ. 
πηθᾷ1ο νε] εἰῖατη Ἱπδιπίε. ϱῦ βαρρ]ενΙξ Ῥοπη. 1, 2ἴ---0 6ο επι 516] 
εχειηία(ϱ). ϱ7” βεριϊπαί {εγο βαεσοι]ῖ εδ. Γοίανα (εχίαα ἀτασςςΙΠΙ Υ6- 
οαηβιί. ϱ” ) 1άειπα ο ἵη ]μααπίς ἀἲ ἀῑσίιβ ραισοβ ἑαπίαπη 1ο608 6οι- 
χαχ]{. ϱ)ὁ ρεγρασὰ 1 αταεςΙΣ πιαίαν1ζ. ϱ137 Οναεσα5δ ποπ] {εγθ βᾳ6ο. 
1πθιΗΓ15 {εχίιη ΟΥ ΔΕΟΠΙΙΠ ρε ΟΠΙΠΘΡ 6ος 1015 ρατίες ἀῑ]ίρεηπίει τεςθ- 

μες». 





Νο μα κκ υὐκκ 

ο π-  --υ---ἷ 

ΠΡΑΞΕΙΣ. 

η ΔΝ - ’ 3 / Ν / οί ὴ ’ 

1 Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιῃσαμην περ! παντων, ὦ (Φευφιλε, 
σ / ο ς ον ως - Δ | ὃ / ὴ ϱ) -- ο ς , . 

ων /10ςατο ο //σουσ ποιξι’ τὲ και δι ασκξιν, ᾱ αχοι]σἼημεέρασ Ε)) 

. 

Ἀ πραξεισ οππι (η Ἰηβογ]ρίίοπο οἱ απο[Ιαβοπιαπο Επίς βππηπια Ῥα- 

σῖπα παρα (πγ). Οοπβνπιαηέ απο βοπρίαναπη ΟΥ495 (εν αρχη των 

πραξεων) "5 (εν ταισ πραξεσι» ο λουκασ) 1355 (Εν Μεν ταισ πφαξεσι 

γεγφαπται) αἱ αρ Τις ὃ ὸ (οτι λου"κασ ο γραψασ.-το εὐυαγγ. γαι τασ 

πραξ.) ΡΙ4011316 (ο σωτήρ εν ταισ πραξεσι φησι)”.13 (αι πραξεισ) δ 

Ειβλςί ὃν 4, 1 ϱ{ὔ (ο λουμ. εν ταισ πραξ.) 50311 (ον εν πραξεσι - αεγρα- 

ψεν ο λουκ.) 939) (τα εν ταισ πφραξ. δεδηλωμενα) 519 (ή των πραξεων 

γραφη) εἴσηὸ (Μα 396) Ερἰρ]ιήδἳ (το εν ταισ πφαξεσι γεγθαιιμενον) εἰτδ' 
Βα5τεςς απ Τ]άνι 16155 (πετροσ - φησιν εν ταισ πφαξεσι) οἱ” 15 (ωσ 

ιστορια διδάσκει των πραξεων) ος δν 119 Επια]ρτοἱ 1ο” (προλογοσ των 

πραξεων. Ἰίαιη ἀΙοΙίαν 115 Θειων µαρτυριων τησ βιῤλου των πραξεων, 

οἱ””! απασαι αι μαρτυριαι των πραξεων, ο. κεφαλαια των πρα- 

ξεων) Οομπι τρά (εν ταισ πραξεσι) Οτο 11 (ο εισ τασ πραξεισ λαλοι- 

ενος) 154 (καθωσ ταισ πραξ. ἔμφερεται) 355 (φασι γαρ αι πραξεισ, 

Ιρ]άεπι καθωσ αι πραξ. περιεχουσιν) 37" (ωσ δηλουσιν αι πραξεισ) 
Τοτίρδγεμῖο3 (ο Ρείνὶ εποπιρίο φιιοᾷ ααλίς γεΓογί) ΠΙΙΡ5 5 (ου ἴπ 
αοίογιπι [10ψο τέα φογἰθέη). Βϊπαϊ]τθν 39. πραξεισ λουκα. ΟΟΠβΥΠΙΑΥΕ 
νά εἴ. ΦΥΥΣΕΙ (17εγ αοξιι, Ίιου αιέεηπι εδ λιδογίαε αγγ. Φεαίογισπι, οοἷ- 

ζεοίιδ α δαπείο Τιο επρἰδία) ..... Ὥπ Τϊ πραξεισ αποστολων οἱ! ἨΡ 

(5εᾷ Ῥ πραξισ Ἱπ Ιπδοτῖρίῖομθ οἱ πΏίοπππαπο ᾖΠ. ο. απἰπαπίε] ρ]επθ 

κογ]ρῖθαν ΒΙΠηΠΊα Ῥαρίπα, οἳ αἱ, 4), Ἱίεπι να ἵπ δα0βογιρίίοπα, ΑίῑιΤοτ 

(μετα ταύτα πραξεισ αποστολων) Επίλα] 131 (πραξεισ αποστ: το βι- 

βλιον καλενται αἱς, 5ἱο απβιπηεπίαη Ἱπαῖρίϐ), Ἰέοπι 40. λουκα εὔαγγε- 

λιστου πραξεισ αποστολων. Ἀϊπιίον 40 απ πραξεισ των αποστ. 

εὔπα 91. 61. 81 πι ΒΥΠΟΡΒ ὃ (πφαξεισ τον αππ., ου η αρχη). Τίοπι αι 

πραξ. των αππ. Ο1οπιθθῦ (λουκασ εν ταισ πραξ. των αππ.) ΟΥ: 555 
(εν ταισ πραξ. των αππ.) ὮΏ1οπβΙεΧ (οοπγΡαπΙ Απο χθβρ αά απ ϐ) Έπδ 
ΠΙ5{5,4,Τ {ταισ των αππ. πραξεσιν) οἱ 3,11)6 (καν ταισ οολογοῦμεναισ 
των αππ. πραξεσιν εμιφερεται) θἴᾶ6} 338" 400 ζωσ γουν αι πραξ. των 
αππ. περιεχουσιν) αἴλΙδε5, 35,1 (οια επεται η των πραξεων των αππ. 
γθραφη) ΟγΤΥ 319 Ον 6δ ος δ] (υπομνημα εισ τασ πραξ. των αππ.) 
Τάι 1044 Τσπα ἆ Γι ἀθπι]α αοίτις αροξίοἱογηπι (4 ερἰςέιζαο {ο]ιαχής ΠΠ1 

οπρ[ἰοῖί ὑπορίέ αοΏις αροδέο]ογιπη), . Ἰέοπι. 11501 (ος αούιις αρρ.) Τουί 
ΡΤΑΧ38 (αοΐᾳ αρ.) οίυαρί 10 ο(πηΣΤΟ 53 ϱ(Ρταεβδοτ 23 Ονρίεςίιδ)δθ ΠΙΙΡ5 31 (ἴπ 

αοθῖς αργ.) οἱδὺ (ὖπ ίφγο αοέππι αρ.) Απιρζοης ἳ (ἱόγηπι -- φιῖ αοίι αφο- 
β/οζογηιπι οσα Βιη) ϱΙΔΆΘΡΘ: ΑΠ ὑποῖρίε [{οογ αοίηιπι αφοξίοίογηηη. Οἱ οἱ. 

ΤΙΡΟΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. Τ. ΕΜ. 6. 18 



2 } 1, ὃ. ΠΡΑΞΕΙΣ 

/ - 5 / Δ / ον ο. 4 Ρ] / 

τειλάµενοσ τοῖσ ἀποστύλοισ διὰ πνεύµατοσ αγίου οὓσ ἐξελέξατο 
3 / ώ τσ Δ ΄ ς Δ φ.” ΔΝ λ α...-. 

ἀνελήμφθη᾽ Ὁ οἱσ καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὺ παθεῖν 

αὐτὸν ἐν πολλοῖσ τἐκμηρίοισ, δί ἡμερῶν τὲσσεράκοντα ὀπτανόμενοσ 

οαποπΙη τα! αοία αιίεπι οπιπύηπ αργ. 8ιιὸ 1ωιο [ἱφγο βοτίρία βιωπέ (519) ἴπσας 

ο ορας ς (οί. ΊΙ5ί α]) πραξεισ των αγιων αποστολων ουπι ΑΞΕΗ (βεὰ 

ΟΠΙΠΘΡ 1841 δἱο απ οαἱσθτη 11 Ὀτῖ; 1π Α αὐδοίβεδας Μία]ας, Ίΐέοπι ἵπ ο ἴδᾳιπθ 

Ἠ]α{ Ἱπ Άηα; 4Η ΙΠπΙΙο ππαποῖ 811Π8) αδοῖ Κδοῦ (18. Ρτασπιϊβεῖς λουκα 

ευαγγελιστου) αἱ (41. πραξ. των αγι. και πανευφηµων αππ.) οορ 

ΤΙάΟΥΠΠΟΡΣ (1Π8ΠΙΟΦ335 εν ταισ πραξ. των αγιων αππ.) Ο0ΗΥ9.1 9843, 
Ραβρῖπι αἁἁῑίατ συγγραφεισαι (4. πραξισ - συγγραφεισα είο) παρα 

του αγιου (41. αἀᾶ ἵπβαροι ενδοξου και πανευφηµου) λουκα απο- 

στολου και εὐυαγγελιστου 

1. οἳξ οἳΠῃ ΝΑΕΒ 1. 19. 51. 61. αἱ οπιπσῖά Ον 06 0οπ8{ 2,64 ια τί 5,15: 50 

Βαθείμᾶθ1 ΟΗτὸ)” Επίμα]Ροῦξ ΑπίΙοσ1306.., Ίωπ Τϊ τς ο. ΒΡ :: Ρροβί ηρξατο 

ποπ οαπίαπι ν]άεδαίαν ΒΡ 5εαυἵ 1πν1{15 ΝΑΕ ΟΥ. ἈΒπαάεηί οπιΙβΒΙΟΠΘΤΗ 

1,ς 9, 29. 9, 60. 99, 69. 98, 28. 94, 15, αὈ] οππη ΝΕΤΌΣ, κΒ, ΝΑΗΤ, αἲ 

ΝΟΡΗΙ,, ΝΑΒΙ, οπηϊκίπηας ὁ. Χο Ἰέθπι βιαἀθηί 4, 8. ὅ, 51. 6, 9. 9, 58. 
10, 9τ. 18, 24. 19, 5. 9. 32, 61. αὈί Β βο]α5 οπη, 15, 14 αῬί Ρ βο]αβ οπ. 

Νεο πιαρῖς βεη ια βππας ἰθρίθς απὶ ο 4, 14. ὔ, 10. 18. 40. | τε: 

0οπ5{2.6)4 οπι 

δια πνευμ. αγιου: οοπ]ππχοταπέ ΟΠΠ ουσ εξελεξατο ΟγΙΏθΡΙ 106 (οὖν 

ἁμώμητον - τὸ ὧσ ἐπ᾽ ἀνθρώπου κοινοῦ τὴν ἀνάληψιν αὐτῷ τὴν εἰσ 
οὐρανὸν δεδωρῆσίθαι λέγειν παρὰ τοῦ πνεύματοσ. ἐπιλέκτουσ. μὲν γὰρ 
ἐποιεῖτο τοὺσ μαθητὰσ διὰ τοῦ ἁγίου πνεύµατοσ, ἀγελήφδη γε μὴν 
ὡσ Φεόσ. Ο8 ε1.80115 πὈῖ ἆςᾳ ΝοβίοτΙο: εντειλαμενυσ τοισ αππ., φήσιν, 

ουσ εξελεξατο, δια πνευµατ.αγιου ανεληφθη.) Ααριπίϊ 66ο] 31: 9354 (µβᾳε 
πι ἀίεπι Φιιο αροβίοίος εἶεφῖέ εν ερῦ'. ἑαποέµπι, πιαπάαπε εδ ργαεάίσαγα 

ουφζύυπι) εἰξοπίν ϱΡ τηβπ]σἩ 10’ 8,156 (0η ἄἷε φιια αργ. εἴεφτί 26)’ δρῦν. φαποίτιπι, 

οἱ ργαεσερίέ Ῥηαεάίσαγε ευφ[ύιπι) εἰβοῖ Ε9] τιβπ]οἩ 14 (αἱ απ{θ) Ὑ1σνας τοῦ 
(π ἄἴε φιια αρρ. εἰερῖ Ρε Αρί. δαποδιπι ργαεζίσανε ευφζύμπι). Τοπισίά 
αγτπί αγθ (ποη Ἰέεπι ατβ) αθελπίτ; Ἱέα οηῖπι ΒΥΥΣΟΝ θε αἆ ἀΐσπι ἐἴζιωπι 
Ὅι πιο κτινζαίις οδί, Ῥοδίφιμαπι Ργαεοερῖί αροβἰοζίε, «ος εἰερῖέ ρε δρῖν. 

βαπεζαἑίε, θὲ τ6]] βἱπα]ϊίεν | ουσ εξελεξατο: Ὁ ΒΥΤΡ ΠΕ α4ᾳ και εκε- 
λευσε Σηρυσσειν το ευαγγελιον, Ἱέθτη Ἱακ (µθᾳιε ὑπ ἀἶεπι φιια Ργαεσίζρίετς 

αροφἰοζίε ρεν 6Ρῦ’. δαποί. ργαεάίσατε ευφ{ώιπα, «ος εἴ εἴεφίθ), Ίέεπι Ααρίεῖ 

(νιᾶς απίθ), Ἰέοπι βαἩ (οί Ψΐρνατ, νῖὰε απίθ) αάά ῥγαεάΐσαγε εορζέυπι | 

ανελημφθη οπή ΔΑΒ"ΟΡΕ ... 6 ανεληφθη οπι ΒΣ πηῖπαβο οπηησῖά, 
Ῥνασίθγθα Ρ Β8Ἡ ΑΥΥΡΕΒ οίΡ1ης γ]ργαϊ απίθ εντειλαµενοσ ΡοἩ 

εοισ:0 ΟΙς (1.6, οµησουσ. Νεο απίο Ἱπογραποίαπη οί.) | ὃν (ϱ8Γ” οἱ) 

ἡμερ. τεσσ. αἱ. ΟΥ 14354 Εβεο! 105 ϱµΙΣΙ 396 ΟἨχδΤ οἱο ... Ρ" τεσσ. ημερ. 

(ξοὰ ἆ ροβέ ἀΐεν φαν αρίπία). Ο8 ΤατίβροΙ31 σιπι ἀῑκοίριξίε αμίεπι φτιῖ- 

ῥιαζαπι αριιᾶ αἰίίαεαπι -- αἆ φιαάγαφίπία εν εφ εἰς ... Απβζοπίτ ϱρ 

πιαπΊεὮ ο{8οἱ Γοἱ πιαπῖοἩ {πι πιεὲς αγφιπιεπ{ς ἄέεγιιπι, 56 ἆ απϊϊ οσο] ὅτι πι ζέὲε 
αἴθπία ... Απιζιιο 1514 γ]ρυατ οπι | τεσσερα». ΟΠΠΙ ΝΑΒ"ΟΡ 61.... ς τεσ- 
σαραχ. οππι ΒΡΕ 1. 159. 91. εἰς | οπτανοµενοα (ϱβ)” νοισ) ... Ε οπταν- 

γοµενοσ | τα: ΡΕΤ" τας 



ο. 

ΠΡΑΞΕΙΣ 1, 9. 9 

2 -- . / ) λ ο / ” μα λ ! -./ 
αὐτοῖσ και λέγων τὰ περι τῇσ βασιλείασ τοῦ Φεοῦ' 4 καὶ συναλιζό- 

/ λ τιν τς Α πλ λύ Ν /. 9. τλ) 
µεγνοσ παρήγγειλεν αὐτοῖσ ἀπὺ Περοσολύυμων μή χωρίζεσίαι, ἄλλα 

περιµένειν τὴν επαγγελίαν τοῦ πατρὺσ ἣν ἠκούσατέ µου Ὁ ὅτι 
Ἰ ΄ ν 2 / δ « - δὲ ε) / ο 

ὤάννησ μὲν ἐβαάπτισεν Όδατι, υμεῖσ δὲ ἐν πνεύματι βαπτισθή- 

4. συμαλιζομενοσ εππι ΝΑΒΟΡΕ 19. 61, αἱ Ρία Ἐιιςἀσπι 400 ρχοοά ΡΗΥ α{θεΙ 
103: 165 Ἠρ{ρ] 653 (συνηλισθη τοισ µαθητ.) Οµτ 8 Τ]άτε 115 ΤΙΥΡΗΨΙ 
εἱῦ, Ὑεχβίοπεβ ν]ᾷο Ῥοβδί ... Ὦ συναλισκοµενοσ (93 -σγομενοσ), ἆ 
αὐπιιῖ οοπυίνεπς... 9’ συναυλιζοµενοσ οππῃ 1. 4. 9Τ. 51. 363 40. 4159 

{θγο Ειβάεπῃ οχθἀᾶ ϱίππαΣ 356 ΕΡΙΡΗ 1100 (τοισ αππ. συνεφαγε και συγ- 
επιε και συνηυλισθηή µετ αυτων τεσσ. ἡμερασ) ες 5, 131 (συνεσίδιων και 

συναυλιζομενοσ) οβ{οχ"Τετ(50/4), Ίέοπι ΡΓάῑτί 3113 (καν συναυλιζο/ενοισ 

παρήγγειλεν αυτοισ είς). Ἐκ νοτβς εἲ" νσ Ώεᾶᾶ σοπΥ6βΟεΠΒ. Τ{6πι 8α]ι 

60ΟΡ ΑΥΥΣΟΏ αγπῃ ϱχΡΤΙπΙΙΙΠί 6ΟΛΥΕΕΟΕΛΕ, ΔΥΙΡ (αοσιγα Εββίπιο) 8α[επι 4Ί- 

πιεπς, παμαίσ αεοιπιὂεπβ 8ἶνο εοπωζυαέας οιπι εἶ, Οοπίτα αἲ Ίπικ οτι 

οοπυεγβαγείι’ οι ἀῑζίς, Ίτεπι Ααρίθι (οιπι εοπυεγθαγείιγ σ1πι ος, ΦΊίο- 

πιοᾷο οοπυεγβαξτιβ εδὲ οτπι ἐῆίς, φιιοπιοᾶο «οπυθγβαίτις φὲέ οΊµπι ἠΠ[ί). ῬΓβο- 

ἵετες ΟΗ185 εχρ]]σαί νοτ)δῖς: τουτο δε αει και αὐτοι ον αππ. τεκήριον 

Εποιουντο τησ αναστασεωσ λεγοντεσ" οιτινεσ συγεφαγοµεν και συν- 
Σπιοµιεν αυτω. ΤΗΡΗΥΙΑΤ εν τεσσαρα». ηµεραισ αὐτοισ συγηλιζετο, 

τουτεστι κοινωνῶ» ἆλῶν καὶ κοινωνῶν τραπέζησ. Τεπι Οδειπιῦ σν- 
εσθιων και πινω», κοὔωνων αλων, κπουώνων τραπεζησ. Ἐίγπιο]ορ 

ξυναλιζοµενοι: συναθροιζοµενοι ή συνεσθιοντεσ. Ἠθαγε] συγαλι- 

ζομενοσ: συναλισθεισ, συναχθεισ, συναθροισθεισ. (Ιοββαγα]οοτιί 

συναλιξζοµενοσ: συναθροιζοµεγοσ και συνων αυτοισ. Αάάππι νοτο πἀ 
συναλιζ. (είο) Ὦ µετ αυτων, ο (Ιἳῃ τεᾶᾶ]ῖ αὐτοισ ᾳποὰ 5οηπΊ{πτ) Ίσα 

84] «ορ βυγυίς Αγπη αθίῃ Αιιρίες οτι ΕΠΙ (σπα εἰκ), Ἐπβθς] 10” αυτοισ 
(ωφθη τοισ µαθητ. επι ηµ. τεσσ. συναλιζ. αὐτοισ') | παρήγγειλε: 

Έδι τ. Ώδος ἆδοι ΑΙ ρᾳις Ἐιβθςσ]165 Βα{μα]ροτξ παρηγγελλεν | παρηγγ. 
αυτοισ Ίου οτᾶἶπθ οἵπι ΝΕΟ 1. 19, 51. 61. αἱ οπιησ]ά νρ 5] «ορ αντι!τ 
ΑΤΙΑ ἈθίἩ Ἐβθο! 165 Ἠίπα]ρους ΤΠΡΗΨΙ8 (8εὰῦ αυτοισ ηεο Ἀπίθο πες 
Ροβί Ἠαῦεθ) Όεο Αιρ εἰἴο ... ΑΟΕ (5εά 6 ομπι οοποεγβαγείή οπι ἐῑ[ίς 

Φταεεερᾶ αὖ οἵο) ΟΗ: 3:85:35 (8οἆ αυτοισ εππι συναλιζ. οοπ]ς) αὐτοισ 

παρηγ}. | ηκουσατε (ΡΕ13 /κουσα) µου: ϱ3 Ἱικ νρ αεἰπαῖν Απσίες (11. 
1.) ήκου. φήσιν δια του στοµατοσ µου. Βἰπι τον Η1] 994 οεά οτερεοίαίοι 

πφιαέ, ῥγοπιζεβίοπεπι Ρραξγῖς, «απι αιᾶϊἰθίτα ἆθ οΥε πιεο: παάδειπιἩ βρᾶ 

οωβρεοίαγεπέ ᾖϱγοπιβίοπεπι }αΐζγί, φτιοᾷ αἱ πιο αιιαἰδ5, ἐπηιπ. Οοπίτα 

Ἠεῦυαρί 205 .. φπαπι αιιάἰείίς α πιο. 

«οτι: 88Ἡ ῬΥαεπι αίωίῖέ | ιωαννησ: ΕΡΕΙ νώανησ | εν πνευµ. ῥαπτισῦ. 

αγιω Ἠοο οτάϊπο οππι νΒ 61. ... ϱ ΡΙάΙΓΙ513 ἨΠΙ1364 Υιουγν]η αν] ὅ, 10 
Άπσ5βερε (11. Η. εἰ α1ὈΙ) εν πν. αγι. βαπτ. ... ς βαπτισῦό. εν’ πνευμ. 

αγι. ΟΠΠΙ ΝΟΑΟΕ 1. 19. 81. αἱ ρ]οτ νρ 84] «ορ βΥτΙΙΓ αγπ] παί Ον 1151 

ε{ἶπ{ 0,961 Ρατ 3ν15 Ογ την στι ΟΗγ510 Ἐπίλα]ροτί Ῥεῦαρί 505 ΑΙ. Ῥγαα- 
ίθγοα Ρ” {οἱ Η1] 264 Ααραπίΐ εο] οἰεοπίτ ερ πιαπῖοἩ οιαΗΡί ἸΠαχκίσας. (ν]ὰςα 

Βαῦκί) θά και ο ({οἱ ΗΙ] Απο φπεπι εἰ, Μακ φπεπι) µελλετε λάμβανε 

(ἆ εἰ επι αεοίρετε Ἰαδείῖ). ΟΕ εἳ. αππε ΑπαρθρίΣί"65 ᾖᾳε βαπτισθη- 

σεσθε νατῖα ν6Υ5ο ἀἱββατῖε: αἰϊφιί απιέεηπι οοίσεα Παβεπέ: 108 απίοπι αρί. 
1 ιο 

Τιο 94, 29 
Το 16,7. 14, 16 

Τις 3, 16 55 

ο. ΡΡ 



4 1, 6. ΠΡΑΞΗΙΣ 

ι ο 9 Ν π ; ον Ἰμφι 6 Εξ κΝ σ / 
σεσθε ἁγίῳ ου µετά πολλασ ταντασ ηµέρασ. Ὁ οἱ μὲν οὖν συνελΘου- 

3 .ῤ .) Δ ’ . .] το /” ’ .) 

τεσ Πρώτων αὐτὸν λέγοντεσ᾽ κύριε, ει ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἄπυκα- 
/ Ν , ο ) / τ Δ ο (6 2 

Θιστάνεισ τὴν βασιλείαν τῷ Ισραήλ; Ἱ εἶπεν πρὺσ αὐτούσ' οὐχ 
{ -- λ - . Ἆ 8 4 ς υ ) ” 

ὑμῶν ἐστὶν γνῶναι χρόνουσ ἡ καιροὺσ οὓὖσ ὁ πατὴρ ἔθετο εν τή 
3 8 ) - « 

ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ, ὃ αλλὰ λήμψεσθε δύναμιν ἐπελθόντοσ τοῦ ἁγίου 
’ 3” ς - ας 2 ς ΔΝ 

πνεύματοσ ἐφ ὑμᾶα, καὶ ἔσέσθέ µου µάρτυρεσ ἔν τε Περουσαλὴμ 
ΤΕ) ; - 2 .. ὃν ἐν) ’ Ἀνοσ » / οἳ ον 

και ἐν πασῃ τι Ιουδαία και Σαμαρία καὶ ἕῶωσ ἑσχατου τησ γησ. 

9 

σ» 

Ἂν -- λες / ο λε νο, ΡΡΗΡ Ν /’ ς /’ 

και ταύτα ειπὼν βλεπύντων αυτῶν ἐεπήρθη, και γέφελῃ υπέλαρεν 

βαποίο ὑιοϊρίείίε δαρείμαγό (1ρ8ο τοᾷἁϊά1ί οοᾶ στα Ίοεο δαρίζκαπιζιζ). Ῥαιι]ο 

Ῥοδί: πω φιθακοιήτη ιό οοαἱοῖδις ὑπυεπίίι ,,δαρϊναδζς' απ ο πιοῦρτειίς 

ὀαμίμαγε, πιοποδὲ Φιωιέ, φῦ εω ἀγαεοῖς Γαολίπιε οοπιυὐπισιώιέεη". |. ηµε- 
ρασ: ῬΈ ἆ βα]ι Αισζοηίν ερ πΙΦΠΙΟ]Ι10 ο{αοί Γ6ἱ πιαπΙο1ν4 ϱ(οοπ{ οΓΘΒΟΟΠ 2,11 

εἰσοπί Πέ ρε] Τὸ αὰᾷ εωσ τήσ πεντηκοστησ 

συνελθοντεσ (86): νἲ ελθοντεσ (οχκο]άῖί συν ροδί ουν) | ηροτων (οἳ 

-τουν) 6πΠΙ ΝΑΒΟ (ασποβοῖί οἱ. Ονέοπι δ] οϱυδεν ουν αὐτω περι του 

πνευμ. ειπὀντεσ, ἔρωτωσι λεγοντεσ" κυριε εἰς)... ς επηρωτων (οὗ 12 

1εοί .τουν) οι Ο5ΡΗ 1, 19, (-τον) 91. 61. αἱ οπιπσ1ά Ομεἰκίατ Επί] 

ροι{ οίο | αποκαθιστανεισ εἰς: Ὦ αποκαταστανεισ εισ (οπι) την βασ. 

του (ὅτω) τσρ. (ἆ οἱ ὕπ ἐεπιρογε Ίιου γεθέίεγε [οοτν. γεδέέιεδ] τει 

ἴβίγα]ιεῖ). Ο6 Βοεατεἰασίδδ Νοην Παῖας 1βγπε], δε Παῖο Ι8υ8ε], εἰ δέσιέ ἔτι 

ὤφαεσο πιαπιζ}εδίισπι εδὲ, ιδ τω Τρι. εί ποπ του 15ν. δογρέιπι εδέ. | 

ειπεν βἶπο ορ]. ουπα ΕΣ β8Ἡ ΒΥΥΦΟΣ ΑΥΠΗΖΟΣ νε ς Ἰμῃ Τἱ ειπεν δε ο 

ΝΑ 1. 19, 81. 61. αἱ οπιησίά νρ σορ ΒΥΙΡ; Ἰίαπι ο αγιηθᾶά ΟνΙπί στα 
Αιιρζοηίν ϱΡ πιαηΙοἩ οἱ 1οί [6] πιαπΙσΕ ϱ ὁε ειπεν (ὐ[ε αμίεπι ἀωῖί), Ἑ πεί] 
αἱ ϱ δε αποκριύεισ ειπεν ... πὸ (νὶκ οπἴπιΣυίά) ειπεν ουν, Ὁ και ειπεν | 

προσ αυτουσ: Ἐ νΡ (8αἩ 6οΡρ αἱ) αυτοισ. Ἐταείετεα 6Γ Αα, Ροδίαπαπα 
εοπίχ ϐρ πιαπῖεμ ϐ ο,αοί Ξε] πηαπ]ομ 1, ϱ(εΡ 191 ΠΕΒΥΟΝ  Λζεπιο ΊῬοΐεδέ σούιο- 

86εγε οίο βοτ]ρβῖ!έ, αποπιαάπποᾶ πα οἱ. ΟΥ ρ{εΣίὅ)δ μαδεί, εχρ]]σαῦ {πδί5 

46 χρονουσ ἡ καιρουσ. Ἠεδγε] νοχο ἵπ ερ αἲ Ας ποίαί ὅπ απἐφιζβι- 

πιζς {10γῖς εοοἰεβίαγίπι Ίο. ἴέα βοἩρέμπι εὔΡε: | Νέπιο ροίεδί, δεᾷ: Νο 

εδὲ υεδέγιό.. Δά αππο 11815 τοδροπάοί Αιρερ 155.. Φα ἀς το ο{ Ἀαῦ 

ᾱ Ἡ. |. 

«λημψεσθε οΙΙΠ ΝΑΒΟΡΕ .., 6 ληψ. ουπα πηῖπαθο οιηησΊά {µου ΓΙ ΝΑΒ 
ορ ΟΥ388... ς µοεοαπι 1. 19. 81. 61. αἱ οπιηνίὰ Ου 5,365 (αἱ. Μαἱ 3, 468) 
Πρ{ρΙιδοτ 019120 ΟΥν 598, Ποια νο τ6]] (8οἆ αεί]ι πι] ἐεφίες πιεῖ) | και 

εν παση ου ΝΒΟΡΡ αἱ Ρία νο θγτα απ ΟΥ 55 Ον 515 ο 11015 οἰδ δῦ” 

Ενα) Ρο. ξ (ΟΥ Υ 4598 καν εν τη ιουὀ. ἀπαση) ΟΙ4ἱπι 6,305 (6411)... αν 

Τμ. ΤΙ και παση οππι Αοἲυ 27. 99. 98. 40. 61. 693 αἱδδος Ον 5405 ] 
σαµαρια ΕΙΠΑ ΝΑΡΕ οἰο... ς μη Ῥϊ σάµαρεια οπι Ἡο0 αἱ εατίθ Ρ]ετ 

«και ταῦτα θἱο: Ὦ καυτα ειποντοσ αυτου (4 εἰ οιπι ]ιαες ἀδοίρδεί) νεφελη 

Ουσεβαλεν (ἆ «ιβοερῖ) αυτον και απηρθη (ἆ ἰευαίις εδ) απο (αάὰ 

πω) ὀφθαλμ. αυτων. Ἰΐοπι 58] Ίιαεο ΦΕεγΟ οτι ἀἰαἰβθεί, ιῦες αβθιπιφῖί 

θιἨι, εξ 8 μι εἶαίια ον αὖ εἶ. ἴνοιι Αιισδοῦ ἴε] παΗΙΟ 14 οιΗῇ. ᾖαες 

ἀἰοεγαί ιιῦεν «ιβοερῖί οηι, οἱ αιθ]αίις εδ αὖ εἶθ. Βἰπιϊίεν αλῑδῖ, δα ππ]ί 



ΠΡΑΞΕΙΣ 1, 19. ο] 

αν » Δ - 2 έ - τ - 10 να ΦΟ 3 ”Ν. π . 

αὐτὺν απὸ των ὀφῦαλμων αὐτῶν. 10 καὶ ὧσ ἀτενίζοντεσ ἤσαν εἰσ 
- τς) μις « Ἄ 

τὸν οὐρανὸν πορευοµένου αὐτοῦ, και Ιδοὺ ἄνδρεσ δύο παρειστήκει- 
- / - ο] Ν τ . / 

σαν αὐτοῖσ ἐν ἐσθήσεσι λευκαῖσ, 1 οἳ καὶ εἶπαν' ἄνδρε ΓΓαλι- 
-- / .) Δ / ίε. ε 21 - « 

λαϊοι, τί ἑστ/κατε βλέποντεσ εἰσ τὸν οὐρανόν: οὗτοσ ὁ ]ησοῦσ ὁ 
. Ν . κις - ο Ν ᾽] Δ α 3, ’ α ’ 

ἀναλημφθεὶσ αφ ὑμῶν εἰσ τὸν οὐρανὸν οὕτωσ ἐλεύσεται ὃν τούπον 
3 Δ / 

ἐθεάσασθε αυτὸν πορευόµενον εἰσ τὸν οὐρανόν. 
; ε ε ” 9 

12 Τότε ὑπέστρεψαν εἰσ Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ ὕρουσ τοῦ καλου- 
, ᾽ -” σα εν εκ Ν / ”’ ες / 

μενου ελαιῶροσ, ὁ εστιν ἐγγυσ Ιερουσαλημ σαῤῥβατου ἔχον οδ0Υ. 
. λα α ὸ κο ος ε] αν η , 

19 και ὅτε εἰσηλθον, εἰσ τὸ υπερφον ἀγέβῃησαν οὗ ᾖσαν καταμένον- 

εος] 29 (ραρ 556) Ίασο οι ἀἰαίφθοί, υἱάειιέέῦτις ἐῑΙίς οἸευαίπς εδὲ οἵο πἱ να | 
επων (0): κἲ ειποντων, Ἱέοπῃ 5αᾷ ΟΙΠί88ο ῥλεποντων 51. | βλεποντων 

αυτων (ας. Εαςάθηι 389 ορ» 63 ο(εοΙ 145 0Ἠν 5,30 ΟΠΣ, 569 ο{ο): Ἡ αυτ. 
βλεπ. | νεφελη είο: Γιάν 11955 αναλαμβανομεγον νέφελη φώτεινη υπε- 
λαῤεν απο των οφθαλμως αὐτων 

10. ΝΟΕ 4] παριστηκεισαν | εσθησεσι (-σι ΝΑΕΟ, ΠΟΠ --σιν) λευκαισ ΟΙΙΠΙ 

ΝΑἩο 97. 99. 61. 81. νς δα] «ορ ΑΥΤΟΣ αὖπά Ὦιβά επ 580 Ἱορίρ] 105 οἱ515 
Ῥτοπηίθβ ἨθάἹ.... ς εσθητι λευκή οππι 05ΡΒ 1. 19. 91. αἱ ρ]ου ΒΥΤΡ 

αοἲ ΟΗ1δ/3Ι Επίμα]ρουΕ 0οβπι ὔ54 ΟυΙπί 5,560 Αιισαοῖ Γ6] πιαπ{οἩ 

11. ειπαν επι ΝΑΠΟΡ 61. οπἰἰχί.., ς ειπο» οι Οἱ 8 α] ρ]εν Βτράθτη 355 

ΟΗγ5 31 Οοαπιήδά | βλεποντεσ ουπι Ν Ἠπει 19. 97. 61. αἲ”ὸ {ονο Βιικάθνυ 
Ομνόοά μάτια! ΤΗΡΗΥΙα1δ νε, ς Ίωη ΤΙ εµβλεποντ. (0 ενβλ.) οπή ΝΕΑ 

οΡ αἱ ρ]α Οι 9 31 18 ΟΥν 941 Τμάτε 390 οἱ 3351 0οβπι {5 ΤπρΗγ]Ιὺ 195, 
Τοπ αδρἰοἰοπέεε νδ ο Οτῖπί (αἱ. ΑιιραΠά οἰαοί Γ6] ππαποἩ οεαπάΐς οσο] γο- 

βΡίοϊοηζες). (:: Το ἴετν: 20, 11. 99, 61 Ασοΐε22. 11)... Ἐριρῃ 586. 409. 518 

ατενιζοντεσ | απαλημφθεισ οΙΠΙ ΝΑΒΤΟΡΕ...ς αναληφθ. οππι Ηὸ αἱ 
οπιΠΥΊά | εισ τον ουρανον 89 αἳ. Ιᾳπ]πίρο] 303 ΟµΙπί 9309 ἨΡρΙρΗ 558" 409: 
518 Ον ΟΥτ Τμάτε Οομπι οἷα... ο 9833 {οἱ Ρρ]αΐ α]ἴα (ν]άςο Βαῦ) οπι: 

19. 91” 693 100. αἲ ραιςο βαἩ αΏ ειστ. ουρ. ΡΥΙΠΟ αά ειστ. οὐρ. 8ος 

(γαπβῖΠαπὲ | ουτωσ οἳ. Ονπί 5,569 Ἠπράσπα ἨρΙρΗ 05 ΟΥνδΙ μάτι 
Όοδπι είο ... δ. 15. (νάς απίθ) 18. αἱ ρ]ιςὸ ουτοσ | ελευσεται: ὃὺ. 

11119οί αἱ ρἱ1β» ΤΠΡΗΥΙΡ αάά παλιν | εθεασασθε: Ὁ εθεασεσθε 

12. υπεστρεψα»: οὗ 18. 40. 11Τ. α110 ΟΥ 5) ἱΧχί ΤΠΡΗΥΙΡ 151 αἀᾷ ον απο- 
στολου | εισ ιερουσαληµι οἵ. Ἠβάεπῃ 359 Αιιραοί 561 ππαπῖομ οαπ]έ εσσ] οἱς: 

Ώ νρ εισ ιεροσολυµα | ο εστ. Εγγ. ιερουσ. σαῤῥατου εχον (Β1οπι θὰ α1δ 

δόπ εχων) οδον: ΑΥΙΣΕΝ φιῦ εδ αἲ ἰαΐις ΠΠἱεγοβοζ//ηιαε εἰ ἀῑδίαί αὖ εα 
φιαδὲ δερίεηπι δἰαᾶία, 5αἩ αδεδί αὖὐ ΠΗἴεγιδαίεπι υἴαπι δερίεπι βἰααίογτηπι, 

ἁθείἩ φιξ γεπιοίι αὖ ΙΠίεγοβοζήπια «αιιαπέαίε [οοί οι515 Ὁζγὲ, φιιοᾶ εδί 

εν ϱγὐπέ καὐζαξί, 40. (οοτταρία οχ πιαχβίηθ 186{ΙΟΠ6) ο εστ. εγΥ. νερο. 

τοσουτον ὧν το ὁιαστηµα οσον ὀννατον τοὔδαιον περιπατειν εν σαβ- 

βατου εχον οὗον (816 {θρίο Ζα0αςσπ1ο) 

19. εισηλθον: ρε -λθεν | ειστο υπερ. ανεβησ. οαπι ΑΒΟ(οἳ" εδ) 61.νΡ 

Αππιᾶδο αεί (ΟΥ1155 οτε και εισ το υπερ. ὧσ οι αππ. του τν αναβασ 

σχολαζει τη δεησει και τη προσευχη) Οι 2τ Βο άν (παηι οἱ ἴπ έέγαεσο 

ία ροβΐῇις εδέ ογζο »εγδογιπι: ᾗί σμπι ὑπιγοῖςβεπέ ἴπι σοεπασιζηπι ἆδο. οἵο) 



ας Τμ. ΠΓΑΞΗΕΙΣ 

[οἡ / ο. ’ Ν Ν ν .. 

τεσ, ὁ τὲ {{έτρυσ καὶ Ιωάννησ καὶ Ιάκωβοσ καὶ {νδρέασ, ίλιπ- 
Γ - - ὦ ΔΝ η .ω .] 

πυσ καὶ Θωμᾶσ, Βιαρθολομαῖυοσ και Ἠαῦδαῖοσ, Ιάκωβυσ {λ-. 
η Ν σ/ ς 9. Δ Ν / τ 

φαίου καὶ Σίμων ὁ ζηλωτὴσ καὶ Ιούδας ᾿Γακώβου. 14 οὗτοι πάντεσ 
τ - « Ν - « - ] 

σαν πρυσκαρτεροῦντέσ ὑμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ σὺν γυγαιξὶν καὶ 
Ν -- Δ - - λ -- ώ » . - 

ἨΜαφιὰμ τῇ µιτρι του /ησοῦ και τοῖσ αἀδελφοῖσ αυτου. 
σ κο θ Φ 9 - ς / ’ .) . ’ 1 / -- 

19. Ναι ἐν ταῖσ Ἰµέραισ ταυταισ ἄναστᾶσ Πέτροσ ἐν µέσῳ των 
Σο Ξ στ πι 9/ ὼ , αι «Ν ΔΝ 

ἀδελφών εἶπεν ᾗν τὲ ὄχλοσ ὀνομάτων ἐπὶ τὺ αὐτὸ ὡσεὶ ἑκατὸν 

Ἑρ]ιψ1υ 1θέοοπα.,,, κ ΟΙ ανέβησαν ... ς ανεβησαν εισ το υπερ. επι 
πόρΕ αἱ Ρίου {οἱ 58) σορ ΒΥΓαίΓ αγπιΖοὰ ΤΗΡΗΥΙΟ 19διΧί Αασαοῖ εἰ ταν] 

οὐαηίΐ εσο] | νωανν. (ΒΡ ιὠανησ) και (0 οπ1) νακωβοσ ΟΊΠΙ ΝΑΒΟΡ 61. 

96. νΕ 5αἩ «ΟΡ ΥΙΡΕΒ αγπιἉδὸ αείὰ Αάς... ς (άχω. και ιωανν. ουπι Ἡ 

αἱ ΡΙ6Γ ΒΥΙΡ ΓΠΙΖΟΝ ασι ΟΜε  ΤΕΡΗΥΙ ] καν ανδρεασ: Ὦ απίε και νακ. 

και νωανν. Ροῦ, αἱ θίαπα Βοάτείτδοι 9 Περίαίατ: 7η ἄγαεεο ία δε Ἰιαδεί 

υγῶο πιοηιύιι: είν. εί πάν. εἰ Ἰασοῦ. εί Ιο]αππ. οί Αίπι. ΖΦείοίες εἰ 

{ωά. /α0. (1μ8ο Βεά αμίο 5οτὶρςίε: είν. εἰ Ιολ. εἰ «πάν. εἰ Ίαο.) | βαρθο- 

λοµαιοσ αἵο: ΘΥΣΣ5Ν εἰ Μαύέλαειιθ εἰ Ραγἰ]ιοῦ. (ΥΕΝ θπίε ᾳποᾶν [5 ποπιθιι 

καν τορθ({) | µαῦθαιοσ ΕΠΙ ΔΕ Ρ βαἩ....ς µατθαιοσ οππῃ ΑΒΡΟΕ αἱ 
οπιαΥὰ 6οΡ τε] | αλφαιου: Ὦ ΒΥΙΡ ο." Ῥταεια ο του | και σιµων: Ὦ Δπι 
(πο 1έοπι {1) οΠ1 και | ο ζήηλωτησ (98): α” οπι ο | τουδασ (8Υ1Ρ ο." αάά 
ο του) ιακωβου: ΒΥΙ5ΕΝ αθἰ]λ Γωάα» Π]άις [αοοδὲ 

14. ἠσαν προσκαρτ. ομοθυμαδ.: κ ησ. ομοδυμαδ. προσ..οµοδθυµ., νὸ 
ἀε[εί οµοθυμ. Ροδί προσ. Ἑοάεπι αίαιε κό οτά]πε 66. 66. Ρος | τη 

προσευχή 5ἱΠ6 αἀ ἀῑίωπι ο. ΝΑΒΟ"ΡΕ Ἡ 143 61. 81. 143. 1ΤΤ. νΕ 54Ἠ «ορ 
υγαΐσ αγπα αεἰἩ Ο9)90 (Καν ήσαν φῆσι προσκαρτ. ομοθυμαὸ. τη προσ- 
ευχη, 5ιδίπιαα τεροίῖς) ΈΠρΗΥ10 195 9οσα (που ἀθπι ἰχί1δ8)..ς (Ξ 9) 
δάά και τη ὀεησει ο. ϱὃ αἱ ες ΟΗ15 31. ΟΕ εί. ΟΥ 1155 (ν]άε κά ν. 19):: 

οἱ ΡΙΙΙ 4, 6 | συν (3 αάὰ ταισ) γυναιξιν (-ξιν ΝΒΟΡΕ: Α -ἔι): Ὁ αάά 

και τεκνοισ.| µαριαμ ου1ι ΒΕ 97. 29. 40. 61. 81. 96. 143. δαἩ ααἰλαῖτ 
ΟμοθίοχἩ.,, ς Ἰωμ µαρια ουπη ΝΑΟΡ αἱ Ρ]ὰ οορ Ο)γ 27 | του τὸ: Β 
οµι του | καιτοισ (0) εαπι ΝΑο") 96. 104. 10633 118. νε 88Ἡ «οΡ 
Αγιη αι] ΟΥ Ρ208: 306 Αιοσοί Γ6ἱ πιαμΙός ϱεμπ1έ 66ο .,, ς Τί και συν τοισ 

οσα μοὖμ αἱ Ρ]ον θυτα Οι .)3τ 

16. και ἐν 6ΙΠΙ ΝΑΒΟ 1. 159. 61. 40. 61. αἱ οπιπΥ]ᾶ {α ἀθπιιά «ορ βγταὶ 

Ἀθί]ι τ6ιΙ Οδ Αιραοί {6ἱ απο... ΡΕ 88]. ΒΥΤΡ ΠΡ Αιριπήΐ 6σοΙ εν 

δε... νμ6ῖθ αππ εν | πετροσ: Ὁ οπετρ. | ἐν µεσω ΟΠΠ ΝΒΡ οίο... ΑΟΕ 
19. ἐμµεέσω | τ. αὐελφων (49/) ου ΝΑΒΟ” 8. 15. 165. 12190ἱ 401θοί νε 

ΝαἩ «0Ρ ἄῑπι ἀεἰμ.... ς τ. µαθήτων επι 05ΡΕ 1. 91. 61. αἱ ρ]ευ θγεπίτ 
Ον ΟΥρερδτ(ὔ5) Αιισυίδ | ήν τε επι ΔΑΒΕΡΙ 1. 15. 91. 61. αἱ ρ]ες Οµτ 
ΤΗρΗψ]δ,., ου” (γαρ, ἆ ργαείετεα) 16. νρ ϱ 43 οορ βγταῦξ Ασιά ΟΥΡΕΡ 

Αιρῖ» ην δε... δα] βεἰ ΤΠΡΗΥΙΑ 5ίπο εορα]α | οχλοσ: Ῥ ο οχλ. | 
ονοµατων οἳ. ΙΙ 881 ορ ΒΥΣΡ (οοτταρίο ἆ ποποπωιιηι) «.. Ἐ ανδρω», | 

Ίνοια ομιλιών νρ (6ἱ. απ) ΟΥΡΘΡ (ἴνα ορτίο Βα]ισθὰ ἑωγόα Ἰιοπυύπαηι 
/ονίε οἐπέωηι υἐέ; πεὰ οἆ ἁθὶ ἑωγδα ὧν 110, η] ρταθίθγθα); πθο αῑζεν 

γθὰ ἀἰἀογαμὲ (11 αᾱ ΒΕΙΘΙΙΙ) 8ΥΣ αεί] ] ωσευ ει νδό 40. 118. ΤΗΡΗΥΙΟ 



ΠΡΑΞΕΙΣ 119. Τ 

εἴκοσι᾽. 16 ἄνδρεσ ἀδελᾳοί, ἔδει πλιοωθηναι τὴν γραφὴν ἣν 
πφροεῖπεν τὺ πνεύμα τὺ ἅγιον διὰ στύµατοσ «{αυεὶὸ περὶ Ιούδα 

τοῦ γεγοµέγου ὁδηγοῦ τοῖσ συλλαβοῦσιν {σοῦν, 1 τ ὅτι κατιριόµι- 
µένοσ ἦν ἐν ἡμῖν καὶ ἔλαχεν τὸν κλῆρον τῆσ διακονίασ ταύτισ. 
15 οὗτοσ μὲν οὖν ἐκτήσατο χωρίον ἐκ μισὺυῦ τσ ἀδικίασ, καὶ πυη- 

νὴσ γενόμενος ἐλάκησεν µέσοσ, καὶ ἐξεχύθῃ; πάντα τὰ σπλάγχνα 

αὐτοῦ" 19) ὃ καὶ γνωστὺν ἐγένετο πᾶσι τοῖσ κατοικοῦσιν Περουσαλιμ, 

ὥστε χλιθήγαι τὸ χωρίον ἐκεῖνο τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ αὐτῶν ᾿4{χελ- 

εενς Ίωπ ΤΙ ὧσ πια ΒΡΗ αἱ ρ]ογ Ομ ΣΤ ΤΠΡΗΥΙΑ15 |. εκατ. εικοσι (Ρ 

-σει) ΕΠΤΏ ΝΑΒΟΡ 1. 61. 815015 οεἱο.... 5 εκ. εικοσιν 6ΝΠΙ ΠΙΙΠμδο ΡθΥΠΙΙΙ 

(που Ρ]ετ, πένα)... ο Ρικ: 

16. εδει 6Π1Π ΝΑΒΟΡΖΕ αἱ οιπαστά Ον 15τ υῖς Βαδάθπα ἡτά ΑΗΙΣ{9 0125/35 [πι 
1995 Ρ]14ἱπι364 1214, ϱἨ ἆ νσ «ορ ατιησοᾶ [γοᾶᾶ Ρ]α Αιραοί {61 πιαηΙοΏ1,4 

(ραμ 11: ρονβοπδῖίας δὶ 1, 1---26) Υαρνασίπι 6]]ά δει | τ. γραφην θἶπε 
αάΏ[ίαιη οππι ΝΑΜΟ” Ἡ δ. 143 ὁ5. 61. 69. 81. 104. 168. 11εεί νο βα]ι 

60οΡ. αἲπι αθίἩ ΟΥ 9451 0ἱ5 Εδάθαα Ρα ΙΕ 51213 οἱ ΡΓ1άἰπιρῖς ΑΙΗΠ545 γιρ 
γατίπι Ο1]ά ... ς (5εά 09) Τί αάά ταυτην επι ΡΕ {. αἱ ρ]α »γταν 
Ο19235 η πί 198 Αιιραοί εἰ | δαυειδ οΙΠΙ ΝΒΡ ... ΑΟΕ εἰς ὁαδ...ς δαβιὸ 
ουπι πιμαδό ππα, 56δά 5756. αἱ πια δαυιὸ, αἱ «οπιρεπᾶ]ο πὲ ΔΟΕ πἱαπέασ | 

ήσουν ο. ΝΑΒΟ” Εδάεπι ὈΙάΙΓΙ,,, ς ΡΥΒΕΠΙ τον ο. Ο5ΡΕ αἱ οπιπΥίά ΟΥ 

ΙΤ. ην (Α” οσα, 5αρΡΙ0) εν οΙΠΙ ΝΑΒΟΡΕ Ἡ 19. 250. 27. 99. 61. 69. 81. 149. 

169. νρ δα! οορ Ειβάεπι {Τά ΠΙΠ{198 Απρβοί{εΙ.,, ς(-- 6) Βπ, 5εἆ 9’) 
ἦν συν οαπη 1. αἱ Ρίο; βγταίτ απ ααἰἩ Οζ {καν ελαχεν (ας. ἀ): 
ΡΡἱ” 0σ ελαχ. 

18. εκ μισό. οἳπι ΝΑΒΟΡΕ Ἡ {. 4. δΙ. 61. αἰδὺ (το Ειδάθα ὅτα Ον 19 

εως (Ξ αἲῶσ) εκ του μισὸ. οππι πιῖπαδο νίκ πα ΤΗΡΙΙΥΙΟ {τησ αὐι- 

χιασ: Ὁ 84Ἡ ΒΥΤΡ ο.” αθἰμαίτ Εμδᾶει Αισβοί[ε] αάᾷ αυτου  πρηνησ (δὲ 

ΒΡΕ είς): Ν”Αο0 α19 (Εγο πρινησ. ὙΥετίαπί ἆ ϱ ΡΥΟΠΗΙ8, ΝΕ Βες 11 5Ἱδρεη δα». 

Αιισᾶεί Γεἰ Παδγῖας: εξ οοἴζωπι δἱδὲ αἰζίφαυϊέ εἰ ἀείεοίιις ἵπ Γαοίεπι ἀἰδγιιρίέιις 

εδέ πιεᾶἑιβ. Ῥγαείετθα ο Ῥαρίας ααἵ αραιά ΤΠΡΗΥΙΡ 195 οἷς πατταί: µεγα δε 

ασεβειασ υποδειγµα εν τω χοσµω τούτω περιεπατησεν ο ιουδασ πφη- 

σθεισ επι τοσουτον την σαρκα, ωστε µὴδε, οποθεν ἆμαξα ραδιωσ 

Φιευχεταν, εκεινο) δυγασθαι διελθειν οἰο | ελακήσεν: 98. 4. 67. 95. 

αἱ Ρ]α510 ΤΗΡΗΥΙ4 15 -κισεν | παντα εἰ. Ειδάεια είς... Α ΤΠΡΗΥΙὰ 15 
6απάδτέ οπι | σπλαγχνα: ος” (5εἆ 1ρ5ε” 6οΥτ) Ἰδ6ῖ σπλαχνα, ν]ιῖο 

(δα πεη {1 

19. ο -αι 6μπι κα Ρᾶτ 18. Ααραοί τε], ΒΙπιΠ [ου δα και τουτο (1: παπ]ίο 

Ῥτοβαβ1]π8 εβί 1ποχ ΡΓΦείΘΓΙΕΙΙΗ 6986 ο απατΏ Π]άΓΠΙΗ) «εως μη ΤΙ οι 

ο ΟΠΠ ἈΘΑΒΟΕ αἱ Ρ]ετ νρ σορ ΒΥΤΗΙΓ τα]! Ειδάθι 115 0Ἠχ | πασι αἱ Ρο, 

εοπίτα (816 Τω Τ1) ΑΡ πασιν (Β" εῖαιη κατοικουσι) | δια ομπι ΑΗΣΟΗ 

αἱ οπιπυίά (664 4933 5Τ. νουδαια) (Ἰπίεγρ{θίθβ ΠΟΠ Ιία εχρτεβδεγιΠ{ 
πέ Θογα (οβήπιομ]απι αβεττὶ ααεαίέ; ϱ Αι {ρδογιμι ζὔπφιια, ἆ ζύπφιια 

ἠρδοτιωπ, ν6 ἰὔπφιμα εογιπο εἰς) Μα5άέα ΟΙ... ΝΕΤ οπι (:: ο Αος 9, ϐ 

οἱ 8. 21, 40. 99, 3. 86, 14) | δια). αυτων εἰ. Ἐαδάθα .,, Ἡ 109. αυτ. 

ΜΙ οἳ, ὃ 89 



ΜΑ. ΠΡΑΞΕΙΣ 

ν ”» / ΄ Ν 3 δυµάχ, τοῦτ ἔστιν χωρίον αἵματοσ. 246 γέραπται γὰρ ἓν βλῳ 
ας 6 -- ᾗἩ Δ Αα - 

Ῥο. (61), 26 1µαλμῶν γεν ήτω η ἔπαυλισ αὐτοῦ ἔρήημοσ και µη ἔστω ὁ κατοικῶν 
3 2 όν ΄. Ν Β] λ 2 ον / ῤ 9) . σ Ξ 

νε 1ος 409) 8 ἐν αυτῃ, καί τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λαβέτω ἕτεροσ. 21 δεῖ οὖν τῶν 
-- ο τος Δ 5 -- ο - 

συνελόντων ἡμῖν ἀνδρῶν ἐν παντὶ γρόνῳ ᾧ εἰσηλθεν καὶ εξηλύεν 
5 δελ. -έ / 2 - » ορ εως δν. έ8 -- / 
εφ) μιας ο κύριοσ Ιησοῦσ, 323 ἀρξάμενοσ ἀπὸ τοῦ βαπτίσματοσ 
» . ς ασ 2 / ο τις - - 

Ἰωάννου ἄχοι τῆσ ἡμέρασ ᾗσ ἀνελημφθη ἆφ ἡμῶν, μάρτυρα τησ 
2) ’ » ” ΔΝ ς » φ ο / ας}: λο 

ἀναστάσεωσ αὐτοῦ σὺν ἡμῖν γενέσθαι ἕνα τούτων. 25 Ναὶ ἔστησαν 
ν Ν / -” « ’ 2 τοτ 

δύο, Ιωσὴῇφ τὸν καλούμενον Ραρσαββᾶν, ὃσ ἐπεκλήθῃ Ιοῦστοσ, 

ὀναλ. (ν]άε απίο Αι) | αχελδαµαχ «ἳΠῃ ΔΑ 40. 61., 9618ἱ αε]ε]άεπιας]ι, 

Ίέοπη Τη ο. Ἡ Ειδ4 πιά15 ακελδααχ, Ὁ ακελδαιµαχ (ἆ αοεἰἀεπιας]). Βἰπηῖ- 

Πίου {οἱ ιασείζεπιασῇ, ΑιιρἈοἳ Τ6ἱ αοεἰάεπιασ], απι ἔα κ ασ]ιε]άεπιας, δε 
αἰηγάαππασ]ν αἰζοᾶ αλεϊάαπιασ]ι, αθἴΙΙΡΡ εἰαλαάέπιαςἡ: Ὦ ακελδαµα», ο 

αοεἰάαπιαο ... ς ακελόαιια ομπι ο αἱ Ρρίον ΦΥΤΡΙΙΕ ΕΕ ΟΥ, ία νροᾶ 

(Δαοεϊάαπια) οορἨ (αο]είάαπια, βεἀδοεἴᾶει αεαἰάαπιαφ) ΑΥΙΣΕΝ αἱ 
(-ζεπια)β αὖπΠ αθ{ΏΤΟ (ο]ιαλαάαπια) 

20. αυτου ριῖας5 αἱ, Πεϊπί 190 Ἑπκάαπιἁτό ϱ{Ρ9 698 ἨΠ]Ι5 Αισαοί ἴθὶ,.. οἱ 3 
84. 45. 61. α110 {ογαο 4 νσε]ο (οί. {α, 5οἆ ποη απ ἀθηιῖά) αὖπὶ παίῖο 

Ον 29 αὖὐτων, ἴίοπι ΦΥΤΡ ΠΡ αὈῇ αἀξςοτὶ]ρίέαι Ίουμς ρ5δαπαὶ πο ἵπ Ππο- 

απ: παξ Παδίαξίο εογπι ἀεδεγία, εξ ὕπι ἑαδεγπασιιζο εογτπι ποπ δἱέ φιι 

λαθίεί | ερηµοσ: 61. ἠρημωώμενη (.: εξ 1 ΧΧ) | εστω (εί. Ταβάθπι οί)» 
οίο): ϱῦ η | λαβετω ΟΙ ΝΑΒΟΡ 8. 95. 61. Ἠιδάεπι ΟΥ 5115, Πἴοπη ΑΣΠΙ 
εως λαβοι οἳπῃ Ε 1. 19. δΙ. αἱ Ρἱου Ε8Ρ5698:: αἱ ΤΧΧ 

21. παντι: Ὁ αἀά τῳ | ω εισηλί. οππι νΝ”αΒο"ΡΣ (ὅωσ, ἀἲ ιοπίαπι) 61. 

νς Απρασίξε]... ςεν Ὢ εισηλθ. ουπι περ δ(οί Ἰαπι5υ1ά)Ε αἱ ρ]οι Οἡτ | ες: 

Ὦ ΑΥΤΡ αθἰμαίὶ Απσαοί {ε] α4ᾷ χριστοσ ͵ 

99. νωὠαννου: ΒΡΕΙΣ (ώαγου | αχρι οπτ Νὰ 15. 18. 2. 98, 61. αἱ (πο- 

ρ]οχονιπί οοπ]αίογεδ) 1: αχοι αἁπππαί Ίμπο Ίδᾳπο ονρ]δίαγαπ 8ο]15 

(Ρναοίον Το ἰαπίππι Μί 24, 98 Ἱπ ονν ]οσῖίαν: ο Ἱις νοτο {γοφιιοπία{ 

Ῥατ]ας οἱ αρος); Ἠαμοί 1]]ο Ἱπ ονρ]ῖο αππίου, ἵη αοἲ βοἀθοῖοθ).,,. ς Τμῃ 

ΤΙ εωσ ϱΝπῃ ΒΟΡΕ αἱ Ρρίει | ανεληιφθη οἳπ ΝΛΕΡΕ... ς απεληφθη 

οτι ϱ τα]] οπιπσΊᾶ { συν ην γενεσθ. οππῃ ΝΛΗσΟΡ 5. 51. 40. 61. αἲ” 3ου 
νσ αγπι ΟΙ 5,50: 35 Αιιρβοιξοἳ.... ς γενεσθ. συν ηµ. οτι Ὦ 1. 189. αἱ 

Ρ]εν θυταίτ ααείῃ Τπρ]ιγ1α{τ (16 ος 194) 

25. και αἳ ΠπΠῖοι Ε πάά τούτων λεγβεντων, [ίοπι Ἠ ο ᾷ οὐσποί 10 ᾖ, (γαεσο 
Ιαδεβιη Ρὔη8: 1 ]υές ἀγοξίν εἰαίπιογπιμί οἵο | εστησαν (01193959 ουχι αὔὐτοσ 

αυτουσ εστησε», αλλα παντεσ): ϱ" ἆ ποἰἩῖο (πο Πεοπιβρ) Απσασί Τεὶ 

εστήσεν | πώσηφ ΟΠΠ ΛΑΠΟΡΕ οἵς (οἱ. Επβυῖοί ὃν 58, 10 ῬακοίἩ 91 οἱς): 
5. 116οἳ 6α]ι ΑΥΤΡ τὠσην | ῥαρσαβῤῥαν οππι ΝΑΒΕ 1, 40. 61. 80. 95. αἱ 

Ρ11810 41η (-22α) [αι (-ὔδαπ) βαἩ «ορ Επι ]δέΣ) δ,ΤΟ οχεβὰ Ῥ]ου (Τέα Τπηπη. 
οί ἨΠοίη,)... ς βαρσαβα» ο, ὁα] ρ]α νσο]θ αγναίν Ἐςεᾶᾶ Ῥαςοίυῦ] ο) 

:Ὦ {οἱ πομπό ῥαργαβαν (:: οἱ πᾶ 4, 56) | µαθθιαν οἱ ΒΤΓ 5ΛΗ 

ΓΓΑΡΙΩ (οά ΝοΙᾶ µαθιασ) ... ς Ἱωπ (ποβοῖοΏαί τ) πατθιαν ΟΠΠ ΝΑ ΠΖΟΒ 

ΤΟΠ «ορ (απ αἰα(]ίαπ), Πδι ν. 96. 
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Δ ϱ), Ν / : - 

καὶ Μαῦθδίαν. 34 καὶ προσευξάµενοι εἴπαν' σὺ κύριε παρδιογνῶστα 
” 1 / Ἄ ’ ” ΄ κκά κ 

πάντων, ἀνάδειξον ὃν εξελέξω ἐκ τούτων τῶν δύο ἕνα 20 λαβεῖν 
’ -- ’ μη) -- 3 στ / 

τὸν τόπον τῇσ διακονίασ ταύτησ καὶ ἀποστολῆσ, ἄφ ᾗσ παρεβι 
σε η ” . λ / , ς α ής ῃ 
/ούδασ πορευθῆναι εἰσ τὸν τόπον τὸν ἴδιον. 360. καὶ ἔδωκαν κλή- 

. - 9 ” { - ο) ο ΄ νὰ 

ρουσ αυτοῖσ, και ἔπεσεν 0 αληροσ επι Ἠαῦθδίαν, και συνκατεψ- 
” . ’ 

φίσθη; μετὰ τῶν ἕνδεκα ἀποστόλων. 

11. 
ῃ - « π « ρν Σ 

1 Καὶ ἐν τῷ συγπληροῦσδαι τὴν ἡμέραν τῇσ πεντηκοστήησ ἦσαν Ρι10 99 

94. ειπαν πι ΔΑΠΒΟΝ 61. Εβδ δ, 99, 10 οχοάάα (οᾷ ἁ]άπηπι οποία)... ς 
ειπον οµπη Ὦ α] οπιησίά ΟΥ 5150 | ον εξελεξ. ηου Ίοεο 61ΙΠΙ ΝΑΒΟΡΕ Ἡ 1. 
5, 19. 81. 40. 61. 80. α190 {ετο πι] νο ϱορ ΒΥΤΡ (οί ΒΥΙΡΕΒ αγδ αγ ενα 

ον εξελ. εκ εἴο) Βαβεῦα "51 ΟΗ15)59.,. ς (-- 0 Β2) ροβί ενα οπι ππῖπιιδο 
πὲ ναί ραπο (ΒΙπαϊ]]έεγ 5.1 αθί1) { ενα: ΡΕ" ἐταχίί αἆ λαβειν Ἱπάσφιθ 

αναλαβειν [6οῖῖ, Ιέεπι 8Ρ6 ς 

20. τ. τοπο» (45’) ουπι ΑΒΟΥΡ (α4ᾷ τον) νς 5αἩ «οΡ Ῥχοσορ αρ ΝΙοαρΙ 

1936 (τόπον γάρ φασι», ὃν βαδμὸν ἐκάλεσεν ὁ παῦλοσ) Αιιραοϊ ΕΙ. Οἱ 
οἱ. ομ{ΟΧ16 δεῖ τοίνυν τὸν κληρωθέντα τόπον ἔχειν ὃν ἐκληρώθη) ...ς 
κλήρο» οππη ΝΟΡΕ αἳ οπημΥ]ᾶ βγγαζν αγπη Ἐθηϊςί, 50,10 νιᾷ (στησαι τε 
και επευξασθαι αντι του προὀοτου τουδα επι τον κληρον τήσ ανα- 

πλήρωσεωσ του αυτων αριθµου) Βαβοῦι”5ἳ Ον 9 5 (παμπ οχρτίπι 

την διακοπιαν ταυτησ τησ αποστολησ) :: κληρο» εκ ν. ΙΤ Ἱπ]αέαπι 
νά | αφ (α0’) οππι ΝΑΒΟΡ ὅ. 18. 9. 61. 0633 1Τ9πιξ Βακοι203 Λας 
αοί {6] (ἆ Απο α, οοπίτα ο νρ ἄε)... ς εξ οι Ε 1. 40. αἱ ρ]ον ΟΗΥ 5150 ] 
τοπον τον ιδιον ΈΙΠΙ ΝΗΡΕ είς... 6 ιδιον τοπον, Α τοπον τον δικαιον, 

101. τοπον αυτου 

96. αυτοισ οπι ΝΑΒΟΡ” ὅ. π. 19. 95. 61. 81. 100. 1Τ8118 νσ 5αἩ οοΡ ααίἩ 

ΟΥ 998, ς αὐτων οὐπι ΡΕ 1. 51. 40. αἱ Ρ]α ΒΥΤΡ αγ ΟΥ 959 Ας 

οχοᾶᾷ (βογίεξ 6μα8) ... ΦΥΥΣΕΝ αγε Αιραοί ΤΕΙ θὰ ΠΟΠ οχρτῖη | ο κληροσ 
(αι. Εαςάοπι 415 ο{ο): ϱ” οπι ο | συγκατεψηήφισθη επ ΝΟΑΒΟΕ 61....ς: 
Τη συγκατ. οτι Βὸ αἱ Ρ]ος ... κἲ κατεψηφισθη, ϱ» συγεψηφισδη 

(3 συψηφ.) | ενδεκα (εί. Ονἰπί5,450 ος) ... Ὁ ιβ’ (ἆ ΧΙ), Βιδάεπι 
ὀωδεκα | µαθθιαν: ν]ᾶε αἲ ν. 25. 

Ἡ. 1. και εν τω ΕΠΙ ΝΑΒΟΒΕ εἰς ... Ὦ καν εγενετο εν ταισ ηµεραισ εκει- 

γαισ του | συνπληρουσῦδ. ουπι ΑΒΊΟΡΕ ..,ς Ίμῃ συµπληρ. επι κ ΕΣ αἱ 

εθτίο Ρἱ6ί | την ἡµεραν (οι. ΦΥΥΡ 841 «ορ ἨΓἱοπραι] φαπιο γοδρά Α:ἱι 533 
Ον 9358" 8, 107 ΟΥ τς 2τ1 Αιραοί {61 οἱεοπίτ ερ πιαπΙομ): ἆ ϱ γς ΒΥ 56Η 98 

απ αεἰἩ ΑιΙπΙ55Ι Απριιπί! οεο] α]]αί τασ ηµερασ | ησαν παντεσ: Ρ 
οντων αυτων παντω», Ί{επι ΦΥΙΣΕΝ αγθ αοίἩ | παντεσ ουπι ΑΕΑΡΒΟ 61. αἱ 

ρ]α515 Α/Πδ55... ς απαντεσ οΙΠῃ πΙπαθο Ρ]α ... ΝΕ 1695. ΟΗ19/95 (ποῃ 

αθηπρ]ίς ἵπ «ΟΙΗΠΙ) Ῥ]απο οΠ1 {:: αποᾶ νοατῖ 8ροςῖο ΠΟΠ 6ΑΥ6{Γ). Ῥταθ- 

εχεα Ἡ 91. 94. 95. 96. 106. 19Τ. αἲϊδ εἰάδοι ΤΗΡΙΥΙΟ αάά οι απυ- 



10 ο ον ΠΡΑΞΕΙΣ 

{ - Δ ο) ο’ - - στ 

πάντεσ ὁμου ἐπὶ τὺ αὐτύ. 2 καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχοσ 
[{ ’ - Ν ’ σ Ἐ 

ὥσπερ φεροµένισ πνοῇσ βιαίασ καὶ ἐπλίρωσεν ὅλον τὸν οἴἶκον οὗ 
τ Π Ὀ] ν ιώρόκςς 2 Ξ. ; - 
ἦσαν καύημενοι, Ὁ και ὠφύηῃσαν αυτοῖσ διαμεριζὀµέναι γλὠσσαι 

10, 46. 19, 6 , ἃ Ν ’ Ἀ 8: 7η, 12» ᾱ ω τί - μμ. , 

1 Οσο 1δες ὠσεί πυρθσ, και εκαῦισεν εφ ἕνα ἕκαστον αυτων, 4 καὶ επλησθη- 
[Με 16, 1τ| 

στολοι | οιου «ΠΠΙ ΝΑΒΟ” 18. 61. ο (εὐπιζ) νµ (Φαγέετ) ΑΕΙ: εἰὐπί 181 

(αὲ νο) Ααραοϊ Γεὶ ομαπή{ εος] (πίτοα Ίου οἴπιι) ... ς οκο8υµμαδον επι 

69 Εδι αἱ ρ]ει ΑἰΠοάά4 ΟΥ 555 ΤΗΡΗΥΙΑ Ῥτοπιῖες (εαᾶεπι απὐπιαξίοπε 
αὐπιιῖ ὕι πι) Αιασεοπίτ 6Ρ πιαπί (οαᾶεπι απϊπιαξίοπε δἰπιιζ πι τπιπι) 

(:ομµοθυμαδον, αᾳποά αΏβί Βιαοίπατο ποη 8ο]εί, ]μαίέ ρε παπί 

γοἀάςτο βο]επέ, αἱ 1, 14. 2, 46. 4, 94)... Ὦ 88Ἡ «0Ρ ΟΠ1 | επι το αυτο: 

69. ΟΙ1η 

«καν αὉ Ἱπ]ῖο (εί. ΑἲΠ 552 εἰἶπί δι ΟΥΡ 55. Αιροοπί ερ πιαπῖοἩ ϱίϱ): Ὦ 

αάά ειδου, ΟΥΤΡΟΡΗ 616 ο(658 596 |δου | εκ του εἰ. ΕιδΠΙΔΤΟ15Ι ΑΙΠΟΣ2 ΟΥτ 

41096 ρ/βΙαρμ45 Τμ ἀτε 1.15 οΜ10τ4 οἱο: Ίέθπι ΟΥ1155 εξ... Ἑ απο του (58ἆ 

ϱ ἄε εαεἶο) | πνοησ βιαιασ οἵ. ΟΥ Ἠαβπατό Αν ΟγτΏτ 315 ΟγταΙες Τμάτί 
οἰίς.... ϱ ὃ. 989. 95"” βιαι. πνο. | ολον (αἱ. Ογν 513 ΟΥτΕΙΔΡΗ 45 ϱ{5οΡΙ 
616 ος, ἆ νρ εἰς ἑοίαπι): 98ἳ παντα, ο ΥΙΦΥΔΤΙΤ45: 760 ϱπιπεπι ... 18. 98. 

. 8993. 98, ΙΤΙεςί οτι | καθηµενοι ο ΝΑΒΕ αἱ οπιπν]ά Γ1οηῤαα! 5απΏο 
τθδρ Α: 53” Ογτατ”έ οἱ 31 (και επληρωσεν ολον το» οι. ου ήσαν κα- 

Ὁηενου.. Ίαπι Ρειρὶι ἆθ 5ιο: ὅοχειον γεγονε του νοητου υδατοσ ο 

οικοσ᾽ οἱ µαθηται ενδον εκαθεζοντο, και 0 Οιχοσ πασ επλησθη.) 
ΟγτεΙαρμ46 ΤμάνιὈΙ5 δίς.... η Τί καθεζοµενοι επι ΟΡ 1: ᾳαε Ιεοξίο 
1πάς οοπιπηθπάαίαγ αποά Αοἱ 6, 15. 20, 9 Τε 2, 46 Μί 26, 56 α ποΠ- 

πα 1118 ἑεδίθας, Ἱηρτ]πιϊς Ὁ, ΡΟ καθεζεσθ. αυβ τα [έαχ καθησύθαι. Αἱ 

1 Τομ 4.6. 11, 20. 90, 19 εκαθεζετο εἰ χαθεζομεουσ ποπ Βμοίμαί{. Λο 

ἀοσαί Ίοοις ΟγτΙΙ1η5 Ιοοίογθπη ἀοοίαπι αά 5αὈδίπεπάιπι καθεζεσθαι 

Ρτου]Ίνεπι [16586 απεπηαἀπιοάπη οΜῖαπη Αςί ὃ, 10 Ῥτο καθηµενοσ Ὁ 

καθεζυµενοσ Ῥοδι. Ἠϊπο εθτίο ({εβίαπι ΟΡ αποίοτ]ίαἰο δἰαπάμπι 

ΠΟΠ 68. . 

«και εκαθ. 6ΝΠΙ ΝΕ 15. 18. 61. ἆ (εί εεά) Αγταἳ αγπι Τ1οηρᾶα] δαπ1ο5 

σοδρ4 Α{Ι533 (οτί 181 οἳ οεζ) ὨὈ]ατΙ 3,5 Ογτας 14 οι»τ Ον 9)5ύ ΟΥΥ 91096 
Ῥγοπιϊϐς (εξ ὑπωβεάτέ) ἩἨϊογεδαϊί (εἰ δεί). αι ὮὉ και εκαθ. τε. Τῖ6ιῃ 

ΟΥΡ 3537 Αιιρβεί {6ἱ οἰοοπίτ ερ πιαηΙοὮ (γή εἰ ἀπδεᾶίέ, Γἱὰ58ί 31 αι και εκα- 

θισαν... ς ΤΙ εκα(. τε οπή ΑΟ9Ρ2ΕΒΙ αἱ ρ]εν νᾳ (εεά φις) Εαδλῖδί 10, 
4,66 Τά τί 0185) ΤΠΡρΙΙγ]α εἰδ.... οἱ ο Γἱά 584 Ααραπίί εοο]55δ (σοπδεᾶεέ 

αιίειι) εκαθ.. δε:: τεεερίπ]αΒ και εκαθ.. 6ππη 1άοπεα αποἰοτῖίαίε (εδίῖαπα, 

απππη πες εκ. τε δαβδρῖσῖοηε αἱ1ουΙ Πθθγαπι 8ἳ{. Ῥοίοταί επῖπι Ρρτορίες 
(ο61θ5 τορθίἹαπῃ και ΠΠ [ετγϊ, Ργαθβογίϊπι (ΓΙ εκαθισεν βἱπρα]ατ]ίες 

Ροβίιη Φφθησαν οχοῖρίαί, ΑΠ ἰρίίαν τε, αλϊ δε εαὈδίπεγαπί. | 
εκαίλισεν ΟΙ ΝΟΑΗΟΕ αἱ οπιην]ᾶ ἆ νρ ατα (αεἰ] εἰ αρραγιῖέ -- ἑαπι- 

ακαπι {ην εἰ εεᾶέ οἰς) Ὠἱουρααὶ 581πο5 γεδρά (επεκαθισεν) Ειαδηῖδί εἆά 

Ρ1ά ΛΙ 315 εἰδ)δ4 ΑΕΙΤ05 ο(ὔΣ2οἆἆ 3 Ογτὴν 44 ο(ὔΤΣ 01959 Βαν εγ]αποδί 5” Ογτ 
85α 3900 ϱ{Ρ]αΡΗ 45 ο13)1095 (ΟΥρῦΣΤ Αα αἱ ν]άε 6αρτα) ... Ν ΡΕΤ(ΥΘ(2) 88) 
οοΡ δγταῖς ΕδΏίδι 10,466 (ρϱχοᾶᾶδ ο ἆδομννθβι οιποίπ) ὨΠ]αίτΙ 3, ΑΙΙ555 

Ογτένα 445 ϱ(1οΡΗΘΙ6 εκαθισαν, ΓΙ 8ἱ31 αι και εκαθισαν 



ΠΡΑΞΕΙΣ 2 τ, 1 

Ἐ ο Α Ν 3 -- 

σαν πάντες πνεύµατοσ ἁγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραισ γλώσ- 
- ῃ - Σ Δ 

σαισ καθὼσ τὸ πνευμα ἐδίδου ἀποφθέγγεσθαι αὐτοῖσ. ὃ ΠΗσαν δὲ 
ε. - - ” ο] - 2 

εἰσ Περουσαλὴμ κατοικοῦντεσ ᾿Ιουδαῖοι, ἄνδρεσ εὐλαβεῖσ ἀπὺ παντὺσ 
” - ς ΔΝ ΔΝ 3 ον κ / ΔΝ - ” / 

εῴγουσ τῶν υπὸ τον ουρανὀν᾿ ϐ ενομένησ δὲ τησ φωνῇσ ταύτισ 
- - Δ [ή ” ο ΄ - 

συνῇλθεν τὸ πληθοσ καὶ συνεχύθη, ὅτι ἤκουον εἶσ ἕκαστοσ τῇ ἰδίᾳ 
». - Δ 2, .- διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν. τ' ἐξίσταντο δὲ πάντεσ καὶ ἐθαύμαζον 

. ” ᾳ σ ’ η] -- - 

λέγοντεσ᾽ οὐχ ἰδοὺ ἅπαντεσ οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντεσ ΓΓαλιλαῖοι; 

4. παντεσ οπΙ ΝΑΒΤΡΕ 94. 96. ὄθ. 61. (αἱ Ἠαιᾶ ἀπδία, 56εἆ πορ]οεχοτιΏί 

οοΠ]βίΟΙ68) ... ς ΤΙ απαντεσ ο Βείδο αἱ ρ]ετ ΓΙ Μπ 2,5: 218 ΑΙ 555 

ουτ05 Ογτὴτ 4: ϱ(515 015)55 ΟΥτΕΙαΡΗ45 ϱἱ5οΡΗ 616 (0οαπιή 58 :: βΙπιϊ] {ος ασ 9, 
16ἱ 14 Ἱπνεσίιπη ο5δί απαντ. | ηρξαντο: Ρ8:3 -ατο | το πνευμα εἰ. Ρἱά (τί 
ΑίΠ είο: Ἡ Υρ ααίἩ αἀά το αγιον | αποφ6Θεγγ. αὐτοισ Ἰου οτάϊηθ 6. ΝΑΒ 

οἳΡ 61. 190. νρ 5αἳ αὐπι Λα (τί 25 ΑΠΣ οἱ705 Ῥας 1500 ΟΥΥ 41056 61099 

είθ58 449 ϱἰδορἩθ16.,,, ς αυτ. αποφ6θεγγ. ο. 6δΕ αἱ ρ]ος {οἱ ϱγτπί" (εορ 

εδιδου αυτ. το πνευ. αποφϐ.., ΒΙπιεϊ]Τίον ααίμ) Ογτης 5. 313 0Η1559 Ογτ 
ΕΙαρ] 45 Πα τί 201998 

«ήσαν δε εἰο (εἰ. ΗΙ150 Ααραπίί οὐοΙ ϱἱς): Ὦ εν νερουσαλ. ήσαν, Αιρᾶ5! 
Γ6Ι οἰοοπίχ ερ ΠΙΔΠΙΟΝ Πἱεγοβοζγ/πιῖο αιέεπι Γεγιηέ οἱο | ευσ ιερουσαλ. ουπι 
ΝΤΑ... ς Ώῃ ΤΙ εν νερ. ΟΙΠΙ ΝΕΒΟΡΕ αἱ οπιπνίᾶ :: αἁαπιαί Τμο Ἰδίαπι 

Ριαεροβἰθ]οΠ]6 εισ ΙΒΙΠΙ 686ρ6 α 5ογ)ρίοτῖρας πππἰαίαπα, πέ 4, 95 γενο- 

µενα εισ καφαρν. 4, 44 κηρυσσων εισ τασ συναγωγασ 91, δΤ ηυλιζετο 

εισ το οροσ Αοϊ Τ, 4 εισ ἡν υμεισ νυν κατοικειτε 8, 98 εισ χολην πι- 

κριασ οντα 8, 40 ευρεθη εισ αζωτον 19, 19 εισ την καισαρ. διετριβεν 

91, 19 αποθανειν εισ ιεροσολ. εἰο | κατοικουντεσ: ο 8ΥΙ5ΕΝ 6οΡ απίο 
ἐν νερουσαλ. ΡοΏ | νουδαιου: Ε ΔΠίθ κατοικ. ΡΟΗ, Ἀ ΡΙ8Πθ ΟΠΙ | αγόρεσ: 

ο” απίε τουδαιοι Ροη, Ὦ Ροβί ευλαβεισ | ευλαβεισ: Ααραοί ΜεΙ οἰοοπίτ 
ερ πιαπΙςἩ οιπ, 5δὰ Ἠαδοαιιπῖν ος! 

«γενομµενήσ: 91. γεναµ. | οτι: Τ8ϊ και (ἆ φιαιαάἰεδατιξ) κουον ή γενοµενη η 4 ή 
ΑΡΕΙΝΙά (οετίθ επῖπι ποη Βιςἑααγὶ Ροΐθεί ηἰ5ἰ Ἱπίεγ ηκουον δἱ ήκουεν) 

αἱ Ῥ]ι οορ απ ΟΗΣΣ10: Ίδεπη 40. 96. ἠκουσαν ... 8Β 16. δΤ. οαἳχὶ 56 
ἤκουσεν, 6 61. ήκουεν, νδ Αιαρᾶοί {εἰ οἰσοπίτ ϐΡ πιδηῖ θ{πῖέ εοσὶ Ῥεά 18: 
105 βα]ι αγταίἵ αιάϊἰεδαί | εισ εκαστοσ εππι ΑΒΟΡΙ 4] ΡΙ6Γ ... κν 15. 96. 

5τ. 60. 99. 100. 1Τ18οί 656Γ ΟΠ εισ | τη ιδν. διαλεµτ. λαλουντ. αυτων 
ΟΊ1ῃ ΔΑΒΟΕΙ οίο (ο Ααριπίϊ 666] ϱιια ζίπφιια ζοημεέεν 1]ος [εοσ], να ίπφια 

δια 1ο ζοφιεπίεθ) ... Ὁ ΒΥΙΣΟΒ λαλουντασ ταισ γλωσσαισ αὐτων, ἴἴεπι 

: ΒΥΥΡ ΠΙβ ταισ γλωσσ. αὐτ. λαλουντ., ἴξεπι Αιιραοί Ε6ἱ οεοοπίτ ϐΡ πιαηΙο 
8110 δΕΥΏΙΟΙΙΘ εί διῖς πι ζοφιεηίεΒ 608 

. εξιστ. ὃε παντεσ (κ 97. 99. 69. απαντ.) εππι ΝΘίςΑΟΕΙ 1. 19. 40. 61. 

αἱ βαϊ ππα (δρ Βοτ]) νς 84] οοΡ βγταίζ απ... 409 7 Τη Τί οπη παν- 
τεσ οππι ΒΡ Ἡ αἱ” ααίἩ Ομτέαι36 Αιιρβοί Τεὶ οἰοοπίχ αρ παπί ο(11π/{ Θ60ἱ 

1: Ῥτο {ΕΒΗΙΟΠΙΟΓΙΤΑ ταέ]οπθ Ρο ἶαβ αἱ πποἱθδίατη ναΐτ αὈ]θοίαπα, Ῥγας- 

βογίῖπι απυπῃ νετβδα 19 βιιὈδεςιεΓθίή, 4άαπ οχ 1ρ8ο νθσειι 12 Ἠπο Ἰπ- 

Ἰβίμπι 6886 | λεγοντεσ (15. οπι) βἶπο αἀάῑίαια 6ΗἨι ΝΑΒΟ” 96. 61. νρ 
831 ϱ0Ρ αθίῃ ΟΠΓθβί36.,.. ς αάά προσ αλληλουσ επι Ο9ΡΕΙ αἱ Ρ]ετ 
5ΥΤΗΣ αΥΠΙ (νρἑὰ αρ Ἱωπ Αισίεὶ αἆ ἰἐποίσεην ἀἰσεπίερ). 1ωῖυθοτο Ος δν 



12 98, ΠΡΑΞΕΙΣ 
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Ὁ καὶ πῶσ ἡμεῖσ ἀκούομεν ἕκαστοσ τῃ ιδίᾳ διαλέκτῳ ημων ἐν 1 εγεν- 
/ α- ή - ΔΝ μα Ν - 

ν/θημεν, 9) ΠΙάρθοι καὶ Ἠηδοι καὶ Ελαμεῖται, καὶ οἱ κατοικοῦντεσ 
Δ / ΔΝ 

τὴν Μεσοποταμίαν, Ιουδαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν, Πόντον και 
Ν 4 Ν 

τὴν σίαν, 10 Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλία», «Ίίγυπτον καὶ τὰ µέρη 
οά / - Ν ος / Ν (ρι 9 ς -- 23 

τῆς «Πιβύησ τῇσ κατὰ Λυρήνη», και οἱ ἔπιδημουντεσ [ωμαῖοι, Γου- 
ν ον Ν Λο.» Νο / ’ 

δαϊοίτε καὶ προσήλυτοι, 11 Κρῆῇτεσ καὶ “ραῤεσ, ακούοµεν λαλούν- 
2 κά . ς ’ / Δ - - ς ας.) 

των αὐτῶν ταῖσ ἡμετέραισ γλώσσαισ τὰ μεγαλεῖα του θεου; 12 εξέ 
κ Α / Ν ον ον. ”/ Ν 3 / 3 

σταντο δὲ πάντεσ καὶ διηποροῦντο, ἄλλοσ πρὸσ ἄλλον λέγοντὲσ 

και συνήλθε το πληθοσ και προσ εαυτουσ ελεγον᾿ ουκ νδου εἰο | ουχ 
ο 1η ΝΡΕ 61., Ἱίοπα Τ{ ουχι επ ὮἩ ... ς ουκ ΕΠΙ ΔΟ 8] Ρ]ου Οὲ δν 0 | 

απαντεσ οπι ΝΑΒ οίδορι 91. 190. 165. ... ς παντεσ οι ΕΕ 61. αἱ 
Ρ]ος ΟΗ1540 | εισιν: ο” 108. 1916Εί ροδί λαλουντεσ, 61. απἲθ οὗτοι ΡΟΝ. 

ΟΕ οἱ. νρ ποππι ΟΠΙΠΕΒ ἐο6ε (ΑΠ {πι ἀθπαῖά εοσο οπιιέβ) ἐδίί φιιέ ζοψικιπέω 

(6 αἰέ]αεί διπί. Ἰίοπι Ἰθοιο 96. ουτου γαλιλ. εισιν οι λαλ., Ἰΐθια βα]ι 

6οΡ α|. 

8. ακυυόµεν (ἆ ονρ Δαριαπίΐ ος] αιιζ(ωύπηι): Ἐ Ροβί «καστοσ Ῥου | τη 
ιδια διαλ. ήμων (ὰ γτορνία ἴἴπφια ποδίτα): Ἡ τ. τὸ. ημ. διαλ. (ο ῥγοργία 

ποδίγα [ύπφια) ... Ρ8ΕἳΣ την διαλεκτον ημων, Ἱίεα νρεῖε ἀοτοῖά ζὔεγιαπι 
ποδίγαπι, απι ἔα ποια ποδία, ΑιραςίΜεἰ οθοπί 6Ρ πια] ΦΕΡπΟΛΕΠι | 

εγεννηΘηµεν οπι ΝΒΟΤΡΕΣ οἱο (παέἑ δι ἃ ο νρ ΥΙΟΣ οαἱρ ἰχί οἱ0) 

. Δοὐζαπις 2)ΕἘ 1. 19. 61. α1356Γ ΑΥΤΡ πις ΤΗΡΙΥΙΌ εγενηθηµ. 

9, ελαµειται (ΗΒ αιλ., οἳ εµαλειτ. εἰ οὗ ελαμητ.) 61 ΑΒΟΡ.... ς Ἱωῃ ελα- 

µυταν ΟΙΤΗ ἈΟΕΙΡ αἱ οπιασίᾶ.... ἆ νρῖο ἀεπηῖὰ αεἰαπαίαε, ο ιαεζαπιΐαε 

«ΑΣ ΟΠΙ και ελαμ. | και οι: Ῥ8ι" οπη και | νουδαιαν τε (ο ἠπάαεαπι 
Φποφιιε, απιΆ {πι ἴοἱ εἰ πάαεαπι, νσθ]θ απ” ἀθπι]ά Αιιραοί Τε] ἠμάαεαπι, Λας 

ππῇῇ εσο] ῥμάαεῦ) ... ΗΙθιεδα Η)19 εἰ δγγία (ργαεζαᾶ1ί λαδίαπίέες ἴπι Πεδο- 
Ροίαπιία), Τενιαᾶν 1πάἹ. Αιισθοπίτιορ τη] Αγηπεπίαπι (ρταεοθά]έ αραιά 

πίχάπια «φιῦ ὑμιαδίίαπί) | τε: ϱ” ἆ οπι (νρ οἱ ν]άς απίς) που οχρτίπη 

Βα] ο0Ρ αΤΠΙ | παππαδοκ. (6 παππαδοκ.): Α καμπαὸὺ. 

10. φουγ. τε (ο φπογπε, Αρα ςί 1] αἰππῖί 96] (ις): Ὁ νΕ οπι τε, πθς 6Χ- 

ΡΥΊπα 84 «ορ αγπΙ | ο πανφυλιαν | αιγυπτον: 98 αιγ.τὲε | λιβυησ: 

ϱ803 λιβουησ | κυρήνην: 61. κυρινην 

11, ϱΆ κρητησ (ὃ-ταισ) και αραβοι, ἆ ογείεηδεδ εἰ αγαδὲ | µεγαλενα αἲ ΝΑ 

ΒΡ είο... Ο8Β αἱ µεγαλια 

19. παντεσ: ὃ. 9653 οπι | διηπορουντο ΕΠΙ ΝΑΒ.... ς ΤΠ διήπορουν 6Η 

ΟΡΕΙ αἱ οπιΥ 11 Ῥαφεί 356 ΟΗΥ 940 ] αλλοσ πρ. αλλον: αἲ19 Οµεῦ 0 προσ 
αλλήλουσ, νρ αἲ ὑιυίοεπι ... Ὁ ΔΥΙΡ ΤΡ Απροοπίτ ϱρ παπί αὖά επι τω 

γεγονοτι, εἳ Ὦ Ροτρῖε και λεγοντεσ | τι 8ἴπο αν ΕΙΤΏ ΝΑΒΟΡΙ (ία Ῥοι- 

δε να(ν) δ. 16. 18. 96. 40. 61. 118. Οςδ)ή0- 48 οα8 ΒαβοίἩ..,,ς Τϊ 
τι αν οπή Β αἱ ρ]α ΤΗΡΗΥΙΑ οἰὺ (ονς Αιρεοπίν ερ πια] οαπ]έ οος] φμζᾶ- 
παπι οιζέ: ἆ νοτο φιζᾷ υι1) | θελει εππα ΑΛΗΟΡ (1 νά αππ1 αν ΟΠΙΠΙΠΟ 

4θοββο ν]άοαία) 6. 15. 18. 96. 40. 61. 113. (δε Α 119. εαἰ”Ἡ Ροβί τουτο 

Ροπ). ΟΙς 540: 48: ομδ,., ς Τί Όελοι ευπι ΝΕ αἱ Ρ]α Βαδείμ:; ροββίΐ 

αἰήᾳ αἱ Ιθο(Ιοπθ/η οοδἱοῖς κ Φελοι θἶπο αν’ Ῥγασίον{ς, ππάο οἱ αν Όελοι 



ΠΡΛΞΙΙΣ «ας, 1ὁ 

τί θελει τοῦτο εἶναι; 19 ἕτεροι δὲ ώῤριώνεο ἔλεγον ὅτι γλεύ- 

κουσ μεμεστωμένοι εἰσώ.. 
14 Υταθεὶσ δὲ ὁ Πέτροσ σὺν τοῖς ἔνδεκα ἐπῆηρεν τὴν φωνὴμ 

αὐτοῦ καὶ ἀπεφθέγξατο αὐτοῖσ᾽ ἄγδρεσ ᾿Ιουδαῖοι καὶ οἱ κατοικοῦν- 

τεσ Περουσαλὴμ πάντεσ, τοῦτο ὑμῖν γνωστὸν ἔστω, καὶ ἐνωτίσασθε 

τὰ ῥήματά µου. 15 οὐ γὰρ ὧσ ὑμεῖσ ὑπολαμβάνετε οὗτοι μεθ ύου- 

σι», ἔστιν γὰρ ὥρα τρίτη τῆσ ἡμέραο, 16 ἀλλὰ τοῦτό ἐστιν τὸ εἴρη- 
μένον διὰ τοῦ προφήτου ̓ Ιωήλ' ΙΤ καὶ ἔσται ἐν ταῖσ οχάταισ ̓μέραισ, 

λέγει ὁ Θεύσ, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματύσ µου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα, καὶ 

εί Φελει οογτασίπη 51{. Β6ά εοάσπ σατίε Ι1γθ αχ Όελει ρον Ιποπτῖαπι 

ογ{ππη ἀἰχατῖδ Θελοι, ᾳποᾶά αν ροβεσῦαί. Αοἱ 1Τ, 18 ελεγον τι αν Θελοι 

οἱίο (απίππι ποη Βποίιαί, Ἠοςο ναχο Ίος Ῥτο {6βίϊιπι γαίίοπο τι θελει 

εἀεπάπα 68, πες αἆ ῬτοβαΡ]Π(α{15 βροαοῖοπι οοπ/ασίεπάπῃ. 

18. διαχλευαζοντ. ουπι ΝΑΒΟΡΣΙΣ 5. 15. 15. 18. 96. 58. 40. 61. 69, 96. 
119. αἱ ρ]αβ10 Ῥαφείμ 55 Ογνην στὸ Ον δαν: 45 (Ρ3 διεχλευαξον λεγοντεσ) 
εως (ς- αὖ 82) χλευαζοντεσ οπι ΕΙ" αἱ Ρίὰ | γλευκουσ: Ὁ αὖᾶ οὗτοι. 

Τίεπι νρ «ία πηιδἰο Ρίειί σιώιέ ἐεέ, πα] ζετααο β41 (ία ζρεῖ) «ορ οἴο 

14. σταδεισ δε: τει" τοτε σταό. δε. ἈΒἰπηϊΗίεγ τοτε αἀροπῖε ΑΥΙΣΕΝ {ο 

πετρ. ο. ΝΑΒΡΙ 40. 01. 69. 96. 11Τ. 180. Βαφοίισό Οδ ά5.,, ς Τί πετρ. 
ο. 6ἨΏΡα1 ρ]ον | ενδεκα: ϱ" ἀἲ δεκα ... Ὦ 19ἱ6οί ϱγΥδοΝ Απαριιπήΐ ασε] 3δὺ ϱ4 
αποστολοισ | επηρεν: ϱ" ἆ αἲά πρωτοσ, Ἱίοπι Ἡ Ροβί τὴν φων. αυτου 
Ἀ4ᾷ προτερον | απεφθεγξατο (10. 18. 98. 9053 αἱ 5εἳ επεφ.): ο ΑἲΙΑ 

Απριπίί οσο] α4ά λέγων ... Ὁ ειπεν (ζω), ἴἴεπι θγταῖ αοἰ]: 88] «ορ 

γεροπμάά | αυτοισ: Ὁ Ααρανίί θες] ο | παντεσ ΕΠΙ ΝΑΗΟΡΙ” 61. 
19196ἱ (Ρ Αιις απίθ οι κατοικ. ερ. ῬοἨ)... ς Τϊ απαντεσ οπή ΕΙΡ αἱ 
Ρ]6υ Βαφείμᾶθ ΟΗ1515 { υμιν: ΕΙ ηµειν | εστω και: Ὦ ΟΥ και | ενω- 
τισασθε: ϱ" -σατε ( -σα θε) 

15. µεθυουσιν: ο -υωσιν | εστιν γαρ οἵο ε{. Γἱοπρα] 8απιος τοβρ4 Ογντ 
τὸ Οδ... ϱ6ἳΣ ϱυσησ ωρασ τησ Ίµερασ γ΄, Ἰΐοιι ο νρ Αιιρ0ρ 155 
αιάδεττη Ὁ οππι ατέ Ίιογα ἄἰεί ἑεγία (ο ἐεγίία οί). Νεο ἀἰβεινα ναΐτ 

Πας 190 ἁἰωῖέ Ῥείγι ποπ εὐγίος φιίᾶεπι 1ῑῖος 2956, «πι δὲ Ἰιογα ἑεηίία 

αἰεῖ 

16, τωηλ. οἳπ] ΝΑΒΟΕΙΡ 3] οπιηΥΙᾶ νο γε]] (8εἆ 8αᾗ ΥΙΟΣ ααίῃ ὨὈίου ααιιὰ 

Ἀπίε προφ. ροπ) ΡΓ1οπβ8Η1 β4πιο5 Βᾳβείμᾶσό (γγμν»τή ΟἨ1δ)ήδ.,, Τ] οἵη ο, Ὁ 

Πππ {195 Βεῦαρί 568 ΗΙ] 565 Αιιρερ 199 / και εσται ο. ΝΑΒΟΕΙΡ αἱ οπιηνίά νρ 
ΒΥΤΡ ατπη αθί]ι ΟΥτΏὲ Βαβείμ ον απάδοα ὃς, Τ οπι και ο. Ὦ 84Ἡ 60Ρ 
5ΥΥΣΟΝ Τηΐπι Κεραρί ΗΙΙ Αιρ Ο]τοπ116 εν ταισ εσχ. ηµ. 6. ΝΑΡΕΤΡ αἱ Ρ]ετ 
νρ «ορ ΒΥΥΠΙΤ (αθἴΠμῖο γορέ ιο ερ) Ον 5115 ΤππΙΙ95 Ἑευαρίθθθ Ἠ1] 965 

Απρθρ 195... Ἡ δα] αδίΠΡΡ ΟΥΥΑΥΞΤά μετα ταυτα (:: αί ΤΙΧΧ, ππᾶςθ 

αΠετέιχ Ίουις Οοπβίθ»δ,δ).., ο 105. ΑΠΙ ἁετα ταυτ. εν ταισ εσχ. 

ημερ. | ο θεοσ ο. ΝΑΒΟΙΡ 41 Ρα Βα]ι «ορ ΦΥΣΠΙΡ ασπά Βαβεία Ογτης ες, ΡΕ 
105. νο Ινϊπί Ἠεναρί ΗΙΙ (96ῦ 1Σ οι ἄοπιίπις Ῥοη Ροβδί επι πασ. 

σαρκα) κυριοσ, ΑΤπιε Οδ Σ κυριοσο Όεοσ | πασα” σαρκα: ϱ8ι3 

ο. οε] 2, 
259--32 

(5, 1, 58) 



Βο 10, 19 

Ἐο 10, 58 

{ ϱι18. ΠΡΑΞΕΙΣ 

προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρεσ ὑμῶν, καὶ οἱ γεα- 

γίσκοι ὑμῶν ὁράσεισ ὄψονται, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνυπνίοισ 
ἐνυπνιασθήσονται' 18 καίγε ἐπὶ τοὺσ δούλουσ µου καὶ ἐπὶ τὰσ δού- 
λασ µου ἐν ταῖσ ἡμέραισ ἐκείναισ ἐκχεῶ ἀπὺ τοῦ πνεύματόσ µου, 
καὶ προφητεύσουσιν. 19 καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ 
σηµεῖα ἐπὶ τῇσ γῇσ κάτω, αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοὺ. 

20 ὁ ἦλιοσ µεταστραφήσεται εἰσ σκύτοσ καὶ ᾗ σελήνη εἰσ αἷμα, 

πρὶν ἐλθεῖν ἡμέραν κυρίου τὴν µἐγάλην. 2ἱ καὶ ἔσται πᾶσ ὃσ 
ὢν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα κυρίου σωόησεται. 232 ᾿Ίνδρεσ Ισραι- 
λεῖται, ἀκούσατὲ τοὺσ λόγουσ τούτουσ᾽ ᾿Ιησοῦν τὸν Ναζωραῖον, 

ἄνδρα ἀποδέδειγμένον ἀπὺ τοῦ Θεοῦ εἰσ ὑμᾶσ δυγάµεσι καὶ τέρασι 

πασασ σαρκασ | υμων ρτὶ (10633 οπι) οί 5εο (ο Ὠῖομ οπι): ϱ Ῥεδαρί ΗΙ] 

ϱ9 (ρῖ οἱ. Ώ1οπβ81] 881105 Τθ8Ρ 4) αυτων | αι: ο νΙάρ οπι | Όμων ἰετί: 
Ῥ Εευβρί οπι ({ασεί ΗΙ]) {υμων αατί οππῃ ΝΑΒΟ:Ρ αἱ οπιπσίά νρ τε]ὶ 
Οµς ... ο νάρΕε Κεδαρί οπη | ενυπνιοισ ουπι ΝΑΒΟΡ (181 οπη) 1 19. 21. 

40. 61. αἱδ0 ἔετο Ἡριρ] 1069... ς (Ξ αρ Βπ) ενυπνια επι ἘΡ αἱ Ρ6ΤΠηΊ 

Βαν οτί! ὃς ΟΥ ὅ 15 (: Απεϊ]έεν ΤΧΧ ]εοίο Βιιοί) 

18. καιγε: ϱ” ἆ και εγω | επι τουσ δουλουσ µου και (ηαθ6ο οπηπία 19. ΟΠ1) 

επι τασ ὀουλασ µου: Ἀ (Ίπν6Ιβο οτάΙπς) επι τασ ὃουλασ µου κ. επ. 

τουσ δουλουσ µου | εν ταισ ηµερ. επειναισ: Ὁ Κεῦαρί 505 οπι (ΒεὈαρί 
οπι οῖατη µου Ρτὶ ϱἳ 586) | απο του πνευμ. µου: ο6 Βενοτίαπεαί ὃἳ οὐκ 

εἶπεν" ἐκχεῶ τὸ πνεῦμαά µου, ἀλλ: ἀπὸ τοῦ πνεύματόσ µου. οὐ τὸ 
πγεῦμα ἐκχεῖται, ἀλλ ἡ δωρεὰ τοῦ πνεύματοσ. Αοοιχβία ἱρβ]ίιγ ο ΥΡ 
Μευαρί ἆε δρῖνἶέι ππεο, εοπῖτα ἆ δρέγίτηι πιει | και προφητευσουσιη: 

Ῥ οπι, πθς ππαρῖ5 αἀάΙί Πεδαρί :: οί Πας οἱ αἆ {οίππι ]οσμπῃ ΤΧΧ. 

19. ανω: Α 951. δτ3 88Ἡ ΦΥΙΣΟΝ αγθ οπι; 1{6πι ΒΥΥΡΟΕ α.θ οπῃ κατω: πι πππα 
Ι.ΧΧ οπι | αιμα και 1816 καπνου (αἳ,. Γἱάς8{55): Ὦ οπη 

90. µεταστραφήησεται: Ρ813" µεταστρεφεταν | πριν επι ΔΑΟΡΕ 19. 61. 

εως (5εᾷ 09) Τι αάά η επι ΒΡ αἱ ρ]ετ ΟΗΥΣ 5 (: ΤΗ ΧΧ οπι η, αἱ τεῦ5 

αἱπδπιοάϊ Ῥταθδίαπ(ίβδΊπιας ΝΙ ΤΠ αποοτῖίαίθς 5εαί Ῥναθδίαί; γὶὰς 

δοἵαπι αἆ ηµεραν) | ηµεραν εππι κ ΒΡ ... ς την ηµεραν ΕΤ ΝΕΑΘΕΡ αἱ 
οπιπσίά ΟΥ (: ία εἴῖαπι ΤΧΧ οἁ]ίαπι οδί, 8εἆ ΝΕ οπι την) | την 
µεγαλην 8ἶπθ κ ἀῑίβπη 6ΙΠ1 Ν (πθς δΙΡΡΙ8 απἴθ)Ῥ.... ς Ἰωπ Τί αὖά (:: πί 

Ι.ΧΧ) και επιφανή 6ΠΙ ΑΒΟΕΡ αἱ οππσἷᾶ νρ το] ΟΗΥ 535 

91. Υδτβιπι οἱ) ν”, ΒΙΡΡΙ νὰ | οσ αν οππι ΝΔΑΟΡΡ αἱ ρ]ει ΟΜΑΡ... ΤΙ οσ 
εαν ουπι ΒΕ 69. 100. | κυριου: ϱ" ΡΙΔΕΙΠ του 

95. ισραηλ- «ΠΠ ΑΒΖΟΡΡ είς ...  ισδραηλ-, ΕΕ νστραηλ-. Ἰέεπι ἆ ε 
ἰἐγαλεϊίέαε | --ἠλειται ο. ΝΑΒΟΡΕ -.. μῃ -ῄλιταν οπῃ Ῥ ππΙπαδο πί ναίτ 
ΟΊΠΏ | ναζωθαιον ο, ΝΕΑΒΟΡ΄ΕΡ εἰς: κ Ρ” ναζοραιον | αποδεδειγµενον 
(ία ΝΕ εἴε; ΑΟΡΕ -διγµενον, ϱ’ δεδοκιµασμενον) ΔΠίθ απο του Φεοι) 

οππῃ ΝΒον” 91. 61. 69. 104. 118. 165. νρ β8Ἡ αὖπι αθίὮ Αι 194 Οτ δδ0 
Τάσο 455 Τά τί 94308 (αβ Εα11) ΠΙΠΕΙΣ5 Ἠπ]ραλίπη ον, ς Ρροδί απο 
του Θε. ο ΑΡΤΕΡ αἱ Ρ]ι οορ βγγ{Σ Α{ὶι 515 Οοαπι 505 Τβγ/ΕβΤΗ ΟἨΤ15 ϱ/ 



ΠΡΑΞΕΙΣ 9, ου. 16 
΄ 

υ , ν 3 , . 3 μις ἄ 3 ’ ε - Ν 

και σηµείοισ, οἱσ ἐποίησεν δι αυτου 0 Όεοσ ἓν µέσῳ υµῶ», καθῶὼσ 
2 Ν /ι - - « - ΔΝ ΄ - 

αὐτοὶ οἴδατε, 329 τοῦτον τῇ ὠὡρισμένῃ βουλῇ και προγνώσει τοῦ 
ο 2η Ν Δ ο ’ 2 /, ς 4 ς 

Θεοῦ ἔκδοτον διὰ χειρὸσ ἀνόμων προσπήξαντεσ ἀνείλατε, 24 ὃν ὁ 
έ Δ λ ’ νι Ν δρ - ΄ / } ΑΝ Φεὺσ ἄγεστησεν λύσασ τὰσ ὠδίνασ του Θανάτου, καθότι οὐκ ἦν 

Λ ω 3 - ΔΝ ᾿ 2 - 

δυνατὸν κρατεῖσθαι αὐτὸν ὑπ᾿ αὐτου. 20 «Ίανειδ γὰρ λέγει εἰσ αὐτόν 
/ / ’ / / α 2 - 

προορώμην τὺν κύριόν µου ἑνώπιόν µου διαπαντύσ, ὅτι ἐκ δεξιῶν 

Ραβἱ031 {(α ἄεο υοδί ἀεδέίπαέωπι, υοδί α ἄεο ἀεδίπ. Αριά Ειδευὶ15 
αποδεδ. εισ ηµασ απ. τ. Όεου, αραιά ΕΡΙΡΗ "6 ε{ 1035 οπηΗ1ίαχ απ. τ. 

Όεου, Ιξεπὶδ! (8ο4εά αάά εκ του Θεου). | εισυµκασ εξ. Πεπί 199 Τον εί» 

:Ρ3 αἰ5 ἆ Ἐπδες]18 εισ ηµασ | δυναμεσι εί τερασι ΕΠΙ ΝΑΒΡ είς... 
ΤΙ --σιν Ὀϊδ ουπι ΟΕΡ είς | οισ (αί. Ειιδὲο]): ϱ" οσα | δι αντου ο (ο οπι) 

Θεοσ αἳ. [τϊπί 195 Έπθεο]18 ΑΗ 515 0οβπιδοξ ΤΠάοίβηςήδδ,,, Ἡ αἱΣ5οῖ νρε] 
(πο Τἴθπι απ {1 ἀθπιῖά {ο]) 84Ἡ οοΡ αθί] Απ194 μάτι δ (611) ο ε. 

ὃν αυτ. | εν µεσω ΕΠ ΝΒΡΡ αἴς ... ΑΟΕ 19. εµµεσω | καθωσ 5ἶπο χαι 
οππῃ ΝΑΒΟΤΡΕ 16. 18. 25. 21. 99. 91. 40. 61. Τὸ. 96. απ. {απ ἁθεπι]ά 58] 

ο0ρ ΒΥΙ5ΟΙ αγπι αθεὮ Πτπί Ἐφεοὶ ΑΠΟΤ9 (6{194 (βπίαπι ἨαῦὈεί καθωσ 
οιδατε) ... 6 (4509) αά και επι 05Ρ αἱ Ρ]α νροἰε ΑγΥΡ ΟΗΥ5)56 Τ]μάοί 
8ης 458 Οο8πιδοᾶ | αυτοι (αι. Ἐιβεο] ΑΕΤΟ ΟΥ ΙτΠί): Ἐ υμεισ παντεσ, 

11Τ. υμιεισ (ΥΡ αΤΠΙ 208) 

33. εκδοτο» 5ἶηπθ αἀάϊίαπι οµπι Ν ΑΒΟ” 26. 2Τ. 29. 40. 61. νς 941 «ορ 

ΒΥΙΞΟΏ Ατπη (ν]ᾶς ροβὲ) ααί ΑΙΠΙ94 επί 1965 γ{οιοτίπβΙ δλδ ων, ς (43909) 
δάᾷ λαβοντεσ ειπα ΝΕΟΞΡΕΡ αἱ ρ]α ΑΥΤΡ Ἐιδες! τὸ Ον ΟΥ τή 05 Τά οί 
3ης 405 (00βπιδοῦ, Τοαβίαίαν εἰ. Βεάτείγβοί 105 η (γαεσο ]ιαδεῖιγ Ίήπο υεγδο 
218, φιοᾶ ἰαπιεπ πιιιζέιπι αἆ οαιδαπι ρεγεπεί: Πί ρυαεβοϊεπίία ἀεῖ ἐγααῖ- 

έωπι αοεἰρἰεπέες. | χειροσ (40) οππῃ ΔΑΒΟ"Ρ 19. 15. 18. 61. 100. 121. 
190. ΑΥΤΡ αθί] Ειδεο! ΑΙ ΟΥτ... ς χειρων επ Ο5ΕΡ αἱ ρία να 581 

60Ρ ΥΙ5ΟΒ Α1ΠΙ (ἐγαάεπίες ὑπ πιαπιΦ ΡΤΟ εκδ. λαβ. δια χ.) Ἱτιπι 1 Ον 

ὁ5τ 0ορπιδοῦ | ανειλατε (9’’) οππῃ ΝΑΒΟΡΕΡ 1. 19. 61. αἱ” Εδες] Α:ῑι 
16, ς ανειλετε οππι πίπαβς ρ]α ΟΥ ΟΥτ΄ΟΌοβπη 

24. λυσασ Φίπε αἀάῑέαπῃ δὲ. Ῥο]γο 1 Ρ3Ρ 311 Πεἱπί 159 Ῥβες] 18 Οορπηδοό... Ε 
αάά δι αυτου, αιιοᾶ Ιάθπα ἰοβίαίαγ Ῥεάτοίτβοί 1οῦ οὐ ἄγαέσαπι ὑιβρεπετί- 
πηιιδ αιιοἑογταίεπι, αιδὲ δογέρέωπι εδ -- 8οζυ6δ ρε ἱρθιπι ἀοίογεθ πιογέίς αἲο | 
Θανατου ΟΙΠΙ ΔΑΒΟΕΡΙΡ αἱ οπιηῦίά βα]ι ΑΥΤΡ ατπι αεἰἩ Έβες]15 Αιπὸς 
Οὐ τή 08 Τμάοίαπο 459 Τά τε 2,144 οἱ5)1059 (ἀϊα]ίτίη ϐ) 0οβπιδῦῦ (Βοάτείτβοί 

νὶᾷᾳ απίθ) ... Ρ 6 νρ (ΠἱΣ ὑιγεπί; ἆ πγεγίογωπι) ΒΥΣΣ:Ε (οὔποιία 8ε- 
Ριιζογῖ) ορ αγθ (ἀοΐογεπι (ελεππαε) Ῥο]γοί Ρ8Ε 311 ΕΡρΙΡΗΙΟ55 Ῥβ-Αίπρα5» 

4οπι 36 (311 ϱἱ πολὺ γοῦν διέστη καὶ τὰσ ὠδίνασ ἔλυσε τοῦ ἆδου ον 
ΠηῖΠ{ 195 ({π/εγογπι) Έα 165 (αρ 41111) Τπάτίδ 104] αδου (αυ)! 
νυν. 21 εἲ 91, Ἱίοπι Ῥ5 18, δ. 6. 116, ὃ. 

20. δαυειὸ οππι ΝΒΡ; Ῥεχ οοπΙρεΠάΙΠΠῃ ΑΟΕΡ είς... 57 δαυιὸ, ς (οί, 9) 
δαβιδ: οἳ αἆ Μι 1, 1 | γαρ (οί. Ει5εοΙ 15 Πεῖπ 195 ϱ{): Ἐ 16. 18. µεν 
γαρ | εισ αυτον (Βιβεεῖ οπι Ἠπθς): Α εισ αυτην | προορωµη» επι μα” 
0ΡΕ ... ς προωρωµην ουπι ΕΣΡ αἱ εθτίο Ρ]6Γ | τ. κυρ. µου οΠΙ ΝΟ (1ἴεπι 
πέ βο]θπί ΥΦΟΣ δέ ατθ) ...ς Ἱωπ ΤΙ οπι μου ΕΠΠΙ ΑΒΟΕΡ αἱ οπιπὈ]ά νο 

Ρε 15 (16), 
β--1 
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΄ » . Λ - 3 / « 

µου ἑστήν, ἵνα μὴ σαλευθῶ. 96 διὰ τουτο υφράνδη; µου ἡ καρδία 
πο / ς ”” / ., Δ Ν ς / 5 

καὶ ἠγαλλιάσατο } γλὠσσά µου, ἔτι δὲ καὶ ή σαοξ µου κατασκι- 
΄ ΕΑΝ 9 /. ο ϱ) 3 / Ν / .) α΄ 

ἴ,15 φώσει ἐφ ἐλπίδι, 2{ ὅτι οὐκ ἐνκαταλείψεισ τὴν ψυχή} µου εἰσ ἅδην 
ο) [ [κά ε] 4 ’ « 

οὐδὲ δώσεισ τὺν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν. 35 ἐγνώρισάσ µοι ὁδοὺσ 
- }' ”- 3 

ζωῇσ, πληρώσεισ µε εὐφροσύνησ μετὰ τοῦ προσώπου σου. 29 ν- 
δο Π - υ - 

ὃρεσ αδελφού, ἐξὺν εἰπεῖν μετὰ παρρησίασ πρὺσ ὑμᾶσ περὶ τοῦ πα- 
φ Ν Ν νὰ -- 3 - 

τριάρχου «Ίαυείδ, ὅτι καὶ ἐτελεύτησεν καὶ ἐτάφη, καὶ τὸ µνῆμα αὐτοῦ 
’ Ες ώς ο ἴς ΕΦ Α 
ἔστιν ἐν ἡμῖν ἄχρι τῇσ ἡμέρασ ταύτησ. 50 προφήτησ οὖν ὑπάρχων 

Ν -] Ν [τά σ ” -” -- - /΄ 

ν»ΡΡ (0,4 καὶ εἰδὼσ ὅτι ὄρκῳ ὤμοσεν αὐτῷ ὁ Φεὺσ ἐκ καρποῦ τῆσ ὀσφύοσ 

τε]] Ἠάθες! 18 Ο]ιν δοτ Πτῖπί 199 Ῥ]ρίταδα1 οιῦ :: ΙΧΧ ο µου, ες αἰ- 
ἀαπαί ααηδξδα οταί 

26. ηυφρανόη οἵΙΠΙ ΝΑΒΟΡΕΡ 51. 40. 61. 69. 117. αἱ ρ]αδὸ ΟΙ απιῖθῦ ({ γη 
6 ΙΧΧ απ εκ αο[ἰ5 αβεταί απιὈῖσ η) εν ς ευφρ. οππη πιΙπαδο ρ]α | 

µου καρδ. οππ κ Ἡ ΟΙεπηῖόδ... ς ΤΠ η καρὸ. µου οππι ΝΕΑΟΡΕΡ αἱ 

οπιπνἰά, Τίοπα ]μα{ί οίο :: αἲ ΧΧΧ | εφ οιΠη ΝΟΡ.... ς μη επ ΟΠΠ ΑΒΕΡ 
αἱ οπιπσίά :; αδί ἔογπια ἑλπίσ, 41ο ἵλπη ος απ] ρβἰπαῖς Ἰπβογ]ροπ]- 
Ῥ8 Ἱπποαϊέ, ἑαπία αποίοτ]ίαίαο πλ έατ (ΒΙπηϊ]ίον Πί Νο 8, 21), αγεεπάα 

ΠΟΠ ο5ί. ΟΕ ΒΙΕΡΗ. Τ168. βαῦ ελπισ εί ελπιζω. 

91. ενκατ. οἵιπι ΒΡΕ (ν. 81 αοοεζαπί κο)... ς Ίιῃ Τϊ εγκατ. ο ΝΑΒΤΟΡ 

α] οετίο ρ]εν:: οΓ Το 18, 1 τρῖ ενκακειν ΝΑΒΡΗΚΩ, Ἱίοπι βἰπηϊ]α, Ἰσαί 

ΠΟἨ οπιηῖα. οοηβοΠ{ΙπΠ{) | αὖην (0) οπῃ ΝΑΠΟΡ 40. 61. αἲ Ρ]αρ”ς 

ΟΙ απιῖόό (αἱ απ{θ) Βρϊρῃ 3... ς αδου οπι ἘΡ αἱ Ρ]α ΟΥ 951 (Ον νιὰε 

αἆ ν. 91) τ: Ἱίοπι ΙΧ Χεά οἱ Α; ΝΕ αδη» 

28. εγγὠρισασ (αἱ. 4): ΡΕ” γνωρισασ | ευφροσυνησ: ΔΑ νΙᾶ 81. 69. εὔφρο- 

συνην, Ἰΐέοπι ο” {απ γοριεδί πε ἠμοιηιώζίαίεπ 1 Ἱία οὔἵαπι ΤΧΧΝ Α 

29. 6 παρησιασ | δαυειὸ 6ΠΠῃ ΝΗΡΕ (ΑΡ Ρον οοπιροπ(Ίππι)... ς δαβιδ, 

δαυιὸδ οππῃ πιΙπαςο ρ]ὰ [μνήμα εί, Ει8801 15 οἱ ρ5 5 Ογναεί1 Τ]νάτί 1955 
οίο... Ὁ µνηµιον | εν ημυν οἱ. Ἐπδυίς ΟΥ 5 Τη ἀγι θδδ εν 4, 98. 108. 
11Τ. 119. ΤΙΡΗΥΙ9300 εν υμιν ... Ὁ παρ ημιν, Ἱίοπ ονρ (πί οἱ. 4) 

αριιᾷ τιο8 

80, ειδωσ αἱ. Τεϊαί 195 Έιμος! 18 ϱ/Ρ5 53 οίο ... ϱ8ἳΣ ειδων | οσφυοσ (ζπιδὲ 
νρε]ο [ια ἀοπιίά): ϱ" καρδιασ (Ίἴθπι ἆ ἄε Ργαεζογζζα) ... απ ΒΥΣΣΕΝ αοἰ]ν 
Τμήπ{ 195 ὙΠο[ογ]πα 516 ψεπνῖς | καὔθισαι οΠι ΝΑΒΟΡ” Ἡ 61. 90. 142. 
19]εΕΙ νο βα]ι εοΡ ΦΥΥΞΕΝ απ αθί]ᾗ ΕΙβες! 195 Ογναςί 19 Τη 195 Ὑποίοτίπ 
αἱ 5,16 λα] σίτας, Πΐοπι αάάῑμς τον χ κατα σαρκα ΑΙΠΤΟΤ οι ττ]αί υἱρίτί 
ενω (σ- 9) Ῥταθιη το (ϱ3Ά 15. 18. 96. οπη) χατα σαρχα αναστησειν 

(ο 19. 15. 18. 94, 936. 40. αναστησαι, Ὁτ. αναστησασ) τον χριστον 

(580 69, 96. 106. 119ο ΣΧ αἀᾷ και, 10. 18. 98. 118. 190. ρειριπί καθι- 

σαι τε) οἵπῃ ϱ”Ῥ 1. 19. 81. αἲ ρ]ον (8ο 4. 2Τ. 99. οπι το χα. σαφ».) ἆ 

ΑΥΤΡ αἲγ ΕΒΡΟΣ ΟΗΥ 5 ΤΠρ]γ]α οι. Αἰπι]ίου Ὦ αναστησαι τον χΥ 

και, απο οΐαπι Ἠοςτείτασί 108 {ρδίαίαν: ἵπι ἄγαεσο Παδείι ρζπς: 1ε 

{αισίη ζηπιδέ ος βιβοίίαγε Ο]ηήκήυπι εί 5εεγο 81ρεγ δεεπι εἶμβ. δο εί 

ὦπ 6ο φπιοᾶᾷ οφιήη’  - πι ἤρασσο σοπβεφιοπέζμς Ἰιαλείη, Ὑία Άθφιε 
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- 8 - .. ’ Ν 

αὐτοῦ καθίσαι ἐπὶ τὸν Ὀρόνον αὐτοῦ, δἱ προϊδὼν ἐλάλησεν περὶ 
- 3 / -- σ- - σ 3 ) / 5 α 2/ 

τησ ἀναστάσεωσ τοῦ Χοιστου, ότι ουτε ἐνκατελείφύ]; εισ ἄδῃν οὔτε 
ς ν 2 ”. ασ , ” κ ὖν 2 - η”, ς 
ἡ σὰρξ αὐτοῦ εἶδεν διαφθοράν. 93 τοῦτον τὸν ]ησοῦν ἀνέστησεν ὁ 

/ στ , ε μ ς -» αν ης -» - Θεόσ, οὗ πάντεσ ἡμεῖσ ἐσμὲν μάρτυρεσ. ὃὺ τῇ δεξιᾷ οὖν του Όεου 
ε Ν - ’ - « Δ ΔΝ 

ὑψωθεῖσ τήν τε ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματοσ τοῦ ἁγίου λαβὼν παρὰ 
μα Σο, ” ε ων η . / 3 τοῦ πατρὺσ ἐξέχεεν τοῦτο ὃ ὑμεῖσ καὶ βλέπετε καὶ ἀκούετε. 94 οὗ 

ἀεγείίοία εδ αμίπια εἴμς ὑπ ἴπΓογπο. | επι τον Όρογον 6ΝΠΙ ΝΑΒΟΡ 15. 

96. 61. 190. Ἐπδεο! ϱἱΡΣ... ς επ. του (Ρ" οπι) Όρονου οιπῃ ΕΡ αἱ Ρ]οτ 
01/5 Ογτασι 19 

91. προϊῖδων (ΑΟΕ α135οτ .ειδων) εξ. Εαδες!19 ο(ρ5δ” Ογιβοί19 Τ]άτί 11995 
αἱ ν]η{198 οἱς,,, Ρ813 1. 60. 69. 100. 104. 121. 168. προειδωσ. Ῥτας- 

ἵετεα ϱ” ἆ οπι (:: εχο]ά1ί νετβιι) προϊὸ, ελαλ. περι τησ | ουτε Ρπῖ 
(40’) ϱππῃ ΝΑΒΟΡ 15. 18. 25. 86. 40. 61. 118. 190. ο νρ Βιβεε! δα{ρ» 

0195/58 Ογ ναοί 19 Τνπ{199 γηοοτίηατ 8016 Ἠ αμ] στα» (ΒαάτείταοΓ105... νίὰς 

αἁ ν. 90 - Ι. 1. ποῦ {απι Ἐ 4141 6 τεδροχίβεο νά(τ) ...ςσ ου (Ε δ. 96. 

104. 106. 1896. 168. 19ἱεοί Τ]μάτί ουκ) επι ΕΡ αἱ Ρα 5αἩ «ορ βυταῖτ 

Τμάοταπί ο1ὸ Τ]άγε1 θθὸ ιά Ιπ{ 351 Ῥμ]]αβίλαεν ϐ1. Τετ ουτε 8ες 61ΠΙ ΝΑ 
ο) δ. 19. 15. 18. 98. 94. 96. 40. 61. 69. 118. 190. 168. Ειβές! 61Ρ8 

Ος Ονταοξ,,, ς ουδε εαπι ΒΕΡ αἱ ρ]α Τμάονκηί Τματί 14351. Β]8 

ουδε πα απασπα αι ϐ ] ενκατελειφό. (ενκ- ο. ΔΒΟΡΕ; Ἰμπ ΤΠ εγκ.- ο. Α) 
σπτη (0) ΝΑΒΟΡΕ (58ἆ ϱῦ εγκαταλ-, ο -λημφθη) δ. 18. 10. 18. ὀθ. 

40. ὅτ. 61. αἱ ΡΙα515 ῬμαπιπαπαΙα» Έπβεο] οί» ΟΥ Ονταεί Τπαοτθαί 
μάτι... ςκατελειφθη εαπη Ῥ 1. 81. αἱ ρία.. Βοπὶρδίπιας ααίθπῃ ενκατελ. 

5Ίπε αἀάἰίαπα οππι ΝΑΟΣ) 61. Τθ. 81. νς βα]ι «ορ ΒΥΙΣΕΝ αθί]ι ατθ ΈΒ 

εο] ερ» Πήπί Ρ{άΛπί 381 γοοτιπατϊ δ16,, ς (-- 69) αὖὰ ή ψυχη αυτου 
ουτα Ο5ΕΡ αἱ Ρ]6τ ΒΥΤΡ αγ αἲΡ Τ]ααπιαπα αι ΟἨτ 95 Τά οτασί Τμάτίι 

ΡΗΙ]αΡΙΡα8Υ 41 Ἐπ]σίταν (κοεὰ Τ]μαπιη ΟµΥ ῬΗϊ]αβίτ απίε εγκατελ., ΒΥΤΡ 

Τ]άτί ροδῖ αδου ροπ). Τίεπι Βοάτείταςί 108 {οβίαίαχ, νἷάε αἆ ν. 90 ] 
αδην ἑππι ΝΕ 1ὔ,. 18. 21. 29. 96. 40. 61. 69. 96. 100. 104. 118. 121. 

190. 161. 168. α1ὔ56Υ Ῥπκεο] ϱἱΡ5 μα ιπιαπα(α δεν, ς Ώπ αὐου «1 ΑΟ 

ΡΕΡ αἱ ρία Οδ 58 
99. τουτον εἰ. Ε8Ρ5 53 Ον 5 5 ήν τά Ιπί351 οίς ... ΡΕ ἆ Υἱοοτία 

ΑΙ 5,16 ΑπιῦΙΟΣΕΡΗ 500 α4ᾷ ουν | τον εἰ. ΕΙΒΡ5 ΟΝΓ ... ϱ” οπι | εσμεν 

που Ίοεο θ6ἱ{. ΒΙΒΡ5 ΟΙ Οοαπιδύδ Ττπί εἰς ... Ν απίο ηµεισ, Ὁ νρ Ὀὶὰ 

ηῖ ρο8ὲ µαρτυθεσ ῬοἩ, ΡΣ 01η 
98. την τε: Ὦ και την (Τμάτιαία] κρ1 5, 1044 την δε) | του πνευµ. του αγι. 
6Η ΝΑΒΟΕ ὅ. 19. 61. 190. ἆ να (αίοτα δρύν. δαπιοξῖ, Ἱέαπη Ὀ ἀῑπί 351 Απιὸ 

105 α1) Οµχδ/5,.. ς του αγιου πνευµατοσ εαπι ΡΕΙΡ αἱ ρ]ετ Τ]μάγ{α]α] 

ΟορπιδύΣ [εί 195 { εξεχεεν: 4 αάὰ υμει» | τουτο ο: 40. 198. τουτον 
ον, Υ6 (61. απι ΕΙ) ἵας Λιώιο «επι (ᾳαοᾶ βρεοῖαί αἆ ερεζπι) ... Ἐ 4ε- 

πιῖᾶ {οἱ 98Ἡ ΦΥΥ5ΟΝ οἱρ ἐχί αγο Τεπί 19ῦ ΓΡ 141πί 381 ΑπιζΙΟΡΕΡΗ 509 τουτο 
το δωρον, Ίος ἄοπιπι φιιοᾷ (Πτα ἄοπαίίοπεπι Ίιαπο φμαπι, Ἑ η 1]αδί τ38 

Ἰαπο φγαἴίαπι (παπι) | υµμεισ (06τ" ἆ οπι) 8116 νυν 6η ΝΑΒΟΣΡΣ 107 150. 

18. 21. 29. 96. 61. 81. 19Τ. 190. νᾳ 58] «ορ ΔΥΥΣΕΡ α γη αθἩ 1)1άῑαί 351 

μάνα] δρ 1ος, ς (4000) Ῥνασπι νυν ουπι 65ΕΡ αἱ] Ῥ]α ΡΥΥΡ ΑΤΡ Όοβπι 
508. Ίτοπι ΤΙΠΛ199 αἀᾷ νυν | και βλεπετε επι ΒΡ 81. ΑΤΠΙΖΟΝ,,. 11 

ΤΙΒΟΒΕΝΡΟΚΕΕ, Ν. Τ. Βά. 8. 38 

2τ 

8, 15. 5, 380 
1ο, 99 

ο 
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Ν Ν Δ 2 / Π Δ ο απ ε πς σ 

Ὄδιοο ων γὰρ 4ανειδ ἀνέβηῃ εἰσ τοὺσ οὐρανούσ, λέγει δὲ αὐτόσ εἶπεν κύριοσ 
Ἠε 1, 18 -- . ; - 3Ἡ ” 

1091555 τῷ πυρίῳ µου" κάθου ἐκ δεξιῶν µου, 90 ἕωσ ἂν Φῶ τοὺσ ἐχθρούσ 
ς / -- - . 2 - - . 

σου ὑποπύδιον τῶν ποδῶν σου. 90 ἀσφαλῶσ οὖν γινωσκέτω πᾶσ 
πτ 3 Ν σ Ν / 4) ἃ Ν 3 / ς / 

οἶκοσ Ισραὴλ ὅτι καὶ κύριον αὐτὺν καὶ Χριστὸν ἐποίῃσεν ὁ Θεύσ, 
” ” αι { -- 

τοῦτον τὸν Ιησοῦν ὃν ὑμεῖσ ἐσταυρώσατε. 
/ Δ ῤ / σ 

ὃτ ᾿4κούσαντεσ δὲ κατενύγησαν τὴν καρδίαν, εἰπύν τε πρὺσ 
Ν Ν Δ . 2 

μοβ,1ο.μ σὺν ΠΠέτρον καὶ τοὺσ λοιποὺσ ἀποστόλουσ᾽ τί ποιήσωµεν, ἄνδρεσ 

[και] βλεπ., ς ΟΠ1 καν 6Πῃ ΝΑΟΒΡ αἱ Ρ]εν νο βγγιαίν το] Γ1άΙΠ{351 Τατ 
αἷα] δ,1044 

94, ὁαυειδ οπΠΙ ΝΒΡ; Ρ6Υ οοπιρεηάΙππῃ ΑΟΕΡ...ς (εί. 9) δαβιδ, δᾳ δαυιὸ 

6η ΠΙΙΠΗΘΟ | λεγει δε, νος]ε ἁἷωᾶ (απ ἔα ἀαπαῖᾶ Πτ1π195 ἀἱσί αιίεπι 

εκ. Ὦ ειρηκεν (ἆ ἁἰπᾶ) γαρ (γαρ οἱ. 8ΥΙΣΕΝ εκρτῖπι) | ειπεν (αἱ. ἆ ε {1 
ἀθπιῖά Τπϊπί ἁἀωίς): ΏΕΕ απι λεγεν (ἱοῖθ), Ἰἴαοπι Βεἀτείταει1οῦ (ϱήζαπι 
σοᾶᾱ. Ιιαδεπί: Ιίοϊι ἄοπιύπις, δεᾷ ἄγαεσα επεπιρίατία εί ἴπ Ίιου ἴέογο εἰ ἴπι 

Λδαζίεγίο ]ιαδεπέ: Ιίαέ ἁοπιώπιδ | κυριοσ επι ΝΤΗΡ... ς ἴμπ Τϊ ο κυρ. 

6υΠῃ ΑΟΑΗΖΟΕΡ αἱ] ρ]ον Ον 960 ΤΗάνί 111951 

9δ. εωσ αν: Ρ οπι αν | Ρ" εκθρουσ, Ὦ εκχθρφουσ 

96. οιχοσ ΟΝΤη ΝΑΒΕΡ α] {ετο οπιπ Βας 9 Ερίῖρ]ι 155: 164 Ἠηδία{μληί αρ 

μάτι 38δὲ ΟἩν ... Ἰμῃ ο οικοσ 6πῃ ΟΡ 656Ι | και κυριον (εί. ς 0 Ἀ4) 
ΕΠΙ ΝΑΒΟΡΕΡ αἱ ρ]αβῦ νρ ΒΥΙΡ ατπιήΟἩ Αα{μΡΡ Πρίρ] 105. το Νγκραᾶν 

απ (Μα14 6) ῬΏας 11395 Α{1501: 109 (0Ἠγδ,60 ϱ{ᾳ Τν πί 195 Τογίρταχκὔδ.,, σ8 Οι 

και εππα ΠΙΙΠΊΙΒΟ π]α ΒΥΥ5ΟἨ βα] ορ αθί]ι Ῥα8 υ3555 Ἐπδία ντι (1. 1.) | 
αυτο» Ρο5ί κυριον (εἴ. 69 ὦσ) οσπι ΝαΒορ” (3 ἆ οπι Ρ]απς) ὅ. 10. 18. 

96. 45. 69. 104. 190. 169. νο ατγπι Βαβ1)55: 395 Α/]Ι561 (5εᾷ Βαοί Ιεσ[Ιο) 

Ἠαβία(ματί (1. 1.) Ον Πα 1 νωως (-- αἩ Β7, 564 αὖ’) ροβί κ; οτι 
ΒΡ 61. αἱ ρ]ιι Α:ΙΙΤΟΡ (αἱῶ6Ι βιαεί Ιεσῖοπϱ) ΠρῖρΗ 135" 164 ϱ(336 Νγβαιπαϊ οἱ 
Ε411 6,510 Οαεβάία] 185..,, δ8Ἡ «ορ απίθ [και οι] κυριον, Τετίρτακ 1πέου 

εποι. αἱ ο δε., είο | εποι. ο Θεοσ ΟΠΠ ΝΕ 61. νρζῖε σορ ΑΥΤΗΝ αθί] 

Ρα9 1359 ΑΙΦ61: τοῦ Τ,οοπ{θ54 (611113) Ῥετίρταςκ Απιρῤμαιόὗ,, ς] ο θε. 
εποι. 6ΙΠΙ ΑΟΡΗΡ αἱ Ρ]6Υ απι {ι ἀαπιίᾶ βαἩ αὖπι Ἀα5 159 ἨρΙρΗ 155: τοι 

Οµ15)60 Εδιαμίλανί Τγϊπ{ 195 Γ τουτον τον: Ὁ" οπη τον 

97. ακουσαντ. ὃε (881 Απσανῖϊ εςς 956 οὐν, {α Αββ5 15 οπι)..., Ὁ ΑΥΤΡ τις 
τοτε παντεσ οι συνελθοντεσ και ακουσαντεσ | κατενυγησαν: Ὦ θ1. 
κατηνυγ. | την καρδιαν οιπι ΝΛΒΟ ὃθ. 61. 118. 190. Βαβείμ”15 Ἑρίρ]”τ 

ΟἨχδόδ,., ς τη καρδια επ ΡΕΡ αἱ Ρ]οχ (ο νς εοπφιιοέ δυπέ εογᾶε, ἃ 
. θέὐπιιζαξέ διιπέ εογάε) | ευπον τε 6Η ΑΒΟΡ αἱ Ρ]εν Βαδείμτήδ 0Η, Ἰέθπι εἰ 

ἀἰπεγιπέ νο οίο. ΒΙπηϊ]Πίαοχ Ὦ και ειπον, 19. 61. ειπον δε... ΝΏΕΤ3 (νῖᾶε 

Ροβί) 18. 94. 96. 56. τὸ. 105. Ίδος Αιρ απῖί 6ος] 5656 (864 Ρ5 15 εί ἀὐπεγιιέ) 
ειποντεσ ... Ὦ” ἆ και τινεσ εξ αὐτων ειπαν (9815 ειποντεσ, 58 Ἀονὶ 

ΠΟΠ {δρίαίαν και τιν. εξ αυτ. ἀε]εία 9586) | λοιπουσ: Ὁ 104. Ααπριῖί 

εοο] οπη (11ρα6υα Αἱιβ/Ρ5 εἰ ἀίπεν. αἆ αμοδἰοῖοθ) | ποιησωµεν ΕΙ ΔΑΒΟ 

ΕΕΙΡ 15. 18. 42. 61. τὸ. 101. 11Τ. 190. αἲ ρ]αβ10 Ῥαρβείι 515 (εχεᾶ Ρατ αἱ 

οσᾶ, πον θὰ Ρα!) ΕρίρΙΣΤ ΟΗΥ 65... ς Ἰωῃ ΤΙ ποιησοµεν επι Ὁ αἱ Ρ]α 
ΟΥγτνήα. Τίοπι φιζᾷ Γασίεπαις ο να Πϊπί 155 Ααραπίί οσο] ϱἱΡΣ εἰδΗΡΙ αἰ. 



ὴ 

ΠΡΑΞΕΙΣ 2, 40. 19 

ὰ ἥ Ν 
ἀδελφοί; 98 ΠΠέτροσ δὲ πρὸσ αὐτούσ᾽ µετανοῄσατε, φησί, καὶ 

’ -- νι - - - 

βαπτισθήτω ἕκαστοσ ὑμῶν ἐπὶ τῷ ὀνόματι ᾿Ιησου Χριστοῦ εἰσ 
”/ - ε - ε ” - ε 
ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν, καὶ λήμψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ ἁγίου 

ο ο πο ν τσ ον 
, ο ώ ε π ας ε - 

πιεύµατοσ. 99 ὑμῖν γάρ ἐστιν ᾗ ἐπαγγελία καὶ τοῖσ τέκνοισ υμῶν 
Ν - -- 3 Ἂ Ἀ ς 

καὶ πᾶσιν τοῖσ εἰσ μακράν, ὅσουσ ἂν προσκαλέσηται ᾿κύριοσ ὁ 
' Ν Ἐν ία ͵ [ο ὸ / / / π 
Φεὺσ ἡμῶν. 3460) ἑτέροισ τελόγοισ πλείοσιν διεμαρτύρατο, καὶ παρξ- 

/ : / ς ν - - - - / 
κάλει αὐτοὺσ λέγων σώθητε ἀπὸ τῇσ γενεᾶσ τησ σχολιᾶσ ταύτῃσ. 

Αί Τιαῖί ποη ἀῑβιῆπχίρεο νἰάαπίαν ΙΠί6Υ -σωμεν εἰ -σομεν, 4πεπιαάπιο- 

4 ππι οἱ. Τι ὃ, 10 8αᾳ Ῥτοῦαίας, Ἱτεπα Ἡ. ]. Ἐ οί 6. | ανδρ. ἄδελφοι: ΡΕ 

{οἱ ΥΥΡ τις Ααιραπίϊ οσο] ϱ{Ρ513, 19 (ΏοἨ. {έθνη 55,301) αἰθῖη 993 αάά υπο- 
ὀειξατε Ἠμιν. Τεδίαίαν εἰ. Ῥεάτεμαοί 11ο, [η «γαεσο Ἰαδείω γρίμς: 

ΠΜοπδίγαίε ποῦῖθ.  Αάάῑξ: φιιοᾷ υεγύπι ὕι ομιιδοιιζέ εογπι «ζ 56 Πρέιω'α5 

βαπισίας επωροδιεγιιιέ δαερίι ]ῖο βεπἰεπέίαε ααἰεοίτιπι ἐπιυεπιύπαιδ. 

:98. φησιν οππῃ ΝΑΟ0 16. 18. 96. 96, 61. νο Ογτην τ (Αιήδο]αί Γείγιις επιύπι 
“Πμάαεος αἰἴοφμεπα: Γαεπάζείίαπι, ὕπφιαί, αφῖίε είο); Ἰίεπι Ὁ Ρροβί πρ. 

αυτουσ.... ς εφη Ροδί πρ. αυτ. οππῃ ΕΡ αἱ Ρ]ευ (99. ειπε Ρτο εφη) 88] 

«ορ «ΥΤΡ (αἰωῖέ αἆ εοθ) ΤιιάτιΣ 155: 1ΐοπι 98. 61. 119. 191εεί ειπε ὃε 

πετροσ πρ. αυὐτ., Ίἴθιη ΟΠΠΊ8ΡΟ δε αγΙη ΦΥΥΣΕΝ αθί] (εί ἀἰωίί εἰς) ..- Ἠπ 

Τ{ οπι Ρίαπο οππι Ἡ 66. 121. 169. (5. εκ 5]αμίίο Α]ῑετί) Ας» ἡδ, 101 
(ἴροια: 1 Ρείγις: 4ῑέε μαεπίεπέίαπι θίο; αἰαπίῖ εοςΙ 556 Τείγις αιίει 

αωῖξ αἴ εος αἴς), Ίἴεπι νροοὰ αρ Τη 1: οπι Το εφη νεὶ βΙπῖ]α ααἱά 

Αοϊ 920. 92. 26, 28, αἲ Πα6πιο δι ὈβΗ αἱ φησιν απειπαάπιοά πι Ἠ. ]. 16- 

οἵίαν. (Ἠήαπι ᾳπαε 9, ὃ αἰἱεπα Ίπαπα αἀαῖία Ἱεριπίαχ 4Ώβαπε εφ 

βοτὶρία 5ιιη{.) | επι τω ΕΠ ΝΑΒΡ αἱ οπιησ1ά Βα8 114 ΟΥ 9986... Τη εν 
τω οππι Βορ Ον ἐπ ΒρΙρΗ 5 ΟΥ 5 Τατ Σ 155 (1 {απι 12305 ος 41368 εισ 
το ονομα) :: Αοὶ 10, 48 αΏί εν τω 5οτ]ρίιπι οδί π6ππο πηπίαν]ζ, ες 

πηαρῖ5 ειστο 19, ὅ | χυ οππῃ ΔΑΒΟΡ αἱ Ρ]εν νμο]ὲ {α ἀειπ]ά 1ο] «ορ 

αθίῃ Ον Αιραπίί οἑς]566. Ίτοιη Πνπί 195 οπηῖρδο χὺ ... 98 60. 69. 100. 

168. απι βαἩ ΑΥΙΣΕΝ (56ἆ οπι χο) δἵρ αὖπι ας” ή Οταν στ ΟΥν 995 
Τ]ιάν 1, 906 ϱ63, 155 οἱ 9 1909 ΟΥΡρ154 α1 (νιᾶε αρ Ραβ) Ρταοεπι του κυριου 

(Βαθεᾶά 5 ΟΥν ΤμάνεΥ εἰς τ. κυρ. ἡμμων), Ἰἴεπαι Ἑρίρ] Στ πἀᾶ του κυ- 
ριου ημων | των αµαρτιων υμων (ο ημ.) ππη ΝΑΒΟ 40. 61. 96. (οπα 
των) νο 84 σοΡ (ααἰμαί) οέ τεπιέείιη υοδίς βεοοαίωπι υεδέγισι) (Αρ 

πιοᾶο ταᾶςᾶΙί υμων πιοᾶο ΠΟΠ τεάς1θ) ... ς Ῥϊ αµαρτιων ἴαΠΤαπι ΕΠΙ 

ΡΕΡ αἱ Ρ]ον βγταίῦ αγπι Βαβαά Ογντηνατ Ον Πῖα{ 199 ΟΥρ154 αἱ (αρ βαῦ) 

1: Βαὐβ(πία οδί [ογπι]α, βο]εηπί5 εισ αφεσιν αµαρτιω», οἱ Μι 26, 28 

Με1, 4 ιο ὃ, ὃ | λημψ. οππι ΔΛΒΤΟΡΕ....ς ληψ. επι Εδρ αἱ] οπινστά 

39, υμιν αἱ ων (αι. ΟΥΡ 154 Τιοἳ{315 αρ 64116 Αιισιπίί εος] 556): Ὁ Ας 
Π4 εἰ ορεΓ1Τ1 ημειν οἳ ημων | οσουσ «Τη ΝΒΡΕΡ 31 Ρ]ευ νς ((ποβοιπιῳε) 

αγταίν ΟΗ19,06,. Ἰπ ουσ οππη Α0 104, Ιέεπα 881 6ορ 

40. ετερ. τε (εί. Πμοῖ(15 Ααριπῖί οοοΙ 55τ);. Ῥετ 56 βαἩ,σορ στερ. ὁε | 
Φιεμµαρτυρατο (0’) οππι ΝΑΒΟΡΕ 61. αἱ Ρἱας515 Ον 198... ς -τυρετο 

στη Ρ πηίπιιδο Ρίὰ | αυτοιυσ ΕΠΤΠ ΝΑΒΟΡ 61. αἱ {εγοῖῦ νρ βαἩ «ορ ΑΥΥΑΕ8 
Άγπῃ αε{]ι Τ,οἳ[315... ς Τϊ οπι οππα ὮΡ 1. 19. 91. αἱ ρία ΑΥΤΡ (5εά αάά 

αι 23 

ο ουν ο. 

”νυν 

» ή 

» 

ο ο τν. .- 

ο των ο λεκός- δι λα ννεν λάθμι.- αφ 

ως ο ΑΣ 
τση ιν 

ΈρΗ 5, 18 

ΡΙΗ] 5, 15 



20 241. ΠΡΑΞΕΙΣ 

ς λ Σ 2 / Ν / 2 εν / λ 
41 οἱ μὲν οὖν ἀποδεξάμενοι τὸν λόγον αὐτου ἐβαπτίσθησαν, καὶ 

/ 5 ος ορ ο κ ου εν Ὅν π προσετέθησαν ἐν τῇ ἡμέρα ἐκείνῃ ψυχαὶ ὡσεὶ τρισχίλιαι' 42 ἦσαν 
- - - - ϱ] ΔΝ ωμά 

δὲ προσκαρτεροῦντεσ τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστύλων καὶ τῇ κοινωνίᾳ, 
- -. Ν - - 

τῇ Κλάσει τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖσ. 
» ' Ν Ν -- 

45 ᾿Εγίντο δὲ πάσῃ ψυχῇ φόβοσ᾽ πολλὰ δὲ τέρατα καὶ σηµεῖα 
4 ” 2 5 « Λ 

διὰ τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο ἐν Ἱερουσαλήμ, φόβοσ τὲ ἦν µέγασ ἐπὶ 

αυτοισ ο." ροδὶ διεµαρτ., αποᾶ ἴάεπῃ ΦΥΙΣΕ8 Παῦαί) ΟΗσ586Ρἱ5 (Ας 
απέ 60] 56τ εφί(Πῇεαδαέιω εἰς ἀΐσειις οιβᾶ εἴορες 121 {εθζοαδαίω ἀἰσειβ) | 

τησ σκολ. ταυτησ (εἴ. Αασιπῖίεος]): ρ 11. 100. 109πιξ 11εεί ταυτησ 
τησ σκολ., επι νς Τμοῖ[ Ααρβᾶ εἰ ορεΥ 

41. αποδεξαµενοι (Ώ πιστευσαντεσ) 5ἵπ6 ασμε. εΙΙΏ ΝΑΒΟΡ 19. 61. να 

Β.Π σορ αεί] ΟΙεπιῖΙί Αισιαπῖίο6οο]θδῖ.,., ς (4000) Ῥγαεπι ασµενωσ 
επ ΒΡ 4] Ρ]ογ βΥΤ {ΓΣ αγπι ΟΥ 266 Αιισβ4 εἰ οροτ 111 (αυἰζἰεθύπιο οαρἰεπίεΒ 

εωοερετιωπέ υεγδα). Ταρίαίαν είῖαπι Ῥαάτείτασι Ἡ11 Γζωπο [οσμπι αἴῖα {γαπθ- 

Ιαἑΐο {ιπία ῥτορτίείαίεπι ἄγαεσαε υεγτέαἰίς ἴία Ἰιαδεί: Πέ φιϊάεπι τεα- 

γίεπίες ἰδεπίεν υεγόιπι εἴμν θαρέίμαιἑ δι (έα Ρτονδςδ 6 Ῥταεί6ν {θεπίετ 

γεοϊρίεπίες). Ἐταείετθα Ῥοβί {δεπίει γεσερετιπέ 8ΕΤΠΙΟΠΕΠΙ εἴμξ ΑΥΤΡ τηε 

βίο: εί ογεάἰζεγιπέ εἰ δαρίίμαςί διωιέ, Ίίθιι Ααρβᾶεἰορθῦ (ροβί επεερ. 
υέεγθα) εί ογεάἰάεγιωιέ εἰ ὁαρίίμ. βιπιέ, πες αλιοναπίί εσο] (ρο8ί εἰῖ υενο 

γεσεφίο οεΥΦο ]ιος) ογεαἰάεγιωιέ εἰ δαμί. διπί | εν τη 6ΗΠΙ ΝΑΒΟΡ 150. 18.’ 

19. 96. 61.νΕ6... 6 ΟΠ εν ΕΠΙ ΕΡ αἱ Ρρ]ει ΟΥ 966 1 τη ηµερα επεινη: 

Ῥ Απ. ἴπ ἀεπι]ά επειν. τ. ημξρ. | ωσεν (εῦ. κό): νἲ 104. 156 ωσ 

43. ησαν δε: Ὁ ΑΥΙΣΕΝ και ησαν | προσκαρτερουντεσ: 15. 18. 96. Οι 9168 
οβ{οχ δή αά οµμοῦυμαδον (ΟἨΣ: δυο αρεται, και το προσκαρτερειν και 

το οµμοῦυμαδον. Ἠαάεπα τερεΒ! ΤΙΠΡΗΥΙΕ 5955) | τη 9νδαχη: Α 98. νο 
ΡΙΔΕΙΗ εν (4 νς Ρεγεευεγαπίεβ ὑπ ἀοοέγίπα; οοπίτα ο αἀδίαπίες ἄοοίγύιαε), 

μίπο Ίμη [εν] τ. διδ. / αποστολων: ϱ αἆᾶ εν ιερουσαληµ. Ιἴειη ἴοἱ Ροβί 
κ. ταισ προσευχαισ | τη κλασει οµπι νΝ”ΑΒΟΡ3 61... Ίἴεπη εί (4 αάά ὕπ) 

σοπυπωϊσαίέοπιε }γασξίοιίς Ίαπίς ἆ νο β8Ἡ 6οΡ. 5ἰπα]ζος ΒΥΥΣΕΝ ααἲ]ῃ 

ετες και τη κλ. ΟΠΠΙ ΝΟΡΖΕΡ αἱ ΡΙεΥ ΥΤΡ αἲπι ΟΥ ΤΗΡΗΥΙΟ 

45. εγινετο (Β"Ο0 εγειν.) δε ο. ΔΑΒΟΝ 9633 να βγναῖτ..νς εγένετο δες. ΕΡ |. 
19. 91. 61. τεἰ] Ο1ιγ 5167 | πολλ. δε ο. ΝΏ 61. «ΟΡ (54Ἠ πο. γαρ) ... 5 ἴμπ 
ΤΙ πολλ. τε ο. ΑΟΡΕΡ αἱ Ρρ]ετ ἆ (πια εἴίαπι) νρ (πυιζία φιοφιε) »γτατἳ 
ΥΠ αοἲἩ ΟΗΥ ... ϱ8ἱ3 81, 198. 19ἱοοί οπῃ οορα]άπι | σήµεια: Ἐ 2ὔ. 
Δ44 ου μικρα | δια τ. αποστ.: Ε 1Νδ. 25. 40. 96. 190. 180. 8Υ1Ρ αθί]ι 
αἱ ΑΥ6 δια των χειρων των αππ. | εγινετο (Β70)Ρ εγειν., Ἐ 95. 64, 19650 
-Ἠ0ντο, 8ἱ ΡΙ1810 εγενετο) Ίος Ίοσο 61Π1 ΝΕΡΕΡ 4] οπιητΙ4 νο (νίάε ρο8έ) 

ΒΥΥΡ ΥΠ... ΑΟ ΥΙΟΣ β4] «ορ αοίἩ απίο ια των | εν ιερουσαλημ 

ΟΝΠΙ ΝΑΟΕ 8. 15. 18. 19. 98. 94. 86..40. 4953 96. 105. (18. 98. 96. οαί 

εισ Ρτο εν) νδ (νρθᾶ ὅι Πεγιιφ. Πεὐαπέ, 5οὰ απα {ὰ ἀεπηῖὰ Πεῦ. πι ηἱεγτιδα- 

Τεπι) 3ΥΥ5ΟΝ ορ ΤΠΡΗΥΙΟ οα{οκδ4 (ῷ {ο] αά ν. 49 ἰνακογιηῖ, ν]άς απίε) 

ενες Ἰωη ΤΙ οσα οπιη Β9 1. 1. 61. αἱ Ρία β8Ἡ ΒΥΙΡ αὖπά ααια ΟΥ 201 ] 
φοβ. τε ήν µεγ. επι παντασ ΟΠΠ ΝΑΟ 40118 (οπ1 µεγαστ) α19 (αἱ απίε, 

86 8. 12. 18, 96, οαἱοΧ ροβί παντ. δάὰ αυτουσ; 104. οπι επ.πα.Ὀ) νε 

ο0ρ οβίοᾶ.... ς Ἰω Τ{ οπι ου ΒΡΕ αἱ ρ]α δα 5ΥΣηὐΓ αγπα αεἲ ΟΗΤ 1: 



ΠΡΑΞΕΙΣ 2, 4Τ. 51 

/ Ν ’ Ν ε / αἱ ο κ Δ 5 ἃ Δ 

πάντασ. 44 καὶ πάντεσ δὲ οἱ πιστεύσαντεσ ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ 
π φ ῃ Ας / 3 Ν ο ο 

εἶχον ἅπαντα κοιά, 40. καὶ τὰ Ἠτήµατα καὶ τὰσ ὑπάρξεισ ἐπί- 
8 -- ΄ . 

πρασκον καὶ διεµέριζον αὐτὰ πᾶσιν, καθότι ἄν τισ χρείαν εἶχεν 
» { .. { Ν ” - 

460 καθ ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντεσ ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἱερῷ, 
. .) 3” ν ’ - . ’ 

κλῶντεσ τε κατ οἶκον ἄρτον, µετελάμβανον τροφῇσ ἐν ἄἀγαλλιάσει 
μα. / / 3 τω Δ Δ ο 4 

και αφελότητι καρδίας, 41 αἰνοῦντεσ τὸν Θεὺν καὶ ἔχοντεσ χάριν 
Δ 4 Ν / { ΔΝ ’ .] “ Ν .. ’ 

πρὺσ ὅλον τὸν λαόν. ὁ δὲ κύριοσ προσετίθει τοὺσ σωζοµένουσ 
3ης τ Ν / 

καθ ημέραν ἐπὶ τὸ αυτό. 

ρίατα ἵηπ οβαᾶδα εταΏί ος πιππίατθίαν βοπρίπτα 41η οχΡΥΘΒΕΞΊΠΙΙΙΡ. 

Ύετρα φοβ. τε ην οίο νιἀεραπίατ αὈππάαγο ΡΓαθργθ88ΕΙ8 εγ. δε πασ. 

ψυ. φοῤ., εν νερου. αί αἀάοτείαγ ΠΟΠ οΡ1Ι5 ογαί, Ώου ΡΥΔΘΡΕΓΙΙΠΙ οσο, 

Οοπιπιεπάαέ νετο αἀΠίαπιοπίτπι οί]απι οορι]α καν - δε 4παα 5εαπξατ, 

ΡΙΟΥΣΙΡ Ἱμποαηα Ἱ]]α απἰάθπι. Νοη απί6πι 5οηδῖτῃ α ρ]ατῖρας, 5εᾱά αἲὓ 

απο πηπίαία ο8ί {οΐῖις ]οοῖ βοτ]ρίατα, τη {6γαο ἵπ πιοᾶιπι 4πο ς Ἠαβεί. 

Οστίο βοπρίπτα ῬΙοταπιααθ αᾶ]ία ποπ οαπῃ Ῥρτοραβ]Πίαίεπι Ἠλροεί, τί 

{αδίήπποπῖα, σταν]α απαο οοπίτα δίαπί ροβίµαβεπάα νιάσεαπίαν. Ἐκ ὅ, ὅ 

νετρα ἆε ααἱρια5 απαετίέαν ἀετῖνατὶ πεηιθειη{. 

44. και παντεσ ὃε 6Πι ΝΑο 10. 19. 20. 94, 40. 61. αἱ Ῥαπο {ΟΚ (απι 

ἀαπιῖά οΠΊΊΕΒ επίπι: ΒΥΥ5ΟΝ α εἰ] οέ οπές)... ς Τη Τί παντ. ὃε (οΠ11950 

και) 61ΙΠΙ ΒΕΡ αἱ ΡΙ6Υ 92Η «ΟΡ ΒΥΤΡ αὖπι ΟΗΥ 597 (ΟΥ 51615 ϱητωσ ὃ εχει 

τα θήτα: παθντεσ δε οι πιστευσαντεσ οἵο)... Ὦ Υυρο]ὲ ία παντ. τε (οππιε5 

εἰίαπι) | οι πιστευσαντεσ οΝΠΙ ΝΕ Ἡ 4. 18. 19. 25. 96. 49. 46. ὅτ, 69. 

180. 1Ττ. 180. Εδες αἱ5 αγπη αθαί ΟΥ ΤΗΡΗΥΙΟ οαίοακδὲ... ς Τη Τὶ οι 

πιστευοντεσ εΠΠῃ ΑΟΡΗΕΡ αἱ] Ρ]α (νο φηῖ σγεάεδαπέ) ΟΗΥ | ήσαν οἵ και: Β 

ϱτ. Ον Βα]νιαπανα{δ,10 (04111013) οπι | απαντα (6. ΟΥ): ϱ παντα 

45 καιτα (θ1. οπι) κτηµατα αἰς: Ὦ και οσοι ατηκατα ειχον η υπαρξεισ, 

Γέοπη ΑΥ1ΦΟΝ | διεμεριζον: Α εµεριζον | αυτα: Ῥ αἀά καθ ηµεραν (:: εἳ 
αἲ ν. 46) | καθοτι (18. καθωσ, 1890. καθο): Ρ81 τοις, 913 οἱ καθ} 

πε ενχ. 

46. καθ ηµεραν τε: Ρ" παντεσ τε, ἆ ΟΠΙΠΕΡ (ποφμε... ΡΕΤ3 καθ ηµεραν᾿ 
παντεσ τε | προσκαρτερουντεσ: ΡΕ1 προσεκαρτερουν | ομοθυμαδον: 
ϱ 69. 104, ΑΥΙ5ΕἨ ρο5δέ εν τω ιερω ῬοἩ.... ὃ. 10811 οπη | κλωντεσ τε 

(61. 11Τ. οπι; 4Τ3 1190 ϐΡε δε, 40. τε και) κατ οικον αρτον ... Ὦ και 
κατ οικουσ αν (2οπι) επι το αυτο πλωγτεσ τε αρτον, ἆ (ριαθργεββί5 

οπὌιέ «πουμε Ῥεγδευεγαπίες ὕπ ἐεπιρίο) εἰ ρε ἄοπιοα τᾷ (οουγ. οδί πι 1) 

1ρδηι οαρίεθαπέ Ῥαπεξ 

4Τ. λαον δε. ΟΥ25015 θίο ... Ὦ ποσµον | τουσ σωζοµενουσ καδηµεραν: 

18. 96. 1εοῖ (επη]Πίαει αγπι αεἴμ) καΘ ηµερ. τοισ σωζοµενοισ (Ίου οτ- 

ἀἴπε 18: Ίίεπι 96. 1196ἱ2) | επι το αυτο.» πετροσ δε ο. 8ΑΒος 61. νς 
54] «ΟΡ ΤΠ αείµ. Οοπβγπιαπί ΟΥΤΕΙΑΡΗ 135 (γεγραπται δε και εν ταισ 

πραξεσιτ. αππ. πη µεν οτι ο μεν πυριοσ προσετιθει τουσ σωζ. καθ 

Ίμεραν επι το αυτο. πη δε δη αυ’ εἰς) Τιοἳ[151 (6118. ΠοΙ οκεοπὈ1ίαν 

8, ἱ---10 αἆ νετραπι, Ἰπᾶθ α νετρῖςδ: Ρείγιδ αμίοπι εἰ Ιο]αηπες αδοει- 
ἄεδαπέ) ... Ὦ επι το αὖὐτο εν τή εκκλησια. Εν δε ταισ ηµεραισ ταυ- 

ταισπετροσ...ς Τϊ τη εκκλησια (ηπες 99). 51 Επιτο αυτο δε πετροσ 

4, 80 559 

41 
5 14 
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ΟΠΗ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΕΙ 
Ν ασ / 2 Δ Ν Ν ες 

1 ΓΙέτροσ δὲ καὶ Ιωάννης ἀνέβαιον εἰσ τὺ ἱερὸν ἐπι τὴν 
9 -- ” Ν / Ν 

ὥραν τῇσ προσευχής τὴν ἑνάτην. Ὁ καί τισ ἀνὴρ χωλὸσ ἐκ κοι- 
” ως / ο. αν 5ος 

λίασ μιτρὸσ αὐτοῦ ὑπάρχων ἑβαστάζετο, ὃν ἐτίθουν καθ ημέραν 
/ ος ο , - 3 - ι) 

πρὺσ τὴν θύραν τοῦ ἱεροῦ τὴν λεγοµένην ὡραίαν τοῦ αἰτεῖν έλεη- 
’ ΔΝ ο. 3 / 5) Ας κ. ας λ / 

μοσύνιν παρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἰσ τὺ ἱερόν' ὃ ὃσ ιδῶν ΓΠέτρον 
αν. ον] / /’ 3 / 3 Δ ς λ 9 / 3 / 

καὶ Ἰωάννην μέλλονύτασ ἐισιέναι εισ τὸ ἱερὸν Πρώτα ἑλεημοσυνην 

οσα ἘΡ αἱ ρίαι οα{δθ αγταίτ (ᾳ6ἆ 5γι5εῦ εν τη εκχλ. οχρτοββῖ{, πο Ἰρεγο 

Ρογρῖε: 1έγαοίιι εδ εμέ «πι αβεεπάεγεπέ ίπι. (ερ. εξ 10]. εἰπιιῖ οἴς) 
Ῥαβ5ε] ος 31119 (ερτίο επῖπι αβοτί: επι το αυτο γαρ, φήσι, πετροσ εἰς) 

«0Ἠν5.68" 13.  Ἠαπάςεπι ]οοῖοπσπι Ῥοαάταῖς 111 {[οβίαίατ: ᾖπ «γαεσο τα 

Τε: ΠΏοπούπιβ αμίεπι απιφεδαί (9 αἄίοίεδαί) «ῦ καζοῖ Πενεπέ «ιοιᾶίε 

εοο[εδίαε, ασο ἀειᾶε αἴίενα παγγαἰῖο ὑπαίρᾶ, Αά οι Υ6το ατιαε 5εαπππζα: 

Τη ἰᾷ ἑρθωπι (ο ΓΙ ἴπ ἑρδιπι) αιίεπι Γείν. εἰ ΙοΠ. αβδοεπεθαπέ ἵπι Μεπιρζιηηι 

αἀποίαί: Οιοᾶ 5ιρεγτογἳ δεπέεπίίαε ία Ῥοΐεδέ αρίατί: πι ἀοπιῖγπιδ γιο 

Εἰαΐε Ργαεζἰσαπἑῦις αροδίο[ί ὧι εοοἰεβίαπι παπι οτεεπίε αθὐγερατεῖ, 

ακοεπᾶεύδαπέ αροδίοζογιπι η ὐῦ ἴπι ἐεπιρζωπι, «επι γοαζι! πι 1 ἑρδιπι, 

ἑζ εδί, τιὲ εοο[εδίαε διιαε 5επιρεγ αιιθπιεπία Ῥγουυγαγεί. Πμεσβιοπῖ5 εςς]ο- 

βαθίίοπο ταξῖο Ππά]σατὶ ΡροΐεΒδί αἆ 104, απὶ βἷο Ἠαβαί: τη εκκλησια "επι 

το αυτο δε ΑΡΧΗ πετροσ, απἱραβ 1η ππαχρβίης Ίρδαπι παπι Ιοσεοπῖς 

αἀ λίαν Ἠαπο 1π ΠΙΟάΠΙ: εν ταισ ηµεραισ εκειναισ πετροσ χαι τω. 
Οσα εκ το απ] πἰδδίτηα Ἀπ1π8 1οοί βοηρίατα, 48η ΝΔΒΟα είς ἰαδία- 

αχ, ἀεν]νανὶ ΠΟΠ ΡοίθΒί. | νώαννησ 6η ΔΑΟΕΑΡ οἱς: ΒΡ τώανησ | ανε- 

βαινον: 6 ανεβεννον, Α αναιβεννον | ειστο ιερον: Ὁ αἀᾷ το δειλεινον 

(4 αἴ υεβρετι) | την ενατην ΟΠΠ ΝΑΒΟΡΕΑΡ 1. αἱ ρετπια ... ςτ. εννα- 

την ουπι 19. 61. αἱ Ρρ]α. Ῥταείετεα ϱ" (ριαερΓθβδΙ5 επι την ωφαν) 

ενατη τη προσευχησ, υ-την ενατην τησ προσευχησ (ἆ αἴ πογαπι ποπιαηι 

οταξζοπῖΒ) 

«και τισ (οῦ. Τιοῖ{ 6.391 ο{ο): ϱἨ ἆ 5ΥΙΣΕΝ και ιδου τισ | υπαρχων (νεο φμῖ 
εγαἰ οἴἰαιᾶιι εω αἴο, 6 οἰαιιάμς επ -- οοπιδἐέμέιφ): Ὁ οπι, πας Τιοὶ[ «ορ οἷἴο 

οχρτίτα | Β” εβασταζε | προσ την: 61. επι την | Όυραν (4 ο Τμαῖε 

απιαπι, νο Ῥογίαπι) ... Ὦ 21. 29. 40. 66373 69. 96. 104. 168. αἱ” δεῖ Βας 

56] 120 πυλην :: εί ν. 10 | λεγοµενην: α 1. 4. 94. καλουµενην | παρα 

των εισπορευοµενων (4 αὖ Βἱ φιᾶ ὑπργεαἰεὐαπέαη, ο νρ Ἰμοῖί αὖ ἰπίγο- 

ειωιδίδιιο): Ώ8Ι" παρ αυτων εισπορευοµενων αυτων 

. οσ ιδων (οΡΞΕ ειδ.): Ὦ 166 ουτοῦ ατενισασ τοισ οφθαλμοισ αυτου 

και ιδων, ἆ Μο γεβρίοζεπδ οσιιδίε διῖε εἵ ( οπι) οἶαίέ, τος Ἰῖο σοπἑεπιρ[αίις 

οσιµζές οτυπι υἱάΐ9δεί | οσ ιδων πβφπε εισ το ιερον: 613 οπη, "ιδου τε τον 
πετρ. και τωανν. | ΒΡ τωανην | εισιεναι: 98" ειναι (Σεισενενοαι) | 

ηρωτα: 6 ερωτα ... Ὁ ΥθΡ 8ΗἨ 60Ρ ΒΥΙΞΟΝ ααἰἩ αάά αυτους | λαβειν 
ο ΝΑΒΟΕα 19. 61. αἱ νὶκ πια οαἱδ0 (Ἡ απάά παρ αυτων, Ίξειι 6οΡ) 6ορ 

αγπα ΟΥ 19. Ῥαπ]]ο Πρετῖας δαἩ οφαυζ εοδ ἄαγνε δὲ εἰεεπιοδ/παπι, 

ΒΙπηΙ]1ΐέου ΦΥΥ5ΟΣ αθίῃ ... ΡΡ Ἠ αἰΤὸ (οµιπες αρ Φογί ρταείον 61.) τος 

ΒΥΣΡ Τιοἱ[351 (γομαδαί εἰεσπιοδή παπι, τορ 100. ἐῑίος εἴσεμι.) οπη, Ἠΐπο αὐῦὸ 



ΠΡΑΞΕΙΣ ορ 

λαβεῖν.  ἀτενίσασ δὲ [Πέτροσ εἰσ αὐτὸν σὺν τῷ Ιωώννῃ εἶπεν 
ῥλέψον εἰσ ἡμᾶσ. ὃ ὁ δὲ ἐπεῖχεν αὐτοῖα προσδοκῶν τι παρ᾽ αὐτῶν 

λαρεῖ. ϐ εἶπεν δὲ ΓΠέτροσ ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει µοι' 

ὃ δὲ ἔχω, τοῦτό σοι δίδωµι ἐν τῷ ὀνόματι Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ 

Ναζωραίου περιπάτει. ἵ καὶ πιάσασ αὐτὸν τῇσ δεξιᾶς χειρὸσ 

Ἰγειρε» αυτόν παραχρῆµα δὲ ἑστερεώθησαν αἱ βάσεισ αὐτοῦ καὶ 

4. ατεγισασ: Ρ εµβλεψασ | πετροσ: Ὁ ο πετρ. | εισ αυτον: Ν 104, προσ 
αυτ. Ἐχαείογθα α ΑΥΠΙ αΠίο πετροσ ῬοἨπ | συν τω ιωαγνή (-νν- Ίος 

Ίοεο οἵ. Β) ειπεν: ϱ" συν νωανην (ὁ -ανη) καν ειπεν, ἆ οιπι {ολαππετ εί 

(οπι) αξωῖέ | ειπεν: 99. εδοῖ ΤΗΡΙΥΙΑ ειπον | βλεψον: Ὁ ατενεισον 

δ. ο δε επειχ. αυτοισ (ἆ αἆ τῑ[ε αζέεπάεζαί εοθ) ... ΡΕ ο δε ατενεισασ 

αυτ. | τι παρ αυτων (6 αυτου) λαῤειν ΟΠΠ ΝΑΒΟΘΡ αἱ ρ]οχ οα{δὸ ΒΥΤΡ 

Οδ νε, Ε 49. 108. (1εβ) 581 6ορ αἲπι λαβ. τι παρ αυτων, γορ αοοί- 
Ῥεγε αἴϊφιίᾶ αὖ εο, Ὁ νρ Ἰμοῖε τι λαβ. παρ αυτων (νρ Τ,οῖξ 5ε αἰἰφγιέά αο- 
οερέιπώπι αὖ οἴθ), ΒΥΥΣΕΒ αεσίρετε αὖ εἰς αἴϊφιία 

6. ειπ. δε πετρ. (Ρ οπε.) ΕΙ ΠΙ ΝΒΡΗΡ αἱ οπιπὺῖά γορ ΒΥΥΣΕΒ (ποῦ οχρεῖ 
δε) ΒΥ1Ρ ασ ααἰὮ (εἰ ἁαδ Ῥεΐν.) Βαβει»18 Ον 918 ΟΥΡ 535 Τιοιεσ1.... 

Α0ά νΏ δα] «ορ πετρ. δε ειπ. | ουχ: Νο ουκ | ναζωραιου (6 -ρεου): 
αορ ναζορ- ... Εαδά επι 119 Ἡρ]ρ]ιΤοΙ Ῥαβ5ε] 131 Τμ γί 11956 Ἐπί]νου δ,1150 

Ον Ἅν105 ΗΠΣΣΤ (ὖπ ποπεύπε ἀοπιϊπέ ποδένέ 6. ΟΥ.) οπι, ποπ Ἰέθπη Πγπί τά 

Ον πύ4, 019 ΟΥΡ εἰο (Απιῦ πιοᾷο Ἠαῦαί, πποάο οπι) | περιπατει 5ἶπο 

αζά1ἴαπι εππι ΑΡΡ 84Β.... ς Τί ΡΓᾶεΠῃ εγειραι (ο, ϱ αἱ πια; ΤΙ -ρες. 

ΑΟΕΘΡ 61. αἱ η) και, ΤΠ [εγειρε κατ], ππι ΑΟΕΑΕΡ αἱ οπιηΥ]άἁ χορ νρ 

6ορ βγταᾶα αγπι ο ΠΠί 194 (5εά οπι΄χαι πιασ. αυτον δα ήγειρεν) 
Ον π{1οῦ ο(4,619 Ἐ ας α επι ῬακοίὮ Ῥαρσε! ΟἩνγ Βενσαίδὸ Τμᾶνί Ἐπίμεν ΟΥΡ 
Τμοῖές Ίἴοπι Ερῖρ] αναστα και. ΟΕ εί. ΓΙ 10/31 εν τω ονοµ. τὸ χῦ εγερ- 

Θητι, πΙΙ ρταθίθγεα (οοπίτα Ρ45361 οὐκ αρκει το εγειρε, προσεθηκε και 

το ἕτερον, περιπατει) 1: 6θίπη ο8ὲ ἵη ΒΗΠΠΙΠΙΗ απϊαπ]{αία Ιθοίπτη 65506 

περιπατει αΏβα αἀἀϊίαπποηίο. ΒΙΠ απίοπι Ἠος, Πετὶ νὶχ Ρροίοταί απίπ 

Ί81ή 1Π{6Υ ΡΤΙΠΙΟΡ Ι66ίΟΥΕΡ αά εχεπΙρ]άπῃ ]οοογαπ πΟΙΒΦΙΠΙΟΤάΠΙ Μί 9, 5 

Με 2, 9 Το ὅ, 25 ΤοἩ ὅ, ὃ 5αὐβιίαεπάππι ν]άργεία: εγειρὲε και περι- 

πατει. ΑΙΙΕ νίδαπι οξί εγειρε και ΟΠΙΙΒΕΙΙΠΏΠ 6556 Ῥτορί6ευ 68 41146 86- 

αΠΠΠΙΙΥ: και πιασασ - Ίγειρεν. Ἠοε πί ρε 5ο ΡαΤΙΠΙ ρτγοθαΡ]]ο ο5ί 

(οἱ Βονσαίσε οὐ γὰρ ἂν -- ἴσχυσεν, εἰ μὴ - ἐπέρρωσαν οἱ ἀππ. χειρὶ 
χεῖρα ανάψαντεσ), Ἱξα ΠΟἩ εοπηπιεπάαίτ 6ο αιποά απαι]ββϊπας (απ- 

απ εί ριϊποῖρα]ῖοας πΙθ ασ ἑαβέίοας, απίρας {οῦθς 8ο] 5οηρίατα 

1ρ5α αροβίο]ῖσα 5αογναία ὁΡῖ. 

7. Ίγειρεν αὐτον οπΊη ΝβΒοα 16. 18. 96. 61. τος νρ ΑΥΤΗΣ ΤΠ ΒΑΠ ϱΟΡ 

ἈθίἩ Ῥαβείῃ2τ9 Ῥαρδε! 151 Ορ 553 Τιοἳἱ{35Ι. Βα6ά τες νσσ]ο {ια ἀαπιῖᾶ ΟΥΡ 
Τ,οἳῇ εἰ αὔργε]επδα πια εὔι (οὔι πια; ἈπΠ Υετο εἲ πιαπαι) ἀεπίεγα 

(1,οἳξ απία πιαπαι ροπ) εποϊαυ (αα[ευαυτέ, εγεατ) στι. Νεο α]ίαι 

αυτον Ρτῖαξδ α Ρ]οενῖδα Ιπίοτρτείίῦας οχρτιπέαν ... ς Τί οπι αυτον 

(ο: ΡΥΒΕΡΥΕΘ5Ο αυτον) οππι ΡΕΡ αἱ ῥρ]ετ ΟΗΥ515Ρ15 Βονἑαίδδ (ἆ εἰ αᾱ- 
ταέλεπδιπι ειήπι ἀεπέεγα πιαπηι δηδοὔαδέ. ο εἰ αὔργε]ιεπιάετιδ επι ἄεπίέτα 



θὰ 9, ΠΡΑΞΕΙΣ 

ω , σος / ”! ἃ / λ .- 
τὰ σφυδρά, δ και εξαλλύμενοσ ἔστη, καὶ περιἑπᾶτει, και εισηλῦεν 

ας - α. ἰς υπ - 

σὺν αὐτοῖσ εἰσ τὸ ἱερὸν περιπατῶν καὶ ἀλλόμενοσ και αὐνῶν τὸν 
’ Ν τ στ ς Ν η -- Ν 3 - 

Φεόν. 9 καὶ εἶδεν πασ ὁ λαὺσ αὐτὸν πἐριπατουντα και αἰνουντα 
Λ ος 3 / Δ 2 ’ [τά 2 Ν ασ [4 λ Ν γ. 

τὸν Θεόν 10 ἐπεγίωσκον δὲ αυτόν, ὅτι αυτὸσ ἡν ὁ πρὸσ την ελει- 
/ / Ν κ. ε / - -- Ν 

μοσύνην καθήµενοσ ἐπὶ τῇ ὡραίᾳ πύλῃ τοῦ ἱεροῦ, καὶ ἐπλήσθησαν 
’ Ν ’ ϱ) κ -- η ΑΦ 3 - 

Θάμβουσ και ἑκστάσεωσ ἐπι τῷ συµβεβηκὀτι αυτῳ. 
- ΔΝ » ” . Δ 

11 Κρατοῦντοσ δὲ αὐτοῦ τὸν 1Πέτρον καὶ τὸν Γωάννην συνέδρα- 

πιαηηι εἴευαυί). 69 Πππί ν]άε αἆ ν. 6. | παραχρηµ. δε: Ὦ τες 8ΥΤΣΞΝ 
Πεπϊ (564 ν]άθε απίθ) και παραχρ. | εστερεωθησαν: Ὁ Ῥγαεπῃ εσταθη 
και, Ἰέθτη Τ6ς Ῥγασπι δἐεέ | αν βασεισ αυτου ο. ΔΔΒΟ 61. 1ες να Βας5ε] 131 

Φονεδίδθ Τιοῖε... ς ΤΙ αυτου αι βασεισ ΠΠ ΕΕΡ αἱ Ρ]ετ εαί ΟΗΤ. 

Τίεπα Πτπί 194 οἱ οίαέῦπι εἴιις οοπι]γπιαέέ 8ιπέ φγεδδιδ εί Ρίαπίαε 1: αυτου 

Ρταεροποεπάιπη νἰάεραίαν αποπῖαπη αἆ πίταππαπε εί αν βασ. εἴ τα σφυ. 

Βρεοίαί. | σφυδρα οππι κ ΑΡ” (φυδρα) 11 επᾶεπι {ΟΓπΠα Αρ ἨΗΘΒΥΟΠ 

βἱο: σφυδρα᾿ η περιφερεια των ποδων «.. ς Ίαν Τϊ σφυρα εππι ΑΟΗΣ03Ρ 
ἘΘΡ αἱ Ρ]ετ ... 1. σφυρια 

8. περιεπατει: ϱ αἀᾷ χαιροµενοσ, Ὦ χαιρων. Ἀἰπαϊίεν τες τ Ηαῦοί οΠΙνη 
1ὲ απιδι]αδαί -- (ποπηϊλΙ] ρονγ11ς) εξ εωδιζέαπα; ὑπίγοῖυϊέ αμίεπι αἵο, | 

περιπατων (5. 15. απῖο εισ τ. νερ. ΡΟΠ) καν αλλομενοσ εἴ. Ιπάηί 194 Τιοις 

381 ϱίο ... Ὦ τθρ αθἰμαίξ οἱη | και αινων ΕΠΙ ΝΒΟΒΡ αἱ οπημΌ]ά ζαΐ νε 
οοΡ θυταῦς αγπη (π6{]). Πϊπί Βαρβ5ο! 125 Οτ Τά... Ίπ [και] ανν., Τϊ οι 
και 6πτη Α 58Ἡ ιο] (Ίΐθπι Ὦ τος ΟΠΠ, ΟΠΙβΑί5 Υ6ΤΟ περιπ. και αλλομ. 

ἀορεῦατπί οπι1{{αγϱ) 

9, ειδεν: ο αἱ Ραπο δεν | αυτον Ἰου Ίοεο οππῃ ΝΑΒΟΡ 61. ο{δ τος να 

«ων ς Απίο πασ ο λαοσ οαπι ἘΡ αἱ Ρ]ετ 1,οἳ”51 Οδ Τά | Θεον: ο κύριον 

10. δε ουπι ΝΑΒΟ 15. 18. 19. 61. οαἱδὸ ο γες να «ορ Βα8361133...ς Τϊ τε 
οππη ΡΒΕΤΡ αἱ Ρ]ος ΑΤΠΙ ΦΥΣΡ αθί]ι ΟΗΥ δή Τοϊ[291 ... 88Ἡ. ΥΥΣΕΕ πο 

οχρτίπι | αυτον: κ΄ οΠ1, Νᾶ βαΡρΡ] | αυτοσ «πι ΝΑΟ 10. 18. 96. 98. 40. 

61. ομέθὺ τες νρ ΑΥΥΣΕΏ ααί]ι Βαβ59Ι Τ,ο(19”... ς Τί ουτοσ εΙΤῃ ΒΡΕΡ αἱ 
Ρ]6ἵ 541 6ο αΓΠι ΑΥΤΡ Οµσ [ ην: 40. 101. Οµ1δΤά εστιν | καθήηµενοσ: 

Ρ καθεζοµενοσ | επι τή ωραια πυλη εἰ. Νὲ (15 4ποὰ πυλην Ρετ 1η- 
ουγίαπι που αἰήἡμῖ{): κ” επι την ωραιαν πυλην | 8αμβουσ: ο -βου | 
και εκστασεωσ (Ώ εητασ., 88 ἆ εΜιρεΓαοοωίς): απγπι οι. Νε αππί 

ἑχστασεωσ νρ επἰαδί; ϱ Τιοῖ[ αζπιίγαίίοπε, Ἰεεπι τερ (εἰ ὑπιρίείί βιιέ 

ΟΠΕΣ αἄπιίγαίίοπε, εἰ εἰιρεύαπέ ο εο φιοᾷ αοοἰαέ ἐΙί βαπίίαθ). Έπαπα 

αἁ τοπι ε{ Βοαάτείναοί 115 4ῑία εεξῖο νο εοδαςὶ, τᾷ εδὲ εωοεδσιι πιεπέζ8, 

αἀπιϊγαέίοπεπι ποπ Ῥγοργίε Ώοδιῖέ, φιῖα πιαίογ ααπιγαξίο 8ο[εί πιοπητιι- 

4μαπι ππεπέεπι α εποεβδιπι ἀεάπσεγε οἵο, | συμβεβηκοτι (Θὔ. ΝΑΒΟΡΡ οἵς; 
Ἡ νετο συνῴ.) ... Ὦ γεγενηµενω (5εὰ ἆ φιιοᾷ οοπεφεγαί εἰ. Τετ νε 

οοπέἰφεγαί εἰ, ϱ αἰθιφίέ εἶ, Τιοῖξ αοοἰάεγαί; τος ν]ᾶθ απίθ) 

11. κρατουντοσ δε (Α τε, δει ΒΥΥΣΕΝ) αυτ. τ. πὲ. κ. τ.ιωαν».: Ὦ ΤΡ ΣπΟο- 

ϱευοµενου δε του πετρου και νωανου (4 τερ -νν-). Ῥταείετεα νρλ σύ 

ουπι υἰζετεπέ αμίεπι | αυτου 6ΙΤΏ ΔΑΒΟΡΕ 61. αἱ30 νρ 5αἩ «ορ υταϊτ 

ΤΠ (αεί] γεάᾶΙί κρατουντων αυτων) ...5 (- αρ 82) του ταβεντοσ 



ΠΡΑΞΕΙΣ ὃ, 19. 26 

- “ ώ Δ - - - - 

µεν πᾶσ ὁ λαὺσ πρὸσ αὐτοὺσ επι τῇ στοᾷ τῇ παλουμέγῃ Σολομώντος 
᾿ λος Ν Ν ’ ὰ 

ἔκθαμβοι. 192 ἰδὼν δὲ ὁ ΓΠέτροσ ἀπεκρίνατο πρὸσ τὸν λαύν᾿ ἄνδρεσ 
υ κ κος ΄- ια 4 / ιό ή ο: /.- 6 Σο’ 

Ἱσραμλεῖται, τί Φαυμάζετε επι τουτῳ, 1 ἡμῖν τί ατενίςετὲ σ ιδίᾳ 
; Ἂ 3 ” -” - } Ὀ { Δ 

δυνάµει ἡ εὐσεβείᾳ πεποιηκύσιν τοῦ περιπατεῖν αυτόν; 19 ὁ Θεὺσ 
ολ άς Δ 2 κ ς [4 Δ - 

᾿βραὰμ καὶ ὁ 9εὺσ Ισαὰκ καὶ ὁ Φεὺσ Ιακώβ, ὁ θεὺσ τῶν πατέ- ᾽ 

ε - / λ ο 2 -ὃ - πι « 3 λ 

ρων ἡμων, ἐδόξασεν τον παῖδα αυτου /ησουν, ὃν υμεῖσ μὲν παρὲ- 

χωλου εἶπι Ρ αἱ Ίοηβε Ρ]α ΤΗΡΗΥΙΗ εἰὺ, Ἱέδιη ΟΥ 115 του ναθεντοσ. 

Ἰίεπα οο]Ὁ (8ἱο αρ Ῥαῦ αἆ Ἠππο ν6ιβιπι) οτι {επεγεί αιέεπι Γείγιπι εἰ 

Πο]ιαμπιεπι 5 ιῦ δαπιί8 Γιεγαί ε[)εοίας | τον Απίθ νώανΥ. 6ΗΠ1 ΝΑΒ οἱ. 61. 

69. 100. 191. 190. ΟΠ 15... ς ΤΙ οπι 611 ΟΕΡ (Ω ν]ὰο απίθ) αἱ Ρ]ες | 
προσ αυτουσ (4. 105. -τον) Ίος Ίοεο 6. ΝΑΒΟ 61. 190. τες οο]ῦ να 8υτ 

πἲχ βαἩ ΑΥΤ αθίἩ ... ς ροδί συνεδραµκεν ὁππι ΕΡ αἱ Ρ]ετ «ορ | συν- 

εὁόραμεν πδαπο επι (20. 119. 194. εν) τη στοα: Ὦ συγεξεπορευετο χρα- 

των αυτουσ' οι δε θαμῥηΘεντεσ εστησα) εν τη στοα. Τίεπι τερ σὐπιιζ 

εἰ ἴρεε γγοᾶδαί (5αρετεδί {απίαπι 2γ0-) ἐΕπετδ εο8: Ι8πη Υετο ροτρῖί εἰ 

οοποιγτῖέ οπιιῖς Ῥοριῖις αἴ εοθ αἴ ρογίίσιπι | τη στοα τη: 9 τή στοα 

η | σολοµωντοσ ΟΠΙΏ ΔΑΒΟΡ 1. 10. 51. 61. αἱ ρ]αν1ά σα{δῖ (Α σαλομ.) 

. ου 57 Τϊ σολοµώνοσ εππα ΡΕ 104. οδεῖ αἱ νῖκ πια :: ἰαπία Ύπμπι 

Ίος Ίοσο βοπ]ρίαγα -ντοσ (απαπία ΠΙ]]ο α]Ιο οσο) πἰαίατ αποοτ](αία, 

Παιά ἀοδεγεηάα νιἀδίατ. Οοπβίαπί]πε ϱΠΙΤη Ίο 41αε ποὈ]ῖς δοπ]ρία ο5ί, 

ΏΟΠ 8116 ατο](τῖο απϊαΙς Ἱπ[ογίαν, Νεά ο{ εί. αἆ ὅ, 19. 

19, τδων (Ε ειδι) δε πδᾳ απεκρ. πρ. τ. λαον (τερ γεδροπᾶὲ αἆ Ῥορι[ιπι εἰ 

αἰωῖέ, κα αἰωίί εἶε, ΥΙΟΣ γοδροιώ εἰ ἀἰωῖί εκ): Ὦ αποκριδεισ δε ο 

πετροσ ειπεν προσ αυτουσ | ο πετρ. «ἨΠΙ ΝΑΒΟΡ ὔ. 10. 61. αἰ56 οα{δΙ 

εκες ΟΠ1 0 ΕΝΤΙ ΕΡ αἱ Ρ]ον ΟΥ ΣΤ5 [ .σρα- αἱ ἑΗΖΟΡΕΙΡ οίο: α ισδρα-, 

Β"ΕΕΙ ιστρα-, ἆ ἰδίγαλεδίαε | -λειται οππι ΝΑΡ”... ς 11η -λιται ουπι Β5 

ΟΡΒΡ αἱ οπιπσίᾶ, ΟΡ ελ] αἆ 9, 95 | επιτουτω: 19. 813 61. 8Ρε β6- 
ναγῖατη 541 επι τουτο | ή ημι: Ν ευ ημιν | ωσ ιδια οἵς: Ὁ Βενεγ]αηθνθά1 
ωσ ημων τη ιδια δυν. ή (δεν και) ευσεῷ. τουτο (Βενετίαπ οπι) πεποιη- 

κχοτων του (081 τουτο, 61. ΟΙ) περιπατ. αυτον (ἆ μέ απιδι[εί Πίο ;), 

ΓΘΡ φιιαδέ πΟΒ ποδίγα υὐίμίε αιί Ροίεδίαίε (Ίιαο νοςε ἀεβοῖί εοἆες) | η 

ευσεβεια (αμέ ΛΡίείαίε) οἳ. Ἁπι [απ ἀθπι]ά «ο1Ώ 8α1 6οΡ ΑΥΤΡ ααί]ῃ αἲΡ 

Οµβ51οἆρ5 4”... τες νδζ]θ {οἱ ΦΥΤΣΕΝ αγπι αν ΟΥ 5305 αμί ροίεδίαίε, 
η εξουσια ... Πῖπί 194 Ῥ]απε οπι | αυτον: Ε τουτον, Ἰέεπη (αἱ ϱ) Ίππο 

νο Ππί Οαββῖοᾶ (ἆ ο νιὰε αηίθ) 

18. ο Φεοσ α]ίθγαπι οἱ ἔετί οµπι ΝΑΟΣ 16. 18. 25. 96. 190. 1Ττἱ8οἳ οαἱ89 (ξεά 

ΑΌ 36. 86. οαῖεοπι 61 οἱ ο πίταπια: δἷς 11) νς 6ορ αἲπι αείὮ ατὸ Π9ί 
194 Τ)1Κ 1! 8,6 (01980 οα{σοΙη.,, ς ΤΙ οπι πγάπΙ(πθ 6υπΙ ΒΕΡ 61. αἱ ρ]ον 

β4Ἡ αυτα! αΡ Βενετία 5] (οΡρ 0116) ΤμάαοίᾶπεάΣθ (64115) :: πιαβῖς 

νάΐτ οπιΙββΙπῃ απαπι Ἱπ]αίαπης πα] {εγ ]αοίίο Βιαοί αριᾶ ΤΧΧ, πες 

επίπι πιοάο ατίϊοπ]α5 Βασίιαί, 5εά ἵρεαπι ο Όεοσ Ρἱ5 α πια]15 οπι1 ({]- 

ππ ᾗ ισαακ: Ὦ ισακ, ἴθαο | παιδα (5ῖο ἀεπιαπῃ νθ οογγαχίϐ): κἲ πιίτο 
ΕΓΥΟΓΘ πατερα (5εἆ πϊίαχ «οπιρθηα1ο) |. τν οι. Γἱά[τὶ Μονοτίαπ ΟΥ 

ΤΠάοίαπο ..,. Ὦ α6ΙΠΡΡ (πο Ἱάεπιτο) ο; χγ ... 99. ΠπΙΙθά ρ]απο οτι | 

υμεισ (5 ηµ., ἃ ΟΠ1) μεν 6ΠΠΙ ΝΑΒΟΒΡ 61. α] ΡΙπβῖό να 8στΡ Πϊπί ΡίΦ!τι 

δι 19 

Τιο 20, 31 ΡΡ 
Ἐκ 8, 6 



 ὃ, 14. ΠΡΛΞΗΙΣ 

1 σα / ΔΝ / - ’ υ 3 ’ 

δωκατε καὶ η ρνήσασθε κατα πρόσωπο» {1ειλάτου, κρίναντοσ ἐκείνου 
2 / . ε .. λ Δ [σά Ν / 2 Φ λα ΄ 

απολύει" 14 ὑμεῖσ δὲ τὸν ἅγιον καὶ δίκαιον ἠρνήσασθε, καὶ ἠτή- 
3 ΄ - Ἐν ο λὸ κ ὃν ο Ν -- δα. ον 

σασθε ἄνδρα φονέα χαρισθῆναι ὑμῖν, 19 τὸν δὲ ἀρχηγὸν τησ ζωῇσ 
Π ε / -- πά -- 

ἀπεκτείνατε, ὃν ὁ θεὺσ ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, οὗ ἡμεῖσ µάρτυρέσ 
. ν ο Ἡ κώ ο. - 1 

ἐσμεν. 160 καὶ ἐπὶ τῇ πίστει τοῦ ὀνόματοσ αὐτου τοῦτον, ὃν 
” Δ ος α) -” Δ « 

Θεωρεῖτε καὶ οἴδατε, ἑστερέωσεν τὺ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ ἡ πίστισ 
ε ους να μοὸ « 
ᾗ δὲ αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν ὀλοχληρίαν ταύτην ἀπέναντι πάν- 

α . Ἱοτ Δ - 3 / π 4 Ας ο, 3 ος 

των ὑμῶν. και νῦν, ἀδέλφοί, οἶδα ὅτι κατὰ ἄγνοιαν ἐπράξατε, 

Ον Πιετεδαί δὲ... ς (Ξ αὐ Βσ) οπι εν ουπι Ὁ 1. 19. 91. αἱ νὶκ πι 

Τά οίαπὸ (νν πια δο]οηί οπι{{ετς) | παρεδωκατε: Ὦ ΒΥΥΡ 1ης Πεϊπί α4ὰ 
εισ κρισιν, Ί{6πῃ Ὦ εισ κριτηριον (ο Παῖ πι ἑιαζσπι, ἆ πι ὑιαίσίο) | ηρνη- 

σασθε (Ὁ απηθν.) 8ἵπε αυτον ΟΠΠΙ ΝΑΒΟ 16. 19. 27. 29. 96. 61. 64. 

69. 118. 190. 169. οαἱθ νο οοΡ αὖπι ααἰὮ Ππίι ιά Τ]άοίαπο Πίου 

οραί53.,,, ς (5οᾷ 4Ρ0) αἆᾶ αυτον επι ΡΗΡ αἱ Ρ]π δα να Ον | 

πειλατου οπι ΒὈ.... ς Ίμη ΤΙ πιλ. ΟΠΠ ΝΑΒΖΟΕΡ αίο. Ο{ αἲἲβΙ. | κρι- 

να»τοσ (6 19. -νοντοσ) εκει νου απολύει» (Ν απολλυειν, 49. 58Ἡ «ορ 

Αγγ αάᾷ αυτον): Πππί οι γεπιέενε υε]ίεί: «εἰ αΏ ρο]επέε εο ουσ 

ει 86γΌαγο οὐ, Ἠϊοτεδαϊ 5 φοζεπείς ειιπι ἀὐπιιέίεγε ... Ὁ του (ζοπι) 

κρειναντοσ εκεινου απολυειν αυτον Θελοντοσ (οπη Φελ.), ἆ επι ἕμαί- 

σαδδοί τ[ίε ἀὐρπιπίεγο επι υοζιδ. ΟΕ ΟΥ 989 δυο τα εγαληµατα, καν οτι 

πιλατοσ ηΦελεν απολυει}, και οτι υμεισ επεινου Φελησαντοσ οὐκ ηὔε- 

λησατε. Ῥοβί νετοδ»: και οὐκ ειπε Φελησαντοσ, αλλα κριναντοσ εκει- 

νου απολυενν. 

14. ἠρνησασθε: υ εβαρυνατε, Παπ Πγ]πί 194 αρργαυϊεέΐ5 (ἆ φγαδαςίί), Δς 

Ῥ6ες Ἠ1ΕΣ35 {η]ιοπογαςέζς εἰ πε(ακίί | ἠτησασθε: Ὦ ήτησατε ... Ἐ 5ΥΤΡ 

πια ῥχασπι μαλλον | χαρισί. υµιη: Ἐ Αιιβῥθςό 119 ΡΥ8ΕΊΗ ζην και 

15.0 Ψεοσ: 19. 9Π1 

16. επι «πι ΔΕΑΟΡΕΡ αἱ Ρ]ου (119. εν) εαἰδὸ νο 5α]ι 6ορ τα]] Ττ]ηί 154 Βονο- 
τα 51 0Η15/8ὺ ο{δά (Για Ιπὶ ρεν ὧν τοάδαπξ, πέ οίαπη ἆ ϱ)... Ν.Ε 4, 60. 

61. 105. αὖπι οπι. Οἱ εἱ, ΟΙΓ984 τίνοσ ἕνεκεν οὖκ εἶπεν" διὰ τοῦ ὀνό- 
µατοσ, ἀλλ" ἐν τῷ ὀνόματι; ΑΙ Ρἱ8 ρταεςσβδῖέ επι. | τουτον ον Φεωρ. 
κ. οι. εστερεωσεν ... ΡΕΙ" τουτον Φεωφρειτε και οιδατε οτι ἑστερεωσεν. 

Ῥναρίετθα δἷο ἀῑδμηχϊ{ Ίωπ: εστερεὠσεν΄ το αἵο. Οοπίτα απαπι ἀῑδίτ- 

οἱΙοπθΘΙ Ῥταθίες οοᾶά οβδὲ εἴίαιη Ον 6οπ ὃ,8: ἐπήγαγε' και το ονομα 

αυτου εστερεωσεν αυτον. | το ογοµα αυτου εἰ. Πέ Βονοαγίαη: ΥΥΣΕΒ 
οπι (Παῦθί απίθιη βίο ρτο ΠὈοαγίαίε Ιπίεγργείϊδ: ἴρεο οοπ]γπιαυτί εἰ δα- 

πανί): δ1. αηδΙΠΗέ αὉ αυτου (ροβί ονοµατοσ) πἆ αυτου (Ροδί ονομα) | 

ή δι αυτου: Αἲ οἳῃ η (5εἆ 1ρβεῦ πέ νά(ν αἆά) 

17, αδελφοι οἳ. Τεϊπί 194 Ογτῖοο]251 οΐο... ΡΕ ανδρεσ αδελφοι | οιδα εὔ. 

απ Ογτίοε!251 ϱίο.... Ὁ αγπιοᾶᾷ Επισταµεθα (4 οπι, 4” βοὐπιβ), 11. 
94. 11Π. 138. οιδατε (αθί] δεἰίοίε) | οτι:  αάά υμεισ µεν | επραξατε: 
ϱ" αάᾶᾷ πονηρο», ϱ᾽ το πονηρο», ἆ ὑπφιξαίεπι, Ίέοπι ΒΥ1Ρ 108, Παπι Ποπ! 

πεφιαπι, Ααρα3 66 (ρα 3991) οἱ Απιῤιςίδὸ οἱ 115 ου πιαζιπὶ 



ΠΡΑΞΕΙΣ ερ δα 

σα Ν 6ο ιό ιδ { Λ Δ «Ν [, ολ 

ὥσπερ καὶ οἱ ἄρχοντεσ ὑμῶν' 18 ὁ δὲ Φεὺσ ἆ προκατηγγειλὲν δια 
- -- - Δ 2 ὁ 

στόµατοσ πώντων τῶν προφητών», παθεῖν τὸν Χριστὸν αὐτου, 
σ ; τ λ Ν 

ἐπλήρωσεν οὕτωσ. | 9 µετανοήσατε οὖν καὶ ἐπιστρέψατε προσ 
Γ 3 Ὁ - ες -- Γ [ά , σ Ἂ ” Ν 

τὸ εξαλειφθῆναι ὑμῶν τὰσ ἁμαρτίασ, ὅπως ἄν ἐλθωσι καιροι 
. ’ - Ν ΔΝ 

ἀναψύξεωσ ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου 30 καὶ ἀποστείλῃ τὸν προ- 
, ες -- ἃ 2. - 9) πΠ να 2 Ν Λ ε 

κεχειρισμένον ὑμῖν Χριστὸν ήσουν, 31 ὃν δεῖ οὐρανον μὲν δεξα- 
υ) ’ 2 σ ἴ-' 

σθαι ἄχρι χρόνων ἀποχαταστάσεωσ πάντων ὧν ἐλάλησεν ὁ Φεὺσ 

18. ο δε Θεοσ: 18. ο 8εοσ δε | ἆ αξ. Ππί 194 οίς: 951 ΒΥΥΣΕΝ (ποη 1{οπηβ) 
ο, ΑΥπ1 ὧσ.... ἀθιη]ᾶᾷ Ὀοὰ1 8] νροῖα Πγἰπί οχκνο»5 ο(ξοπατά της γ]ρνανίπι 
Τ5υ (η | παθειν τον χΥ (61. χρηστον): ΑΔ οπι | αυτου Ροβί τον χΥ (αυ”) 

ΟΠ ΝΒΟΡΕ ὃ. 15. 18. 26. 21. 96. 49. 61. 66. 6633 οδό νρ αππι ΒΥΙΡ 

(πος α]ί{ογ ΥΥ5Ε8 π{ ΡΓΟΥΒΗ5 νά(γ) αα{ΠΡΡ Πήπίτθ ΟΥΔΙ γ1ρνατίπα (αχ 
Πἱ5 6633 ο5ος ααἰΠμΡΡ γἱς αυτου αῖαπι Ῥοδί προφ. αἀά) ... ς Ροβί 

προφητων οπη Ῥ αἱ Ρ]α (επι Α 5εά ΟΠ παθ. τ. 9) «ορ αεῖο.... 

69. 165. 5αἩ πθαιίτο Ίοςο Παβαπέ | επληρ. ουτωσ: Ἱπῖπί αἀὐπιρίευᾶ (α95- 

απο δἷο) 

19. επιστρεψατε: ο” επιτρ. | προσ ΟΠΗ ΝΕ... 5 μη Τϊ εισ ΕΝΠΙ ΑΟΡΕΡ αἱ 

ΟΠΩΠΥΙ4 Ο]γ 9031 001508... ἆ αἆ ]ιου μὲ ἀεἰεαπέων: ϱ πι να πι αί 

ἀεἰεαπέιν, Τατίτεδ ο81Π 385 αἆ αδοζεπᾶα :: ἀῑ[βοῖι]ο ἁῑσία οβί πίγάπα ππαρ15 

ΔΙΙΘΏΑΠΙ ΠΙΔΠΊΠΩ Ρτοάκαί; ἴ8ΠΙΕΠ 5αθΡΙΠ5 εισ ουπα 1π ποπ αά ΠΗΡ{έαπι 

4παπῃ προσ (ἀθ Ίου οξ Μί 289, ὅ Τις 18, 1. 9 Οο 8, 18. 9 Τε ὃ, 8). Ἀ0- 

Νπίαπη εδ 5ἶπο ἀαὈῖο α {αβῖρ τη εισ Ργο προσ ΕΡΙ 6. 115 αΠίοι 

Τας ὃ, ὃ Γποίαιη νὶἀδίαν. Ἠοο απϊάθια Ίοςο εισ αἲ πποᾶαα Γογπ]π]αο 

εισ αφεσιν αμαθτιων εοπ{ογπιαίη ν]άείατ. | υμων απίο τασ αµαρτιασ 

(ωεδίγα ρεσεσαία ἃπα ἔα): Ὁ τοῦ] νρ6]ε (οί. ἀοπι]άᾷ) Τπί Ῥοτίσες ἐ8τη ροβί 

αµαρτ. Ρο | οπωσ αν ελθωσιν (Ρ8ἳ επελθωσι, Τεχίὰ» «ΤΗ ρε)- 

Ῥεπϊαπέ): ο νς μέ σιπι υεπεγζπέ, | αναψυξεωσ: Ἐ ἴο] αἀᾶ υμιν, Ί{6ιη Ρορί 

ελθωσιν ΑΥΥ5ΕΝ α{ρ ο." ορ Ιτπί, δἱ απίο ειρετυεπίαπέὲ ΤανίτεΣ ὅαιπ Οἱ 

ῬΒεάνεύτασί 113: η φπαᾶαπι ἐγαπβίαιίοπε Ἰηίπο Όεγδιπο ία Ῥγοβίεγ εωρίαπα- 

ἰοπετι δέΠΡΙΡ ᾖοδίέιπι ὑπυεπύπιι: ἴ]έ σιπι υειιεγῖπέ {επιρογα τεγϱεγοῖ, 

ρεπίαπέ εἰ υοδῖς α ]αοῖε ἄοπιώω. «έ γευεγα ἵπ «πγαεσοο δὶο δογτρέπι εδί, 

οµπι αἀάίέαπιεπίο }γοποπιὐπῖς είς: ἴΤὲ οιπι υεπεγίπιέ υοδί ἐεπιρο)α 16 γί- 

φεγῖ α ]αοῖε ἄοπιϊπί, | του κυριου: Ε 26. δ1. 86. 96. 98. 104. 180. Κδον 

| Ραιο ΟΙ του 

90. προκεχειρισµενον ΕΙ ΔΑΒΟΡΕΡ αἱ Ῥ]η510 οαί ΟΥ 191 35. Τίεπι ργας- 
ἀεδίύπαίιηπι ᾱ, φιά ργαεάεδέὐιαίμν εδἰ 6, ᾖγαεραγαέωπι Πα 153, ργαεᾶεδί- 

απαέηπι Τεχν ο8τη 35. αἰπηϊ]ίεναιιο 8αἩ ΥτΤαΓΙ αγπ (αεἰπαίΕ προκεχρι- 

σµενον τεἀάᾶῖθ) ... ς (-- αὐ Βπ) προκεκηρυγµενον (1: οξ 19, 24) οὰ 

ΠΙΙΠΗΡΟ νἷχ πα νο (φιέ ῥγαεαἰσαίμΒ εδ) αοΡρ (Ῥγζιβ απιπιοϊαέιι) ΟΌ 081 

503. 08 ε{, 01591345 πιστευειν -- εισ Ι/ χΥ τον προκεκηρυγµενον υπο των 
προφητων χαριτι Φεου παραδεχεσθαι. | ΧΥ Ο) επι ΝΒΡΕΙΕΡ ὃ. 4. 20. 

46. 80. 96. 96. 101. 106. 126. ΙΤΤ. 81556 αἱ βαἩ 8ΥΤΡ.... ς 2 επι 
Δ0 61. αἱ Ῥ]ϊα εαῖ νρ 5ΥΙ5ΕΒ σορ αθί]ι Πϊπί ΟἨ 191: 85 0οαπι ὔ0ὃ..,, Ῥετί 
ΥΕ5 ζ6αΤΏ ΟΙῃ 1’ 



95 8, 929. ΠΡΑΞΕΙΣ 

διὰ στόµατοσ τῶν ἁγίων ἀπ αἰῶνοσ αὐτοῦ προφητων. 332. Μωῦ- 

δι αν τν σῇσ μὲν εἶπεν ὅτι προφήτη» ὑμῖν ἀναστήσει κύριοσ ὁ Φεὺσ ἥμων 

Ὅλο τὰ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὧσ ἐμέ' αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα 
ὅσα ἂν λαλήσῃ πρὺσ ὑμᾶσ. 95 έσται δὲ πᾶσα ψυχἠ ἥτισ ἐὰν 

μὴ ἀκούσῃ τοῦ προφήτου ἐκείου ἐξολεθρευθήσεται ἐκ τοῦ λαου. 

21. στοµατ. τω» ΕΠΙ ΝΑΒΟΡ Ἡ 21. 61. 81. 106. 121. 149. 165. να 5αµ 

σορ ϱγΥ5Οµ ΑΤΙΏ αθίὮ Ος 5,331: 198 Ον 9/51 Τγπί194 Τεγ/τθς 6.ΤΗ28.,, ς 
(-- αἲ 52) στοµ. παντων 6ππΠ Ρας ανά πηῖπαςο Οορπηδύῦ; βεᾷ ὮΡ α160 

(οχο οπί ΟΗΥ936 στοµ. παντων των. ΠΕΠ ΦΥΥΡ | απ αιωνοσ αυτου προ- 

φηήτων επ Ν Αμ"ο 61. 69.5 {επι ΡΥΒΕΠΙΙδεΟ των ΑΕΒΟΕ αἱ εαί ... 4. 19. 

ΟΥ5/231 αυτου (4. 19. αἀὰ των) απ αιω. προφητω», νΡ (ρταεσθα1ί 8απ- 

οἱογιήπ) Βπογιπι α δαεσµίο ῥργορλείαγιι: Ον 3195 εξ αιωνοσ προφητ. 

αυτου... Ὦ αυτου των προφητων, Ἱξοπι 19. αγά ΟοµΠι 509 (παντων 

αγιων αυτου προφητων) Π9{ 15έ (ρεη δαποίος γγορλείας 5ιο5) Τογ1ε5 

σα 35 (αποίογµπι ργορ]ιείατηπι) οπι απ αιωνοσ (Ρ09)... ς αυτου προ- 

φήτων απ αιωγοσ οαπι Ρ αἱ ρία Υταί 60ρ (Φγορ]ιεί. 5ιογιήι δαπιοίογΊπι 
σῦ αείθπο; Να]: απ αιωνοσ «μπι ελαλησεν «οπ]ς) ααία ΟΥ 956 (ο(ὔνδὶ 

των αγιω» αυτω προφητων των απ αιωνοσ) 

99. µωυσησ οππι ΑΒΟΡ 1. 2. 4. 19. 98. 4Τ. 5θ. 61. αἱ156Γ αἱ πια ἑαΐἱ...ς 

µωσησ οπΙη ΝΕΡ αἱ Ρα. Ὠε νν νίάο αρ, (άπΙ Π0ή8εϱ) | µεν βἶπο 

γαρ οπι ΝΑΒΟΡΗ 19. 15. 18. 20. 98. 54. 96. 423 61. α)10 σα νρ Να 6ορ 

ΒΥΤΡ ΤΠ πθίἩ [πε 15 Ον δες «Ξ αὖ Βπ) αάά γαρ εαπι Ρ αἱ Ρ]α 

ΒΥΥΞΟΝ Ο)γ ὁ138 | ειπεν 5ἶπο αἀα[ίαπι (ΑΡ΄} εαπι ΝΑΡΟ 16. 18. 56. 61. 

190. 191εοί νρ ΥΥΣΕΝ 60Ρ ... ς ΡΤαΕΠΙ προσ τουσ πατερασ οἳπη ραιιοῖς 

π{ν]ά πιίηιδο επί ΤΗΡΗΥΙ4 είῦ. Ἠαάσπι (αἀἁ ο ημων Ὁ 18. αἱ 8α]ι αγπιθὰ 
αοἰλαίς Ττήπί αἀά]ίο υμων Ἡ 24. 49. Βεατεί οκ, ταεςο”) ροβίροπιιέ 

ΡΕ αἱ πι 88. αὖπι αομαίτ Τί 011981: 86 Ῥοαάτοίγ114 ος . γαοσο"". 

Ἠαλμοί απῖπῃ δἱο: Γπζύιπι Πζι ἰοοί πι «γαεσο Ρῇ15 αδεί: Ἰῇογβες φιιῖ- 

ἄεπι ἀἰωίι αἲ ᾖραΐνε υεδίτος φπία ῥτγορλείαπι οἵο | ο Όεοσ ημων οππι 

ΝΤΟΕΡ 8. 96. 99. 118. 184. 180. 1916εοί 130 ογο (8 αρ οτί) δα] 

ΓΓαΡΠΙ ΦΥΥΡ αοίἩ Πιδίαπαδδί1οΙ 0γ3.105 (οκ α61Β ο55ο ποπ εκ ΤΧΧ ἵαπι 

Ἰπάαε αρρατθί αιιοᾶ νν 295 οἱ 95 [Ώοι 156 οἱ 19] 5ἴπια] αβεταπίιν, οἱβῖ 

1ά6πι ΠΙΦ11Τ [ποι25] Ρργαερος]ῖ5 νειρῖς ἐν τω δευτερονόοµιω γεγραπται. 

Ὀιποπαε Ίο6ο νετΌα παρ]Β 4Ώ ααἰῖδ απ αὉ εάϊῆοπα ΤΧΝ Ῥεπάςηί,) 

εις Ἱω Το 8ε. υμών ο. ΔΞΑΡ 61. αἱ δαΐ πια οἱ νρ αὐπι Ππέ19ὲ ΟΥ 

(εν τω δευτερονοµ. γεγραπτ.) οι59ἳ Ον δεν Ἡ 60, δαμῖχί ποῖᾷ «ορ 

Ο0Η9)96 ΟΗτοπ1”ὃ Οορπιδ” π] πῖδί ο Φεοσ (5ΥΥΣΟΝ ]σπϊπίρο] 80 ]]θοχο 

0Π1 ο Όεοσ υμών) 11 υμω» ῥρτο ουπ{εχία αρίϊᾳ5δ απαπ ημων ν]ἀεραίατ. 

Ι)ΧΧ ο θεοσ σου (σου ἔππΙΙΠΙ ποη Βπς{) οἱ αδελφων σου [| αὐελφ. υµων 

οἱ. Πεϊπί Ου: 4,108: 111. 368 ϱίς ... ΡΕ 5. 14. ὅτ. 95. 191εοί Ταβίαι 101 
ημων | ϱ ωὧσ εµου | λαληση: ο 15. 61. 99. 106. 191εΟί α[”5οι λαλήσει 

99, εαν ΟΠπῃ ΝΑΟΡ 1. 4. 91. 40. 61. 98. 96. 1198. α]δαος ρ]ατ ....ς Ἡπ αν 
οπή ΒΡΕ αἱ ποἩ Ίέα τη οαἱδὸ ΟΥ 4105: 111 Ἠαςάεπη3θ ΟἩν | Ομτοπ1 5 

ήτισ ουκ ακονει | εξολεθρευθ. οαπι ΑΒΊΟΡ.... ς εξολοθρειΏ. οαη κΕὸ 

ΏΡ αἱ οπιησΊᾶ πθο αΠίεν ειπα ΟΥ εί Εβ 
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- Δ πα. ΔΝ - -” 

24 καὶ πάντεσ δὲ οἱ προφῆται ἀπὸ «Σαμουήλ. καὶ τῶν καθεξησ 
ο 3’ ’ Δ / Ἀ ς / /΄ 2 « -- 

ὅσυι ελάλησαν, καὶ κατήγγειλαν τὰς Ἰμέρασ ταυτασ. ὑμεῖσ 
” ΔΝ « ς ΔΝ -- -- Δ - / σζ / ς Ν 

ἐστὲ οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν και τησ διαθήκησ ησ διέθετο ο Όεὺσ 
Ν « - / λ } ο ᾱ ο - ’ 

πρὺσ τοὺσ πατέρασ ἡμῶν, λέγων πρὸσ “βρααμ᾽ καὶ ἓν τῷ σπερ- 
’ - ς Ν - - Ω(» ς -- 

µατί σου ἐνευλογηθήσονται πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῇσ γῆσ. 30 ὑμῖν 
σ ” { - ϱ) -” . ῴ Ν ν] 

πρῶτον ἀναστήσασ ὁ Θεὺσ τὸν παῖδα αυτου ἀπέστειλεν αὐτὸν εὐ- 
- - αν 3 ος δν - ας - 

λογουντα ὑμᾶσ ἐν τῷ ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ των πονηριῶν υμῶ». 

ΗΥ. 
, κ » η ν 

1. «{αλούντων δὲ αὐτῶν πρὺσ τὸν λαόν, ἐπέστησαν αὐτοῖσ οἱ 

94. και παντ. δε (6ἱ. ο Β81 ΦΥ1Ρ): Ὦ οπι ὁε, πες εχρτίπα νο ΒΥΙΣΟΒ΄ αγπι 

«ορ ΠΙΠΕΙΦ4 | υ κατεξησ | οσον 6 ΑΒΟ ΥΙΟΖΕΡ αἱ οπιπσἰά σαΐ ἆ (ρε)” 
ο, ἆ φιοᾶφιοᾶ, ϱ φιίσιπιφιε) Πἶηϊ (φιοίφιιο) ΟΥ 3 85 Οοβπη δή... πο” 

ΡΕΥ3 οι, Ίτεπα φιῖ νο | ελαλησαν (581 -σεν) ... ο” ατηθὰ επροφητευ- 

σαν | κατηγγειλαν ΕΠΙ ΝΑΒΟΤ ΥΙάΡΕΡ αἱ) Τὸ (οτε οί νς (αἀπιωπέίαδεγιί) 
58Η «ορ βγταῦ αγπι αθίῃ Πτ]πί (πὲ νο) Οµσ... ς (Ξ αὖὐ Β2) προκα- 
τηγγειλ. σπα ο” αἱ νῖκ παα 09811 

35. οι Όιοι ΙΤ ΝΑΒΟΕ 61. αἱ ρ11β8”5 σαἱθὸ βα] σορ...ς ( αυ -ε δα) οπι 

ον οπή ΡΡ αἱ ρία Οισ 9195: 56 0ορπιδῦά {| ησ: ϱ” ην | διεθετο ο Θεοσ επι 
ΝΑΟΕΡ α] οπιπὖ]ά (4. 5τ, αἱ ραις εὔετο) οί να ΒΥΤΙΙ αγ αθίἩ ΟΥ 
Οοδ11.... Ὡπ ο Φε. ὀιεθετ. 6ΠΠΙ ΒΡ 841 «ορ Γπηῖ 194 Γ ημων εππη ν΄ ΟΡΡ 
1. 19. 9Ι. αἱ Ρ]ετ νο δαμ{ταδια 6ορ βυταίΓ αιπιεᾶ αδίἩ Τεπί ΟΥ Οοδιι... 

ΝΕΑΒΕ 960. 98. 61. 693 1085οποὶ 5ο ϱαἱ6δ βαμοῖᾶ αγπιοᾶά ΟἨσ 9153 
ΤΠΡρΙΗΥΙ4 εἰιὺ υμων ] εν τω σπερµ. 6ΝΠΙ ΝΑΒΟΡΕΡΙΡ αἱ Ίοηρο ρ]α ἑαΐ νρ 

58Η ορ τε!] Πτῖπί ος... ς (Ξ αὐ Βσ) οσα εν οππι παῖηἁδο αἱ ναί ραιιο 

Όομπῃ (ο 6{ κεπεὐπῖ έιο) | ενευλογηΦησονται οππα ΝΑ” (-γησονται)ΡΕΡ εἰο 
ο επευλογηθησονταν ... Α”8 ὃ. 15. 9τ. 100. 191. 168. οδὲτ ευλο- 

γη ησονται (ΑΣ -γησονται) 

26. αναστήσασ ο Φεοσ οππι ΝΕΟ 1918Εῦ οαί ΒΥΥΣΟΝ αγ αεἰἩ ΟΗΥ 56... ς 
Ίπ ο Θε. αναστ. 6 ΑΡΕΡ 1. 19. 51. 61. αἱ ρε; νο ΑΥΙΡ 84Ἡ 6ορ 1 

πι 194 011933 οπ{οοπα τὸ ] τον παιδ. αυτου 5ἶπθ αἀαῑίαπι «Ἠπι ΝΒΟΡΕ 

61. νρ Ρα] οορ ΦΥΤΗΙΓ αγπι ααἲ]ι επί 154 οα{6οπιτο ΟἨτ ΤΗΡΗΥΙΕ...ς 

«Ξαυ Βπ) αάά ο) εππι ΑΡ 1. 19. δΙ. αἱ ρ]εγ οαἰἰΧί Οοβπιδ ΤμρΗγ]α 

είῦ | απεστειλεν: Ὁ εξαπεστ. | αυτον: Ὦ [πό 0Ἠ19)ΔΣ αἰδό Τ]ρΙγ]. 13 
οπι | ευλογουντα (08{ -ντασ): 45. 8Ι αἱ356ἳ αά και αγιαζοντα | εκα- 
στον: υἜ -στοσ. Ῥταείετεα ὅ. 19. 21. 99. 106. Κ5οΥ ο0ρ αἴπι αάά υμων | 

απο: Ὁ εκ | πονήριων: Ώ51” -ρων | υμων ο. ΝΑΟΡΡΕΡ 1. 91. 61. αἱ Ίοημε 
Ῥία βγγαίξ ασπῃ αθί]ι Οοβπιῦόή εαἰἰχίΤο,,, Ἠπ αυτων ο. ο” 19. 6633 (εί ὅ. 

2τ. 99. αἱ αυτου) νςα (α πεφιέία ειια) 5α]ι «ορ Πτπί 194 (α πεφιζέζ19 βἱς) 

εων Ἡ 0Ο. ΣΣ εἰδτ ΤΗΡΗΨΙΕΡΣ4 οα{ζου) 10 ({αςἳ{ οππα ΤΕΗΡΗΥΙΕ) οπα Ρί]απθ 

ΙΥ. 1. πρ.τον λαον: 18. πι... ΡΕ τ6ς ΦΥΙΣΕἨ εί 1ης αγ Τιο/”55 ΤΠΗΡΗΥΙΑ35 

Δ4ά τα ρηµατ. ταυτα (2 τερ ΒΥΙΣ68 αἱΡ τῃΡ ατὲ ΤΠΡΗΥΙ8) νε] ταυτα τα 

ρηµ. (Ε Πμεῖ) | αυτοισ (139. Ροβί οι ερ. Ρομπ): ) τες νρ Ἰμαῖ[ οτι [ οι 

επ 12, Σ 
50, 13 
αἱ 8, 8 



90 4, 9. ΠΡΑΞΕΙΣ 

« -- νι Δ -ε -- Ν « ἐν) ς .» / 

ἱερεῖσ και ὁ στρατιγὺσ του ἱεροῦ καὶ οἱ Σαδδουκαῖοι, 2 διαπυνου- 

µένοι διὰ τὸ διδάσκει αὐτοὺσ τὸν λαὺν καὶ καταγγέλλει ἐν τῷ 
2 νὰ λ 2 / Ν .) -- Ν 9 ’ ῴ - Ν 

5,18 {σου τὴν ἀνάστασιν τὴν ἐκ νέκρῶν, Ὁ καὶ ἐπέβαλον αὐτοῖσ τὰς 
ο Αγ” 3 / 3 Ν / ας ᾗ Ν ς / ” 

χειρασ καὶ ἐεὔεντο εἰσ τήρησιν εισ την αὗὐριον' ᾖν γὰρ ἑσπέρα ήδη. 

4 νὰ ” » / Δ / νο ν / 
πολλοι δὲ τῶν ἀπουσάντων τὸν λύγον ἐπίστευσαν, και ἐγενηθη 

αριθμὸσ τῶν ἀνδρῶν χιλιάδεσ πέντε. 
2 / σαν δν λ ο/ - δν Δ 2/ 

Ὁ ᾿Εγένετο δὲ ἐπὶ τὴν αὔριον συναχθ ναι αὐτῶν τοὺσ ἄρχον- 
Ν Δ Δ -ὀ η / 

τασ καὶ τοὺσ πρεσβυτέρουσ καὶ τοὺσ γραμματεῖσ εἰσ Ἱερουσαλήμ, 
6 Ν { 3 νὰ 7 Δ Ν 

και ννασ ὁ ἀρχιερεὺσ καὶ Λαϊάφασ καὶ Ιωάννης καὶ “4λέ- 

νέρεισ ΕΠΙ ΝΑΡΕΡ 1. 19. 91. 61. αἱ ρ]εν τος νρ (ἑασεγᾶοίεε, αἲ εἰ. ερ 

1.6ἱϐ) δα] οορ τα) Τοἳ[ ΟΗ19 93... Ἡο 4, αὖπι αε{Ἡ οι αρχιερεισ | και 

ο στρατηγοσ: 88Ἡ Αγταίῦ (εκ ραποίῖ5 Ρ]ιτα]15 οδί) ατε κ. ου στρατηγοι 

(6Υτ5έΒ Ἠ]8 απίερου κ, οι σαδὸ.). Οοπίτα Βεάτεῦ 116 πιαφἰκέἐγαέβ ΠΙΙΙΕΤΟ 

αἴπφιζατί ἰεφεπιάωπι εδί, φιοᾷ εω ἄγαεσο Γαοὐζύπιε οἴαγεί, δὲ στρατηγοσ 

αὐπριζαγίζεν δογτρέπι εδί. | Ὁ 011 Χ. 9 στρ. του ιερου 

«διαπονουµενοι: Ο)Υ1ά και διαπογουµ., Τἴθπι Δ6ΙΠΡΡ (οοπ/τΑ παἰμΤΟ {ρβαπη 

διαπον. 911)... Ὦξ καταπονουµενοι (9813 καιαπονουμ.) τον λαον: 19. 

τ. λογον | καταγγ. εν τω τῦ την αναστ. (εί. Πτα 199): Ὁ αναγγελλειν τον 
Ω) εν τη αναστὰσευ | την εκ γεκρ. ΕΠΙ ΝΑΒΟΒΕΙ 1. 19. 61. αἱ νὶκ πια 

οα{τ1 νρ οορ βγτα ΤΠΡΗΥΙΟΣΟΡ,,, ϱΡ Ἡ 81. α160 [6το ϱ τος β8]1 αΥΠά 

ααἴ]ι Τμ ο/ 505 ΟΥ 563 ΤΠΡΗΥΙΑ των νεκρων (α9΄’) 

.επεβραλον: 51. 100. 119. 21ε6ἵ επεβαλλον ... Ώ8ἳ επειβαλοντεσ Ροδίεα- 
ᾳπε Ρ5Ι3 ΟΠ1 και απίθ εὔεντο | εθεντο 8ΐπε6 αυτ. 6ΝΠΙ ΔΒΡΡ 61. αἱ ρία 

ΈμρΗΥΙα Τμοῖ[Ἅ53 (αἱ πζεσεγιπέ πι ἐΟδ πιαπαι εί οδιεγιηέ ἴπ οιβἰοᾶία). 

Ρίο ταρ εί ὑπῖεσίῖ πιαπιῖδις ἐεπιιειωιέ εοδ εί ἐγααϊάειωπιέ οιιδοᾶίαα ... ΑΟΕ 

19. 15. 51. 40. αἱ19 (51. αυτοισ) οαΙ11 νσ βα1 «ορ Αγταῦ αχγπι αθῖ] Οι 

953 ΤμρΗΥΙΟΌ αάά αυτουσ | αυριο} (μ” γαυριον): Ὁ 40. επαυριον 

τον ΛυγοΥ: Α ΟΠ1 | και εγενηθη εἰς: Ὦ και αριθμ. τε (93 οπι) εγενετο 
ανδρων | αριθµοσ 6πΙΠ ΝΗΡ ...ς Τί ο αριθμ. ουπι ΑΡ ὃ1. 61. αἱ ΟΠΊΠ 

ντα Οι 9/96 { χιλιαδεσ «πΠ1 ΝΑ 61. ν6 Β4Ἠ «ορ αθίὮ ΗΙΙ685ἱ... ς Ῥιδεπῃ 
ὦσει οἳπῃ ἘΡ αἱ Ρ]ει οα{11 ΟΗΥ: Τμ Ρταθίη ὧσ εππι ἩΡ 19ἱεοί, Τίαιι 

τος (σα «ιιὔιᾳ. πια) ΑΥΤΗΝ αγ πη 

ε αυριον: ϱΡ αάά ηµεραν (ἆ ἵπι ον αδέύπται ἀίοπι) | συναχθηναι εἰο: Ὦ 

συνηχΘήσαν οι αρχοντεσ και οι πρεσβυτεφοι και γραµµατεισ. Βἰπϊίευ 

«οΡΓαείο αιέεπι ογακ[ἶπο εοπιγεφαἰῖ διιπέ ϱΥὑπιοῦρες εἰ ῥγεβγίεγί εἰ δογίας | 

αὐτων ΕΙ ΔΑΒΕΡ αἱ Ρρ]6Υ οα {15 νρ 5αἩ 5ΥΤΡ οίο... ϱ ὃ. 90” οορ ΒΥΣΣΕΝ 
πεί] οι | τουσ πρεσβυτ. κ. τουσ γραμμ. ουπι ΝΛΕ 4. 14. 10. 18. 61. 

α130 οα{ἳδ... ς ΟΠ τουσ παἰχαππαιιο οἱ Ὦρ 1. 19. 51. αἱ ρα Ον δδὗ | 
εισ ιερουσαλ. οὔπι ΝΡ 1. δ1. α1956ἳ αἱ Ῥ]α ΥΤΡ (ΑΥΥΣΟΝ οἵη ε. κερουσα., 
ΠΟΠ Ί{θπι 4γθ)... αν Τη ΤΙ εν εροσαλ. ΕΙΠΑ ΑΒΡΕ 61. αἲ55 {ογο ον{1” 

Ον 9991 91) Τί (ἆ ο νο) πι ήογικαζεηι 

. Σα. αγνασ ο αρχιερ. κ. καιαφασ (Ἠ καῖφ.) κ. (ωαννησ (5 1ωναθασ, ἆ 

ζοαίλιας) κ. αλεξανδροσ ΟΠΠ ΝΑΒΡ (5ο ριδοσθο(ί συνηχησαν, ν]ᾷε 



ΠΡΑΞΕΙΣ 4, 11. 91 

[5 Νο σ 3 ή 3 -- ασ Δ ΄ 

ξανδροσ καὶ ὅσοι ἦσαν ἐκ γένουσ ἀρχιερατικοῦ, { και στήσαντεσ 
ά 

ο / ἊἎ / τό 

᾽αυτοὺσ ἓν τῷ µέσῳ ἐπυνθάνοντο" ἐν ποίᾳ δυνάμει Ἠ ἐν ποίῳ ὀνό- 
σα 3 / ς - / / : ε Ν / 

µατι τοῦτο ἐποιῄσατε ὑμεῖσ; ὃ τότε Πέτροσ πλησθεισ πνεύµατοσ 
ε π ΗΕ) - ” Δ 
ἁγίου εἶπεν πρὺὸσ αὐτούσ ἄρχοντεσ τοῦ λαοῦ καὶ πρεσβύτεροι, 

{ - .] ’ 2 

9) εἰ ἡμεῖσ σήμερον ἀνακρινόμεῦα ἐπὶ εὐεργεσίᾳ ἀνδρώπου ασθε- 
- τ ) - ολες ν 

νοῦσ, ἓν τίνι οὗτοσ σέσωται, 10 γνωστὸν ἔστω πᾶσιν υμῖν και 
η -- -. 3 / σα ᾽ ο αν η - -- ” - 

παντι τῷ λαφ Ισραήλ, ὅτι εν τῷ όμαει πσομ Ἀριστου του 

Ναξωραών, ἑ ὃν ὑμεῖσ ἐσταυρώσατε, ὃν ὁ θεὺσ ἠγειρε). ἐκ νεκρῶν, 

ἐν τούτῳ οὗτοσ παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν ὑγισ. 11 οὐτόσ ἐστιν ὁ 

αηίς) 16. 18. 96. 61. (1ος νο δίς: Γαοΐι εδὲ αιέεπι Ὅι ον αδἐύιπι αέ 6011- 

Φγεφαγεπέγ -- εἰ Αππας ϱγίπεερα οἵο. πιει δα] «ορ αείμ)...ς Τϊ 

κ. ΟΥΝΩΝ τον αθχιερεα κ. καϊαφαν Σ. ιωαννηήν κ. αλεξανδρον εππῃ ΕΡ 1. 

15. 51. αἱ Ρίον ΟἨν 995 | αρχιερατικου (ἆ το Ροπί(εα[ί): 16. 18. 26. 

91” 46. 1εεῖ µερατικου, Ἱίεπα δαοεγζυίαζέα να 

Τ. εν τω µεσω οΝΤΠ ΔΑΒ 61. αἱ νῖκ πια οαἳῖ” ... 6ὐ μα Τί εν µεσω ΕἨΠΙ 

ΡΕΡ 1. 19. 51. αἱδο ἔογο ας Ρ]αχ ΟΗΥ995 | τουτο εποιήσατε (βίο κ” Ίρβε 

εκ ποινειτε εοτγοεχῖ{) υµεισ επι ΝΕ... ς Ἠπ ΤΙ εποι. τουτ. υμεισ ΟΠΗ 

ΑΒΡΡ α] Ρ]οχ νο (γορ νογο - {ἆ /εεἰεειέ) ΟΦ: Ἱέετη 40. (α]ν1ά) αγπα 

(εορ Ὦ) επ. υµεισ τουτο. ΥΕΝ 48 84 υμεισ ΠΟΠ ΕΧΡΥΙΠΙ 

ο. πρεσβυτεροι 8ἶπε αἀἁῑίαπα οππι ΝΑΒ νς (οίῖαπι σο]ῦ αρ βαῦ) 84Ἡ ορ 

αοἲ]ι Ογτοεδαῖ 164 ο(ποί35 Ἐπ]ρ (νὶάε Βαῦ)...ς ΤΙ αἀὰ του ισραηλ 6ΝΠΙ 

ΡΗΕΡ αἱ ρ]εν (85. 94. του λαου νσρ., 96. ισρ. 5ἶπθ του) οαἰῖΆ τερ 5γταῖτ 

ασπη ΟΥ δ)ΣΗ Οἱ5 Ππ{ 194 (6π{ογϱΒ 19η ας) ΟΥρ253. Τίεπη Βεάταίγαοί 116: 
ὧι ἄγαεξο Παδείια" Ῥίιι: Πέ βεπίογες Ιεγαεῖ, αιιάκίε. πιει ὕπι δε ιδἱ 

ἀἰσίιπι εδ: πι Ίιου ἴξίε αἀδίαί εογαπι υοδίδ δαπ18, ὕπι ἄταεσο Ἰιαθείιω": 

σογαπι υοδζς δαπτι5 ]ιοςβἱε, εἰ ἴπ πιο α[ίο | Ῥοβί πρεσβυτ. [του νσρα.] Ε 

15. 18. ὃτ. οµίῖ νσσ]ε (ποη 1ΐθια απ. {απ ἀθιηίά) «ου βΥΤ1ΕἈ αγθ ααί]ι 
(5εᾶᾷ {ταπβροιν) ΟΥΡ 33 (που. Ἱίοπα Πήπ{) α4ἆ ακουσατε. [επι Βεάτείτα 

εκ ,,ἄταεσο"'. γ]ᾷς απίθ 

9. ανακρινοµεθα: ΡΕ τος ΒΥΥΗΙΙ αθἰΊΡΡ (Πομ Το) αγο Πα ΟΥρ35” αά 
αφ υμων | επι: Ὁ 91. 46. 46. επ | σεσωται οι ΝΑ (1: Οοπ]αίονεΒ 

ΠΟΠ αἀἰαεπάστιπ{) ... ς Ἱμῃ Τϊ σεσώσταιν ο ΒΡΕΡ θἷο. Οἱ Ῥιϊάας: 

σεσωται και σεσωμενοσ οι παλαιοι ανευ του 6 -- οι δε γέωτεροι σεσω- 
σµαιν. ΟΕ αῖαπι Βαίά 80 εσωθην. Ίεπι εί Βἱερμ. μες. ΥΠ, 1105. 

Φπας ατα Ἱία οἶπί, Ιάοπθα 6ά1δβα πΟἩ 68ί οί σεσωται αἩ εἀ 1ίοπα 

αγοθαίατ, {ασια αιο[οχ]ίαίε οοάΙεπῃ ΝΕ. 

10. ισραη: ἃ ο ἠδέγαλεί | τὸ χὺ εἰ. Τη! 194 ΟΥΡ 355 εἰο: ἆ Ο]μδέὲ [εδι, ΑΠΙ 
αοἰ]ῖο ΑΡ οπι χὺ... Ὦ τορ νος]ὲ (Ώος απι {α ἀθιπ]ά) Ρταεπι του κυριου 

(νρο]ο ἁοπιπέ πιοδέγζ) | κ” ναζοραιοι (86 -ω-). Οἱ αἆ ὃ, 6. 33 | ενωπ. 
υμων εἰ. Πϊπί Ογταοίὔ5.,, Ὦ αάᾶ σήμερον, Ίῖεπι Βεάτείῦ οκ ὤγαςσο (βαπι8 
λοᾶΐε, ν]ᾶο απίς) | υγιησ εἰ. Ππί Ογταςί,,. Ἐ τος ΒΥΥΡ πιο ΟΥρ".” Βεὰ 

τείτ ϱχ ἄπταεςο (νἷᾷςε απίθ) α4ά και εν αλλω ουδενι (1ες ΑΥΤΡ ΠΒ ΟΥΡ 

πι αἰίο αιέεπι τι{[ο) 

5, 6. 15 

Ῥς 111, (118), 
90, 

ΜΙ51, 401. ϱρΡ 



3 419. ΠΡΑΞΕΙΣ 

ε λ ε -- ” 3 ; Π 

λίδοσ ὁ ἐξουθεγιῦεὶσ ὑᾳφ ὑμῶν τῶν οἰκοδόμων, ὁ γενόµενοσ εἰσ 
Ν / ς ΔΝ 5 ” ” ” 2 Ας ’ ο ] Δ Ν 

κεφαλῆν γωνίασ. 12 καὶ ουκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ᾗ σωτηρία ' οὐδὲ 
νν ” δν. 4 ς Δ η] 2 Ν Ν ’ ο) ε ’ 

γαρ ὀνομάα εστιν ἕτερον υπο τὸν οὐρανο» τὸ δεδοµένον εν ανθρω- 
ον - { -- - ΝΔ - 

ποισ ἐν ᾧ δεῖ σωθήναι ἡμᾶσ. 19 Φεωρουντεσ δὲ τὴν τοῦ 1 Πέτρου 
/ κ. / Ν η) σ ” 3 / 

παρρησίαν καὶ Ιωάννου, και καταλαβόµενοι ὁτι ἄνθρωποι αγράμ- 

ματοί εἰσιν καὶ ιδιώται, ἐθαύμαζον, ἐπεγώωσκόν τε αὐτοὺσ ὅτι σὺν 
ων } ς ” τ 14 / / ἵ Ω' /’ Ν 2 .. ς αν 

τῷ /ησου ήσαν, 14 τὸν τε ἄνθρωπον ῥλέποντεσ σὺν αὐτοῖσ ἑστῶτα 
Ν η τσ λ σπ 2 . - , ᾽ 

τὸν τεθεραπευμένον, οὐδὲν εἶχον ἀντειπεῖν. 19 κελεύσαντεσ δὲ 
2 Δ 2 ” 2 -- / 

αυτοὺσ ἔξω τοῦ συνεδρίου ἀπελθεῖν, συνέβαλλον πρὸσ ἀλλήλουσ 

11. εξουθενηὔεισ αἱ. οαἱ Πα 5 ΤΠάτεΣ 1098 ΤΗΡΗΥΙα ... ὃ. 18. 46. 

4τ. 11εοί Οδ 4 εξουθενωίθεισ (46. 4Τ. -νουθειστ). 4. Ον 935 Ῥια 
135 πρηγ]ο εξουδενωθεισ | υφ (46 οαἳτῦ αφ) υµων: Ὁ υφ ημων | 

οικοδοµων (αμ’’) εσπι ΝΑΒΡ αἱ {ογς εα(πὸ Ον Ῥια ὶ5ὅ ο... ς 
οικοδομουντων ο ΕΡ α] Ίοηρο Ρ]α Οµν Τ]μάτι 51095 

12. και ουκ εστ. εν αλλ. ουδ. η σωτήρια (Ἠ οπα ή σω.) εί. 1 άῑτΙ 5, ο”, τν 5 
Ογλ 35 οίο ... τος Ιππν 1 ΟΥρ3Σ Αιαρρεσς πετ α] (ν]ᾶο Βαῦ) οἩἨ), 
(Φπί νετο ουδε γαρ ονομα εἰο αβτιπί Βἶπε αἵς ᾳιαθ ρταθεθάιη{, παῖμς 

οπηϊρκ]ομίς ἑθρίθ» ἀῑοΙ πθαιδιηέ, αἱ Ἱεῦαρίὅ64 αρ 4115) | ουδε (αὐ’) 

ευη ΝΑΒ α] Ρ]1585 οα{1” β4Ἡ «ορ ΑΥΤΡ 1 1 5,15 Ῥας 5,815 Επίλευ 5,115υ 
(ομρ ΤΠάν{) ΟγναοίΣά... ς οὔτε εµπῃ ΕΡ αἱ Ρ]α Οµ9Φ4... ο τος ΒΥΙΣΟ1 

Ρατ 19Η θετο ΟΥΡ οὐ | ονοµ. εστ. ετερ. οσπι ΒΡ αἱ Ρ]ει απι ΟΗν ὃ,δτ 
: ΑΕ 19. 91. 99. 98. ὅτ. 96. 119. 168. α1556Υ (α ἀεπι]ά {οἱ 5υτρ ΟΥ 

94 Ογτ8οί55 ϱνοµ. ετερ. εστω’ ... Ν οαίῖά νρζ]ο ΓΙ 0113,1,5 ετερ. (Ρὶὰ 
αλλο) ονοµ. εστιν, ἆ Ἐεραρίὅ6ἡ αἰδια εδ ποπιεπ ... 98 ΒΥΙΣΟΝ αεί] 

Ε{ά ΓΙ 319 Ῥαβδ,δ15 Τη πί 1984 ΟυΙπΙ 4,388 εστ. ετερ. ονομα, τες Είλθυ ὅ 1150 
Ορ Σ (εδ: 216) εστ. ο0νοµ. ετερ. (ποπ εδὲ οπίπι ποπιέι αἴϊιά) | υπο 

τον ουὐρανον ΕΠΙ ΝΑΒΡΕ αἱ βαΐτηα νρ ΒΙἩ «ορ »γταζ αγ αθ{ῃ Πτηί 

ΟΥ 253 Βα8 5916 Ρ1ά 13, 1, 5 (612,19) Ογταοί”5 οίς ... Ρ Ἡ 4. 96. 91. 46. αἱ 

ῬΙιβ:0 ΤΠΡΙΥΙΑ οἱῦ οπι | το δεδοµενον: ϱ" ο δεδομ. (ἆ φιιοᾷ ἄαίωπι 

εκ) | εν ανθρωποισ (ο ὧν ιοποἰπθιφ): Ὁ 11Τ. 169. τορ νο Ιππί ΟΥΡ 

Τα8ΙΤΕΙ] οἵἩ εν | ἦµασ 6ΙΠΙ ΝΑΡΕΡ τε]] τες νσ ΒΥΥΡ αγπι Πππί ΟΥ; ΟἨτ 
ΟγτεΙαρῃ 15 ολοι 35 οίο... Ἡ υµασ, Ἰέεπι ΑπιὈγΑΙ «ὃ (ποἨ Ἱέθηῃ 31)... β8Ἡ 

6οΡ ΒΥΥ5ΟΝ ααἴῃ Ε 1 ΓΤ13019 ϱ{ 3, 5 ΟΠ1 

19. Θεωρουντ. δε 4ὔδα αἀαίατα ε{, ΟΥ 31158 Το (153: 91. 40. 96. 1ΤΤ. ἀδντ 

Ον 5119 αἀᾶ οι κοὐδανου | ιώαγνου (οί. Ὦ): ΡΕ" (ῴανου | και ιδιώωταιν 

(δαἩ τὃν. εισ. και αγραμμ.): Ὦ οσα | τε (αί. Ον Τμο]ξ εἰς): Ὦ οα(15 ο «ορ 

δε (58Η και επεγ. δε) 

14. τον τε (9) ουπι ΝΑΒΡΣ (ΕΤ Οπιτε)Ε δ. 19. 9τ. 54. 40. 69. 100. 104. 
1916Εἱ ϱ56Υ γρ βαᾗ βγταίῦ ααἲἩ ΟΥΡ 95 ΤΗΡΗΥΙΟ Τιοῖι(ήῦ... ς τον ὃε οἴΙι 
Ρ αἱ Ρρ]ει οα{15 οορ (υἰώεπίεν αιέεπι εἰίαπι) Απ  ΤΗΡΗΨΙΑ | βλεποντεσ: 

6, 15. 98. 40. 66. 96. α1356Υ ϐεωρουντεσ | ϱ” συν αυτων | ειχον ... 98Η 

τερ αάά ποιησαι ή 

16. κελευσ. δε (6ί. 11/55 αἱς): ΠΕΝ οδοῖ ΑΥΙΣΟΝ ααίἩ οπῃ δε | αυτουσ: 95. 

96. αυτοισ | απελίθειν (4 ο αὐῶε, νµ δεοεᾶεγε, Ἰμοῖί ἀἰβοεάογε): ΡΕΙ τος 



ΠΡΑΞΕΙΣ 4, 18. 98 

10 λέγοντεσ' τί ποι/σωµεν τοῖς ανθρώποισ τούτοισ: ὅτι μὲν γὰρ 
-- - - - -- « 

γνωστὸν σημεῖον γέγονεν δι αὐτῶν, πᾶσιν τοῖς κατοικουσι» Ἱερου- 
/ ν ὦ ον : 241» ὁϱ Ν 

σαλὴμ φανερό», καὶ οὐ δυνάµεθα ἀρνεῖσθαι 1 αλ} ἵνα μὴ 
14 -- ο’ 3 Δ / μ / 2 .- / 

ἐπι πλεῖον διανεμγῦῃ εἰσ τον λαόν, απειλ/σωµεθα αυτοῖσ µηκέτι 
- ΔΝ - 5] ΔΝ 

λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ μηδενὶ ἀνθρώπων. 15 καὶ καλέ- ἳ - μή 
/ Ν ’ 

σαντεσ αὐτοὺσ παρήγγειλαν καθόλου μὴ φθέγγεσθαι μηδὲ διδά- 

απαχθηναι (αδάιοί) | συνεβαλλον επι ΝΑΒΕΡ αἱ Ρας ντερ νε ΥΕΝ 

εορ Τ.Ε ΟΗἨχ995 ΤΗΡΗΥΙα... ς συνεβαλον εππῃ Ὦ αἱ ρεγπιασ]ά ο. 115 βα]ι 

ΒΥΙΡ ΤΠ αθίἩ 

16. ποιήησωµεν ()9’) οππι ΝΑΒΕΡΙ α1509 οαεῖδ ἆ Ογαᾶ τοτα 1η αἰζὃ (56 

Μοπί{ πρῖαπε -σομεν) ΤΠΡΗΥΙΑ ...ς Ἰωπ Τϊ ποιησοµεν ο ΡΕΙΡ αἱ 

Ρία Βαβ5ς] 1233 ΟΗΥ595 ϱἴδαθρε ΤΠΡΗΥΙΟ, Ίίοπι /αοίεπιι (νιᾶς 5αρτα) 
ετερ νρ ΤιοΙ/{253 αἱ | γεγονεν: 80" γεγονεναι .... 21. 39. 100. 121. Β88 
581132 εγενετο | φανερον ... Ώ5ἳ φανεροτερον εστιν. Ο8 εἰ. Τιοἱ(593 παπι 
«ία πού }αοίτιπι εδὲ ΙΙΙ -- πιαπ{γεδέιι ἐδέ, εί ποπ είο | αρνεισθαι 

οππι ΝΑΡ ὅ. 27. 99. 66”" 69. 100. 104. 106. 191. 168. οδὲῖ Βαβδε! 153 
ες ΤΙ αρνήσασθαι οππι ΕΡ αἱ Ρ]ει οα{ῖό ΟΥ 

11. αλλ (ΡΕἵ οπι) μα: Α” αλλ ινα δε | επι πλειον: Ὦ επι πλεον τι, ἆ δεά 

μέ πιο. απυρίζως φωίᾶ εεηρίαί ἵπ ρορμίισι | ειστ. λαον: Ἐ 1θρ ΒΥΥΡ πε 

1. 61Γ353 εἀᾶ τα ϱήµατα ταυτα (τες οεγῦα ἐδίογιώπ). Υ οτί ΑΥΥΡ 5εά πε 

απιρ[ώι» ο ἀἴυίκίο ὕι Ροριζο (1338 αἀᾶ ῥτορέεν 8εΙΠΙΟΠΕ 108). Βαλ Ητεν 

5αἩ ες ιιέ βε’πιο ποπ ργοσεᾶαί απιρζύµ (οπιἱ5Βῖ5 εν τ. λαω), ΑΥΙΣΕΣ 5εά 

πιο απιρ[ήι εωεαί Ίαπια Ίιαεο (οπιΙβ5ἵ5 εν τ. λα.) | απειλησωμεύθ. 5ῖπα 

απειλή οππι ΝΑΒΡ 25. 40. 106. 12Τ. 168. νο 5α1ι «ορ ΦΥΥΣΕΝ αγπῃ ααί]ι 

Τ,οἳ Ε333 Βαβ281193,.. ς Τϊ Ρταεπῃ απειλη οπι ἘΡ αἱ ρ]ον ομ{1ὸ ΑΥΤΡ ατΡ 

Ον) 5 ΤΝΡΗΥΙΕ εἰ (τες , εοπιποὐπαία -α ποπ [οφ Ίαπθς ποπ βα48ἱ5 τοσίθ 

Ἠαβαγα νΙάαεπίαχ, πας ἹπαΙσαίαπα οβί απαπέαπι 5δρα 1 51ὲ Ἱπίεν ία οἱ ϱ) 

11 απειλη απειλησωµ. Ἠαιᾶ αἱἴεπιη α Ίωασας πβα οδέ, 4πεπιααπποᾶ πα 

25, 16 Ἰαῦεί επιθυµια επεθυµησα, Αοῖ δ, 38 παραγγελια παρηγγει- 

λαμεν 35, 14 αναθεµατι ανεθεµατισαμεν (Ίἴεπα Το ὃ, 29 αρα χαιρει, 
Ἀ]ία), αἱ πες Πποίπαπί βία. Νοβοῖο απ ὅ, 28 ἵπ 68Π5βα Π1ἱ986 ΡΠίΕΙΗ 

αἱ αἀάστείαν απειλη, αποᾶ οετίε πΙ8Ι Ἱπν]ία Ῥοΐίοχα {εβίίαπι αποίοτ]- 

ταΐα ταπετϊ πθαι1ξ | απειλησωµεθα ΕΠΠΏ ΝΑΒΕ αἱ Ρ]ι (ἆ να Τιοἳξ οοπι- 

πιζπεπιη», ϱ πιάπεπιι) Β ιβδεἳ 123 Ον 995 (8εὰ Βιοί Ιοείίο) ... Ρ 10. 20. 

111. 126. 191. αἲ15 εα(τὸ ΤΠΡΗΥΙΌ απειλησοµεθα (0), Ἱἴοπα 983 11- 
ἰαΐα οοπΒίΤΙΟΔΙΟΠΘ απιλησοµεθα (Σεπιλ.) ουν. (4 οοπυπιύπεπιιγ ετφο) | 
µήκετι: Α 142. Β4β56Ι1133 µη | ανθρωπων: 5 15. 18. 92. 98. στ. 119. 
126. α1ὔδοι α]Σπιαίὰ πω 

18. και παλεσαντεσ αυτουσ: Ὦ ΑΥΤΡ 118 συγκατατιθεµενων δε αυτων τή 

γνωμη φωνήσαντεσ αυτουσ (4 οοπβεπζειέένις απίεπι οπιέδιις πιοζέζατι 

υοσαπέθε εοβ). Ἀπιάλ] του Τ,οἳ[ 533 οοπιςεπέἰεπιέίθιι αμίοπι οπιηέθιι αεξεΤ8ετι- 

{εδ εο8. Τῖεπι τες -ἴδις αμίεπι α φεπἰεπίίαπε, ἴαπι Ρρονς]ί ἄεπιποίαυεγιπέ, 

απα γοςε 4θβοΙ! «οάεχ. | παρηγγ. εἴε: Ὦ παρηγγειλάντο κατα το µη 

ΦΦεγγ. | παρηγγειλαν (ομίῖδ λαντο) 8Ίπο αἀαΤίαπη επΏ1 ΝΑΒΡΕΙΕ 13. 

16. 18. 96. 40. 168. 1916οί Ίκδετ α] [ογοῦ ο{16 νρ 5ΥΤΡ Αγν ΟΗδ 5. ες 

ΤΙΡΟΗΕΝΡΟΕΣΕ, Ν. ἨἘ. ο. 8, 38 

5,328. 40 



6. 9 

94 4, 19. ΠΡΑΞΙΟΙΣ 

ΔΝ - -- - ς Δ χα Ν 1 ΄ 

σχκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Πησου. 19 ὁ δὲ Πέτρος καὶ Ιωάννης 
3 ας ως / ω 

ἀποκριθέντεσ εἶπον πρὺσ αὐτούσ' εἰ δίκαιόν ἐστιν ἐνώπιον τοῦ. 
ντο Ἔ, - ο - ” 8 η 

Θεοῦ, ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον ἢ τοῦ Φεοῦ, κοίνατε' 20 οὐ δυνάμεῦθα 
ΔΝ « - α 2. Αα ο) / Δ -- ς ς λ 

γὰρ ἡμεῖσ ἆ ειδαµεν και ἠκούσαμεν μὴ λαλεῖν. 3] οἱ δὲ προσ- 
2 / ολ ε - 

απειλησάµενοι ἀπέλυσαν αὐτούσ, μηδὲν ἑὐρίσκοντεσ τὸ πῶσ κολά- 
3 ’ νο Ν / 4 / σοι ια Ν Ν αλ 

σωνται αὐτουσ, διὰ τὸν λαόν, ὅτι πάντεσ ἐδόξαζον τὸν Θεον επι 
- . - αι ’ { ”/ 

τῷ γεγονότι' 232 ἐτῶν γὰρ ἦν πλειόνων τεσσεράκοντα ὁ ἄνθρωπος 
ο -- -- - ./ 

εφ ὃν γεγόνει τὸ σημεῖον τοῦτο τῃσ (άσέωσ. 

(6090) αάά αυτοισ ο. Ρ 1. 51. 8] Ρ]ὰ ἆ 81 «ορ 5ΥΥΣΕΣ αεί] Τιοις ΤΗΡΙΥΙα 
είδ / καθολου 8ΊΠα6 το ΟΙ Ν Β... ς ΤΙ το καθολου ΕΙ ΜΟΑΕΡ (ϱ 

γἱάε απίθ) αἱ οιηπν]ᾶ ΟΗΥ | του τὸ (αἱ. ϱ5): Ἡ” οα{16 οπι του 

19. ο δε πετρ. και (Α αἀᾶ 9) (ωαννησ (-νν- αἴϊαπι Ἡ) αποκριθεντεσ: Ὦ 

αποκφρειθεισ δε πετρ. κ. ιωανησ (ὰ {ο]ιαπιιεβ), Πιο! γεβροπᾶεπίέες αιδετι 

Ῥείν. εἰ Ἰομ.  Βϊπαϊ [εν 5ΥΥΣΕἨ αθίµ | ειπον «ΠΠ ΝΑΡΕΡ αἱ οπιησίά..,, 
Τ1 ειπαν επι Ὦ | ειπ. προσ αυτ. 61ΠΙ ΝΑΒΡΕ δ. 19. 69. 104. 108. 
121εεί α]5 ομ{15 νρ δα] «ορ ΒΥτΗΙΣ αχπι αεί ΟΥ 95. ς προσ αὖτ. ειπ. 

ουπα Ρ 1. δ1. αἱ Ῥ]ει ΤΠΡΗΏΥΙα εί (Τ1οἳ/355 οἱ πρ. αυτ.) | δικαι. εστιν: 
Ὦ τουτο υμιν δικαι. φαινεται | ακουειν μαλλον εἰ. Τε ΟΥΡ Ογν 

ΔΠΙΟΡ 3δ0 οίο..., Ὦ νο μαλλ. ακου. 

20. δυαµεθα: Ὦ δυνομεθ. | ειδαμεν οαπῃ ΝΑΗ”Ρ 4. ΟµΥΕε (11145)... ς 

ειδοµεν επι ΕΣ (ιδομεν αἱ οιδαμιεν) ὮΡ αἱ ρε (αἱ νδοι,) Ον 5 οἱ 55 

(345 ΟΥΤΑΙΠΟΡ 560 ] µη: ϱἨ (εί. ἀἲ) οπι 

91. µηήδεν: 100. 106. 121. Ι56Υ νο Ββα] «ορ ΒΥΙΣΟΙ Τοἳ{35” µη, 96. 111. 
µηδε | ευρισκοντεσ: Ὦ «ορ ΒΥΙΞΕΝ αάᾷ αιτιαν | τοπωσ: Ρ" οπωσ, ἆ 

φια ... Ὦ 18. (Ίέοπι ΒαἩ) οπι το | πολασωνται 61Π1 ΝΑΒΣΡΕ αἱ ΡΙ ... αὐ 

κολασονται ουπι Ρ 4. ὅ. 18. 91” 59. 98. 11Τ. 126. 12τ. αἱ ρἱαβδ10 οαϊ 

Ον ΤΠΡΗΥΙα ο... Β" κολασωσιν, 94. -σουσιν | δια τ. λαον (αἵ. 
Ιαοἱ{353): Ἐ φοβουµενοι τον λαον | οτι παντεσ: 9ϱ Πε" παντεσ γαρ 
εδοξαζ. τον Θεον επι οἵο αἱ, ἀσιαϊά Τα... νρ (οἱ. απ [ι) οἰανίίσα- 

ῥαπί τᾷ φιοᾷ }αοίμπι Τπιεγαί ἴπ εΟ φιιοᾷ αοοἰζεγαέξ. Αά α παπι Ι6οΙΙΟΠΘΙΗ 

Ῥοάτεία 116: }Τεζζις Παδείμχ ἵπ «πγαεσο: ΟπωπιεΒ οπιύπι οἴογῇοαδαπέ ἄειιπι 

Ὅπ εο φιιοᾷ ]αοίπι Γεγαί. Τί φιιοᾷ πι πιοδίῖ εοᾶᾶ. αζαάίέμπι οδὲ: ἴπ ἑο 

φιιοᾷ αοσἰάεγαί, ὕι (Ίγαεσο ποπ Παδείι: Ιύ φάει φἰογίήεαθαπέ (8ἱο ϱ) 

εἰ εἰαγ{σεαδαπί εω πο (ἄναεσο, φιιοᾷ οδἰ εδοξαζον, δο[επέ ὑιαίεγεπέετ 

αι Πιαἰύπιιπι ἐγαπαγενγ; 5εᾷ ἀῑείαι ὑπίει οἴαγίοαγί /ασΐωπι εἰ ἄειυπι ἔτι 

]αοίο οἴαγ{σατὲ ῖυε οἰογύίοφι. 

29. ην πλειον. τέσσ. (9813 Π. 1. αά, 1. 6. ΤερείΙ{, ην) ο αγθρωπ. (ναί αιι- 

πιοττίπι επῖπι ζ118 (ματι ΑΧ; εαί Ίιοπιο): Ὦ ΑΥΤΗ νο αν θρωπ. πλειογ.τεσσ., 

οδος Ον 595 ήν πλεν. ο αν Θρ. τεσσ. | τεσσερακ. ουπι ΝΑΡ" Ῥα...ς 
Ἰωῃ τεσσαρακ. ο ΒΡΕΡ αἱ οπιηΥ]ά | γεγονει οππα ΒΏ (ᾳ186 {ογΠ18 ΊΙῃ 
αριιᾷ Α/ΙΙςσο8 ραβδίπ Ἱαρ]ίαν, πί Ῥ]αΐ. Ῥγππρ. Ρ. 1Τὸ. εᾱ. Ἡ. Βίαρη. 

παραγεγονεν. Βἰπηλίθυ διαβεβηήκει Χοη. Απαῦ. τ, ὃ, 20. αποδεδραπει 

1υιάεπη 6. 4, 19.) ...ς εγεγονει ΟΠΠ ΝΑΕΡ αἱ οπιηὖΙὰ | τουτο: Ὦ Πα! 194 
11οἳ( 355 οπι 
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κ}. ’ ο Ξ Δ ΄ Ν 

25 4πολυθέντεσ δὲ ἠλβον πρὺσ τοὺσ ἰδίουσ καὶ ἀπήγγειλων 
΄ Δ 2 ὶ ο) ὃν, οσα / σ ς ς ς) 
ὅσα πρὸσ αὐτοὺσ οἱ ἀρχιερεῖσ καὶ οἱ πρεσβύτεροι εἶπαν. 324. οἱ δὲ 

/͵ « 5 . ἀκούσαντεσ ὁμοθυμαδὸν ᾖραν φωνὴν πρὸσ τὸν Φεὸν καὶ εἴπαν 
μας / 2 Ν Ν -- Ν 

δέσποτα, σὺ ὁ ποιῄσασ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν δάλασσαν 
Δ μα. Λ ἄν « - ἵ σα ᾱ- ς 

καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖσ, 20 ὁ τοῦ πατρὺὸσ ἡμῶν διὰ πνεύματος 

95. απολυθεντ. ὃε (1. 40. 106. α119 ἔενε ΤΙρΙΥΙ αᾶ οι αποστολοι) ... 

Ἐ εκεινοι δε απολ. | απηγγειλαν οἳπῃ ΑΒΡΒΡ αἱ ρα ΟµΥ 105), ν 295. 
98. 98. α3οΥ ΤΗΡΙΥΙΑ 46 ανηγγειλ. | οσα πρ. αυτους: 18. πρ. αυτ. 

οσα | οι αρχ. κ. οι πρεσβ. (εί. 1μοι[133): Ἐ ον πφεσβ. κ. οι αρχ. | ειπαν 
6πΠΙ ΝΒΡ.,,. 6 ευπον ΕΠ ΑΕΡ αἱ οπινΤᾶ 

34. αχουσαντεσ: Ὦ αἀὰ και επιγνοντεστην του Όεου ενεργειαν | ομο- 

Θυμαδον: 91. 105. Ροβί φώνην Ρος... ΤΠ οἱ. |. φωνην αἱ. Πτὶπί 195 
1161333 οίο .... Ὦ δαὶι «ορ ΑΥΤΕΙΓ αὖΠΙ αθίῃ την φωνη» αυτων, 194. δι 

την φωνην | ειπαν 611 ΝΑΒΡΡ 40... ς ειπον επι Ε αἱ ρ]εν οαί”5 ΟΥ 

9109 ῃ συ αἶπο αἀα ίδια οππι ΝΑΡ ΠΠ [πι ἀθιηίά (Πΐδπι νροῖο ἐι ες φιζ) 
οορ ΑΦΗ (5εὰ Ίρειπα ο[ῖαπι συ οπι; οδί ϊρ]ίαγ ὀεσποτα, ο ποιησασ 

είο) είρ» αρ (αἱ! 5193 (δεσπ. συ εποιησασ) 11 115: 141 (αἱ ΑΙΙ49) 

ΗΙΙ35 (αἱ νρο]ε Ίίαπι α]) ... ς συ ο 8εοσ εππη ΡΕΡ αἱ Ρίεν δα ΑΥΣΑΙΙ 
8ΥΠΙ αθί]ι Π]πί 195 Τιοἱ [355 ΤΗΡΙΙγΙα ειὺ (Ππήπί {ες εις οἴο, ἴξεπι συ ει 

ϱ ὤεοσ ὃ9. 69. αἱ αἰα δα αἲ ΤΠΡΗΥΙΗ). ΒιπιϊΠέοχ ῥτο συ 19. 40. 96. 

κυριε 0 Ψεοσ, Ο)ν 9195 ο{106 ϱ θεοσ, οἱ αἰῑίον 

30. οτονυ πατρ. ηµ. δια πνευµ. αγι. στοµατ. δαυ. παιὸ. σου ειπ. ΟΙΙΤΏ ΝΑ 

ΒΕ 19. 16. 9Τ. 99, 86. 98. 19ἱεοί (19. 98. του παιὸ.) εαἳῖ Α{Πδ48 (βίο 

οἀ Ὀέποά εκ «4 45) εἰβ5 αρ 41151193 Ἠαπάσιη Ιεοοποπα 6ΟΠΗΥΠΙΑΠΕ, ΠΙδί 
αποαᾶ Ἰαδίππα ναγῬογιπΙ ογάϊἴπαπι βἠπάποτιαπέ τοβίιθια, νρ φιζ αργεί 

δαπείο εν ο ραΐγίς ποβύί Παυίᾶ ριενί ἐὲ ἀἰαίκεί, Πλαἳ 195 (ωῖ γεν αρ. 

Φαποίµπι ογε Ώανίᾶ }αἰγῖ ποβίγ ριιο ἐπ αἰωίςεί, Τιοἳὃ” φι) ρε αρύ». 

δαποζιπι εί οἱ ραΐγόδ μοδέγῖ Γαυτᾶ ριογί ἔις ἁἷα δὲ, 8α]ι φιῦ {οσμές εδέ ρε’ 

ρύ». δαπιοίηπι ὧι οΥο ραζγῖς πιοδτὲ Παυίᾶ εετυζ ἑμζ ἀἴσεπδ, πε αῦ φῖ ἔρεε 

ἰοειέις ε5 ἵπ δρῦέι δαπείο ΡεΥ οἱ Παυζαίε κετοέ ἐιὶ ραΐγίς ποβένὲ εί αἰωτοίή. 

Ἠεπα (Ροβἱροβ!ίο Ρεν αρύ. δαποί. Πέ ΝΑΒΕ) ΒΥΙΡ «ή ρεγ ο Ραυίᾶς ραγές 

πιοδέγὲ θεγοξ {ιῖ ρε ερύν. δαποέωπι αἰωίδέέ (1έθια ασπισᾶᾶ), ατπιεᾶ φμῦ ρε 
05 ραΐγῖς ποδίὲ Παυίά εσεγυῖ ἑωῖ [οειέις ος εἰ ἀἰαὶειὲ ρε ερύ". δαποίιπι, 

γοσκ{βεηΏί 316 «γι θρίγέέι Δαπαίο Φε οἱ ραέγίδ ποδυῖ Παυία γιιετὶ ἐμί 

αι, Ο6 αἱ. ἨΙΙ55 οφ Ῥετ ο ραΐτς ποβδηῖ Παν απο ριιεγὸ ἐς 

ωίκία, ᾳπ1Ώαβειπι εοπβαοπΒέ Ααρρταεά 55513, Τίεπι εετίε δια πνευμ. 

αγιου εοπβχπιαη{, αρ]εοείο του πατροσ ημων αποᾶ ογαβίοπεπι Πηργ]πη[ς 

{ατθατε νἰάεραίαχ, Ὁ οσ δια πνευµατ. αγιου δια του οτοµατοσ λαλη- 

σασ ὃδαυειὸ παιδοσ σου (ἆ Ῥμεγο ἔμο), ΒΥΙΣΕΒ «ορ φιζ Ἰοσιΐι ε5 γεν 

ρύγέπι δαπεέιπι («ορ πι δρύγξι 5απείο) Ῥεν ο Ι)αυία(ς θεγυί ἑωί, ιά 

35. 141 ϱ δια πνευµ. αγι. στοµατοσ ὃε δαυ. παιδ. σου ειπων εἰ ΡἱὰΙ8ί 
τά φιή ρετ αρύ", δαποί. ονε αυ. Ῥιενί ἑί ἰοσμέι εδ ...... ς ΤΙ ο ὁινα 

στοµατοσ δαυ. [του] παιδοσ σου ειπων (ς του βηἰε παιὸ. ο. πῖπαβε 

Ῥετπια, ΤΙ αὖ Βσ οπ1 ϱ. ΝΑΒΡΕΡ οἵς) ου ν 1. 91. 40. αἱ Ίοηρε Ρ]α 

(εκ νοαγβίοπΙΏ {βΠίΠΠιπηοᾶο απ 815:5 οιἑο) ΑΠ αχεᾶὰ ρου Ον ὁ1 00 
9 

Τεν 39 (32), 1τ 
μα. 
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πολι / 4 Ν ΄ 3 απο ε ο Τ / ” 

ἁγίου στόµατοσ «{αυειὸ παιδόσ σου επών ὑατί ἐφρύαξαν ἔθνη 
Ν Ν 2 / / / « .- [νά [-- 

καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά: 20 παρέστησαν οἱ βασιλεῖσ τῇσ γης 
λ ” / Λ 2 ο. Δ 

καὶ οἱ ἄρχοντεσ συν/χθησαν ἐπι τὸ αυτὺὸ κατὰ τοῦ κυρίου και 
- - - / Ν ο 

κατὰ τοῦ Χριστου αὐτοῦ. 21 συνήχθ]σαν γὰρ ἐπ αληθείασ ἐν τῇ 
/ / »Δὴ λ 4 ον 23 -- πι] Ὁ) ςκ / 

πόλει ταύτῃ ἐπι τον ἅγιον παϊδά σου Πησοῦν, 9) ἔχρισασ, ΠΗρῶδησ 
Δ - Ν . λ - / 

τε καὶ Γόντιοσ ΠΠειλάτοσ σὺν ἔθνεσιν καὶ λαοῖσ Ισραήλ, 28 ποι- 
- [ὰ ς / κ. 5 / ’ , ΔΝ 

ἦσαι ὅσα ἤ χεί σου και ἡ βουλή σου προώρισεν γενέσθαι. 29 και 
Ἀ ” 3 / . 9 Α Δ 2 Δ 3 ” Δ Ν -- ΄ 

τὰ νῦν, κυριὲ, ἔπιδε επι τὰσ ἀπειλὰσ αυτῶν, και ὃοσ τοῖσ δουλοισ 
; ῶν ω 

σου μετὰ παρρησίασ πάσησ λαλεῖν τὸν λόγον σου 90 ἐν τῷ τὴν 
Γ. ’ 3 / 3 ο Ν ω ΔΝ 

χεῖρά σου ἐκτείνειν σε εἰσ ἰασιν και σημεῖα καὶ τέρατα γύεσθαι 

(8εά 106 οοπβνπηατί νάΐγ ὄνα πνευµ. αγιου. Εβί επίπι καθαπερ ο χ5 

ελεγε τοισ τουδαιοισ᾽ ευ δε εγω εν πνευµατι Θεου λαλω, ουτω και 

αυτοι φασι' δια πνευµατοσ αγιου, οίς) ΤΗΡΗΥΙΗ εἰ 0ογεα] πι ΣΙΠΙΙΗ 10, 
πο (ῦ γεν 08 βαποί Ῥιεγί {μί Ιλαυιᾶ ἄωίφί) :: Ῥτο (αβῖαπι ταίῖοπε 

Ιεείίοπαπι ἃ πορῖς αἁ]ίαπι οετίατη αδὲ οἱ απίϊηπΙδςπαπη οὐ βαθ6σο]1Β 9. 

ὃ. 4 αρ]ᾳιπο ρτορασαίαπι 68956, Αποζοτιίαι απα αΠίας πα]]ο πποᾷο 

«οπηρατατϊ Ροβδαπέ ᾳπαε Ιεσοπεπ ΕΣ. εοπβτπιαπ{. Ἠαπες εκ απί]- 

αι]βδίπια οογγβοίοΥαπη βιά1]5 οτία αδί: πθο οπῖπι αζαίαπιεπία 1]: 

του πατροσ ημων εἰ πνευµατοσ αγιου, Ιία οοπιραταία δαπί τί ΠΟἨ 

Ροβδῖπξ ΠΟΠ α Ῥϊθίαίε {απιετατία ἀθτ]νατί. Ῥϊηπρα]α νετρα ΡταθαῖθΓ Πιο- 

Τ6ΙΠ 86ά ΠΟΠ 8ίΠθ 6π188α σο]]οσθία δαΠ{. | εφρυαξαν: Ὦ εφρυξαν | κενα 

πί ΒΗΡ εἴο; ΝΑΡ αἱ καινα 

2τ. εν τή πολεν (Α πᾶὰ σου) ταυτη ΕΠΙ ΝΑΒΡΕ αἱ Ῥ]αβ3” νο »γτἹΓ βα]ι 

60Ρ ΣΠΑ παίλ Έτιβος]69 (19.105 (0Υχο59 108 ο(μαβας σΤ3 Τγϊπί 195 Ίργίρτακ 58 
οἰθαρίτ Τιο1{555 ἨΙ]50 οἱ10985 .,., ς (-- 0 55) οπι επι Ρ 1, 91. αἱ ρ]ι 

οα(δὸ ΤΠΡΗΥΙΑ οιῦ | παιδα σου (εί. ΕαδθςΙ οίο Ππί Τοτί Τε(θ): ϱ 191. 

ΗΙ5ὺ εἰ1099 σου παιδα | πειλατοσ οπι Ἡ" (:: 4ππαθ βοπρίατα 4 παπι 
εἰίαπι αριάἆ Τιο Ιάοποα αιιοἑοτῖίαίο πἰαίαν, τί Το ὃ, 1 ΑΒΌ 19, 1 ΝΑΒΡ 

23, 1 ΑΒΡΊ, πθο αὖ ηος Ίοσο ατοοπᾶα νἱἀοίαν. Εὔαπι ὃ, 19 οἱ 19, 98 

οετίε ΒΡ εοπβδεπ{ΙπΠ{.) ... ς μι ΤΙ πιλατ. οπΠΙ ΝΑΒΡΡΗΙ, είς | λαοισ 

(Φοριῖς ἆ νρ Τιοῖξ ΟαββΙο4Ρ532 σορ είς): ο 8411 Υ1Ρ ααἰ]α!ν ροριίο, ΒΥΙΣ.8 

6γπαφοθα ... Ἑ (ο ν]ὰε απίθ) ὃ. 98. ΤΗΡΗΥΙΕ ΗΙΙ35 ΑιρρΙΔεά 55513λαοσ 
(Φοριζιϐ) 

38. σου 86ος οππη ΝΑ3ΡΒΕΕΙΡ αἱ ρ]6ν οα{δὺ οἳ νο (6ί. απα” {απ ἀθιπῖα) βγταίτ 

54 σοΡ ααἰἩ Ππί195 0ἨΥ 9.108 ρίο.... Ἰωῃ οπι οππι ΑΠ 2τ. 105. οἳ απ.” 

Άγπη Τμ {393 Η150 Λασριπεᾶ β.512 

29, επιδε οΝΠὰ ΝΒΡ αἱ οπαπσ]ᾶ .,. Ἱμπ Τί εφιδε (ΑΏ -ειδε) οἵπι ΑΡΕ τσ: ϱΓ 

αᾱ Το 1, 2ὔ:6ἱ 6, 96 οἱ αΠδί | απειλασ (εἰ. ἆ πιπασίας): Ρ8Ι3 αγιασ | 
παρρηήσιασ πασησ: ΤΡδΙΕ νο οορ Τιοῖ(ῦ; ἨΗΙ50 πασησ παρρ. ... 36. 

96. στ. 19Τ. 116Εί ϱ8οἩ ΑΥΥΣΟΝ οπι πασησ 

90, τ. χειρα σου 6Πι ΝΡΡΤΕΡ αἱ οπηπσἷᾶ οαἱδ1 νο (οππι πιάτο ἐπ ειυξει- 

ἄαδ, ἀθιπίᾶ -- Ἱπαπις ἔπιας -) ΒΥΤΙΙ καὶ 60Ρ αγ ααἴ Οσ ὃν 194: 106 
ΤΠρΗΥΙ4 οίδ.... Τι οπι σου ΟΠ Α (56οὰ οοᾷσπα Ιοεο Ἠαβαί σε) Β (4 οτι 

πιαπηήπι εαίοπᾶας, Τσ ἄιυπι οπἰεπαίς πιαπιιϐ) | εκτεινειν σε οπΤη νἲ (Α 



ΠΡΑΞΕΙΣ 4, 99. 57 

- ωἱ ἵς Ὑ ϱ) - ῃ Ν / 

διὰ τοῦ ὀνόματοσ του ἁγίου παιδύσ σου {ῃσου. 9ἱ καὶ δε(Θέντων 
3 - υ ς δν Δ . / 

αὐτων ἐσαλεύθη ὁ τόποσ ἐν ᾧ ἧσαν συνηγµένοι, και επλησθησαν 
“ - Ν ᾿ ’ ἐν ΄ -- -- 

ἅπαντεσ του ἁγίου πγεύµατυοσ, καὶ ἑλάλουν τὸν λόγον του Θεου 

μετὰ παρρησίασ. 
-ὸς - ῤ - / ηλ Ἀ ο 

9 Του δὲ πλγθουσ τῶν πιστευσάντων ἡν καρδία καὶ φυχὴ; 
Ν ὼ}9ὶ τσ, .. « / ] ο ες σ 3 3 

µία, καὶ οὐδὲ εἶσ τι τῶν υπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν τδιον εἶναι, αλλ 334 
ο ᾗ 3 - ϱ ΄ η] λ Ν ’ / 2 ’ Λ 

ᾗν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά. Όδ και δυνάμει µεγάλῃ. ἀπεδίδουν τὸ 
- ο , ” -ν -ν - - , 

μαρτύριον οἱ ἀπόστολοι τῇσ ἀναστάσεωσ /ησου Χφιστου του κυρίου, 

σε εκτ.) ΒΡ αἱ Ρ]ον οαί ΤΠΡΙΥΙπα(Ρ.,.. ΤΙ οι σε ο, ΔΕΡΕ 2Τ. 40. 5τ. 99. 

100. 106. 11εεί ὃρο α1”.ον Οµγῦῖ5 [ γινεσθαι: ϱ" 1. 195. 8Ρ9 ΤΗΡΗΥΙα 
γενεσθ. | ονοµατοσ: 15. αἲᾷ σου και | Βεάτείαοί 15 αἆ Ἡ. ν.: 
«Ἴγαεσο Παδεέω": Ρεν ποπιεπ δαποξὲ γιεγὶ ἐμί Ίεδμ. «τιοᾷ πιαί αροβίοῖο- 

γιίπι Φοἱ{6 6ΟΠ4ΙΥΜΕΥΕ υἰαείιιγ. (ΥΕ -- δαπιοίζ ΠΠἱ ἔτι) 

81. απαντεσ οππι ΝΕΑΒΡΕΡ οἷς (αεί. Τν155).... νπξ 105. παντεσ | του αγι. 

πνευμα. ΕΙ ΔΑΒΡ 105. απι Ι50 195... ς πνευµατ. αγιου επτα ΕΡ α] ρ]ει 

νρ (οί. ἕα ἆθπιῖα) ΟΗ1 104 Τνῖπέ Τ,οἳ (393. ενω καἲ «οΡρ είς | µετ. παρρη- 

σιασ (Τιοῖς555 Απιρορις 1615): ϱΏ Τδὺ οὐπί Ααρ5θῦπῃ 556 (5,1954 ο{5α) αάά 

παντι τω Φελοντι πιστευειν (Απο οΠΙ πιστ.). Ἑπάσπι σοπΗτπιαί Ῥεά 

χαίχ 118 Ίπ ἄναεσο Παδεξι' αζαάωπι: Οπιπί ποζεπιέζ ογεᾶσγε. 

99. καρδια βἶπο αγοι]ο οππη ΝΑΡ ασπι Οσ35ή οἰοῖὸ Ώατοξε ο15. 980) 1η 

Ογνπήομ 435 Τα{μα1(8Ι6ΠΟΝ 419 πρ Ζασαρη. οκ Ἱπίμθοίδ).., ς Τί η καρὸ. 
οππι ΡΕΡ αἱ οπιπσίᾶ οα{δ” βα] «ορ Ον 1150 ϱ{ 5616 Ῥαφείμᾖ80 οἱ 5545 Ον 
8,104 ο(4ΗΌ. ΟΥΥ5οΡΗ 634 Τ,εομ/ῖ”6 ΤΠΡΗΥΙΑ σἳο | ψυχη 5ίπο ατίίοπ]ο οι 

ΝΑΒΗΏ 96. 5αἩ 6οΡ αππι ΟΥ3153 αἰδ)615 Ῥαρτοςξε ἴετ ΟΥ τπίοἩ 155 Ἐπίμα] (αἱ 
απίθ) ... ς Τϊ  ψυχ. οππι ΕΡ α] {6γς οπιή ΟΥ 12150 ϱ{ 3616 Ῥαφείμ 350 οἱ 

81948 ΟΥ 92104 ϱΓαΗῦ ΟΥΥ5ΟΡΗ | µια εξ. πιῖδ ΟνΙπίΣ/9το Αιισδετπι 956 ϱ(ΑΗΡ 
ενε ΤΕ ΟΥΡ::86 αἱδο Απιρίσααο Ἴδτδ Ζοπο 1555 αἀᾷ γαι ουκ ην διακρισισ 
(Ώ χωρισμοσ) εν αυτοισ ουδεμια (Ε τισ). Τν88ΐ βῖο: εξ ποπ εγαί αοσι- 

φαΐζο Ὅπ εἴς ηἶζα ἆ, εἰ ποπ εγαἰ δεραγαίϊο ἴπι εἰς μία ο (ᾳαπε θα ἀαπῃ {αδία- 

{αχ Ῥοαάτείτα 119 εκ , ταθοῖς εκεπιρ]ατῖρας”!) ΑπιὈ, πεο η ὑπέεν ἴῑ]ος 

ἀἰβογύπιεη εζηπι ΟΥΡ Ζεπο | και απἲε οὐδε εισ: Ἐ οπα | ουδε εισ: Ὁ 96. 
9033 99. 198. 149. αἱ25οἵ οα{δΣ ουδεισ. Τίθπι ςε 1654 (ποπ 1655 α{ο) οι’ 

εἶσ | τι: Ὁ οπα, 8οᾷ ἆ εὲ πεπιο φέσφιιαπι επ’ εΟ φιιοᾷ Ροµ5ίάεδαπέ ἀίσεδαπε 

ΒΊΠ(Πι ἐ856 | αὐτω: Ὁ αυτου, Ῥ 1. 4. 40. 101. 106. αἰ59 ἴετο ΤΠΡΗΨΙα ε{θ 

αυτων ... Ἡ 18. 96. 1985. οπι | ελεγεν: ἨἨ ελεγον, ἆ (νἷᾶρ απίε) απι 

ἀσεδαπί (Απα πεο φάδη παπι εογώπι φαε ροββίάεδαπέ εί) | αλλ: Ὁ αλλα | 

απαντα οππι ΝΑΕΡ αἱ ρ]εγ εαί Βαβείι350 0Ἠ1δ,1οἳ ΤΗρηγ]α.... Ἰπ παντα 
οππῃ ΒΡ 1ΤΤ. Μεα!]εας 55 (5ε4 Πθετθ) Βοανσαί 53 (ςεάρετε) 

38, ὄνναμει απίε μεγαλη οππῃ ΝΑΒΡ 98. 100. 106. 115. αἱδδον (α] νά) οα(δ: 
νς ΟἨΥδ)104 Πχ πί 105 Αιµρ5ετπ 506 ΟγΑΙρς4δ.,,, ς Τϊ Ροβέ μεγαλη Ροη ΟΠΗ 

ΕΡ αἱ Ρ]ετ ΤΗΡΗΥΙα εῦ | απεδιδουν: 51. -δου | το µαρτυριον απἲο οι 

αππ. εί. Ττϊπί οίο ... ΔΕ 1. δ. 19. 98. α] Ρ]Ι810 οαί νο ΤΗΡΗΥΙα Λας 

36Η 556 Ογρῖος” ΡοΡί οἱ αππ. ΡοΠ: Ἡ Υοτο 8ῖ6: το µαρτ. οἱ αππ. του 

κυρ. τὸ τησ αναστ. | τὸ χὺ του κυριου οππι ΝΑ απ {α ἀθπιῖά, 1ΐοπῃ κ - 



9, 45 

38 4, 94. ΗΡΛΞΡΗΙΣ 

; , π κα , - , . ο αν Ἡ . . 

χάρισ τε µεγάλη; ἡν ἐπὶ πάντασ αὐτούσο. 94 οὐδὲ γὰρ εγδεισ τισ 
τα ] .. : ” υ ’ Ἀ » ” ε - -ἷ 

ἦν ἐν αὐτοῖσ ὅσοι γὰρ κτητορὲεσ χωρίων ἡ οἰπιῶν υπήρχον, πω- 

λοῦντεσ έἔφερον τὰσ τιμὰσ τῶν πιπρασκοµένων Ὁῦ καὶ ἐτίθουν 
π Ν , - 2 Π 5 ’ ο 0 , / ” 

παρὰ τοὺσ πόδασ τῶν ἀποστύλων' διεδίδετο δε ἑκαστῳ καθότι ἄν 
; στ ο η «Αιξ 3 Ἆ / -- 

τισ χρείαν εἶχεν. 96 [ωσὴφ δὲ ὁ ἐπικληθεισ Βαρνάβας ἀπὸ των 

ἀποστόλων, ὁ ἐστιν μεῦεομηνευόµενον υἱὸσ παρακλήσεωσ, «Πευείτισ, 
στ Ωω” ε / μα ο ; ΄ 

Κύπριοσ τῷ γένει, Ὁτ ὑπάρχοντου αὐτῷ ἀγρου, πωλῄσασ ἤνεγκεν 
- Ἀ τή - . 

τὸ χρημα καὶ ἔθηκεν πρὸσ τοὺσ πύδασ τῶν απυστύλων. 

ἀἹΐο ημων 15. 1δ. ὅθ. νρί]ὸ εοῥ (6/5 [έδι ἄοπι. ποδύ.). Ἰειι ναι Ώθῖς 

(σαπβδροβ]εῖ» ΡΕ αἱ πα ΑΠ (αθίμλο τ.κυ. ημων ο χο) αἱ (αἱ αἱ Β απίε 

τησ αναστασεωσ Ρον) ΟΠµις θά του κυρ. ω χὺ ... Τϊ του κυριου οὐ απ 

ΒΡ αἱ ]οηρθ Ρ]α 58Ἡ ΑΥΥΡ αθδίΠΡΡ Πιν πί 195 Αιισ5οτπιῦδθ ΤΗΡΗΥΙ4 εἰ»: Τη 
(Ξεὰ απίε τησ αναστ. Ροι) του κυρ. τὸ [χο] ... οἳἳ ΑΥΙΣΕΕ τὸ χὺ :: Ἱπ- 
«οΠέππι οδὶ τυ χὺ του κυριου, Ἠϊπο {απία ναχ]είαδ. Ῥαερο Ἱορίίαν του 

κυρ. ἴὸ, αἱ 8, 16. 11, 90. 16, 11. 20: 9δ. 91, 18. 16, 91 οἱ 9ΗΝ], που 
γΑΥΟ χὺῦ α ἰοβδῦ Ῥοπίς αἀἁ ταν. Γίοπι Παπά τατάπα ο κυρ. τε χε, αἱ 11, 

Γτ{(οι ἵπ Αἀάίαπιοπίο βρατ]ο 14, 10). Ῥεὰά ππδαιαπι, οΡίΠΟΣ, αἱίθιια 

ΊηΔΗΠ Ἰπ]αίαπα εδί αποά Ἠος 1ος Ρο {αδήτππι οταν]ἰαίο εἰ νατ]απΘ πι 

γαοπθ τθοιρ]οπάππη ἀακίπης. 

84. τισ ην (Β ην τισ) υπ ΔΑΒΕΝ 18. 18. 21. 99. 9δ. 69. 104, 105. 115. 

ὃρε α1Σ5οί (ΕαδΗἱ5ί2, 6 εµεριζοΥ απασι - ὧσ µηδε ειναι τινα εγδεή 

παρ αυτοισ) ... ς Τϊ τισ υπήρχεν επι ΡΕΡ αἱ Ρα Οαδ,έ 11 υπηήρχον 

εοάθπα νετδα πο Βιοί | κτητορεσ: Ὦ ΑΠ αάά ήσαν | υπηρχον επι 

ΝΟΑΗΡ”ΕΡ αἱ οπιησίὰ ΕπβΏίδέ3, 11,6 ΟΠΥΣ105.,, Ἀ”.ρ8ἱ3 ἆ αἲπι οπῃ (5εἆ 
εκ Ἠἱ5 Ρ8:3 ἆ αἲπι Ἡαρουί ήσαν Ροδὲ κτητορεσ) | πωλουντεσ εφερο} 

τασ τιµασ εἰ. 9812 (ἆ υεπζεπίεν εἰ αζγεγεδαπί Ῥταεία) ... ΡΕΙΣ και 

φέροντεσ τεικασ | πιπρασκοµενων αἱ. 81” (4 Πας επἰεὔαπί) ... λα 

πιπρασποντων 

38. ὀιεδιδετο οΙΠΙ ΔΑΒΊΡΕ ... ς διεδιδοτο οπτα Βὸν αἱ οπηην]ά | εκαστω: 
Ρ εγι ἑκαστω (ἆ νς εὐιφιῖίς, α πζομίῳιε) | καθοτι αν (Τὸ. 110. 193. 

αἱ α]ῖᾳ οἵη αν): Ἡ 11. 81. καθο, 60. 68. 69” Ειδϊσί», 11) καθο ἂν 

86. ιωσηφ (α0’) επι ΝΑΒΡΗ 15. 37. 40. 66377 αἰδ ον(δὲ νµ εορ ΒΥΥΣΕΝ αγπι 

ααἲῖ Ερὶρι 19 (και γαρ βαργαβαν λέγει τωσηφ ποτε καλουμενον) 

ΟΥ 9511 (οκ «4 4Ρ]εῦ) ... 6 νωσησ ουσ Ρ 1. 1. 91. αἱ Ρα δαἩ ντ 
Ο]με 9) 105 (ρκαιη ΠΟΠΙΘΩ (ωσησ βετϊθίδας, ἔππι αἀάῑίαν οὐ ὅδοκει µου 

ουτοσ εκεινοσ ειναι ο μετα µατθιου᾽ εκειοσ γαρ και ιωσησ ελεγετο 

και ῥαρσαβασ. Ὀπάο ποῦ βα11ς ε]αγαπη οδί ΠΙΓΗΠΙ τὠσὴσ Ἡ. ]. ΔἩ νωὠσηφ 

Ἱεροχί. Βαρτα νετο 1, 25 ΠΟΠ ἴ8πι (ωσηφ 4ΠΑΠ1 ιωὠσην Ιπνεπίδθο γἱάο- 

μα.) ΤΗΡΗΥΙΑ οἱῦ (πἰεταιθ τορεἰέ νετυα 011) | απο των ου ΔΑΒΕΡ 
Ἡ 1, 8ἱ5ό ΤμρΗΥ]α οί)... ς υπο ουπι Ὁ α] Ῥευπια οαί ΟΗΥ | µεθερμηή- 
νευοµενον (α119 -νοσ): Β ερμηνευοµενον .νν 3. πι | λευειτησ ειπα Β) 

ενω 6 Τη λευιτησ ΟΠΠ ΝΑΕΡ τα]]. Βταείεγεα Ὁ Ρο8δί χυφιοσ Ρο 

8. αγφου: Ὁ χωριου (Ε-ιον) | προσ οσα νξ 10. 18. ὁτ, (1: περ]εχεγαη! 

εομ]μίοχεβ) ομίδ ΤλρΙγΙα.... ς Ίωμα Τϊ παρα οσπι ΒΡΝ αἱ ρ]6ν Ον ὃλοδ 
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Υ 

Γ νὴρ δέ τισ νανίασ ὀνόματι σὺν Σαπφείρῃ τῃ γυναικὶ 

ἄυτου επώλισεν τηµα, Ὁ καὶ ἐνοσφίσατο ἀπὺ τῇσ τιµῆσ, συν- 

ειδυύσ καὶ τῆσ γυναικός, καὶ ἐνέγκασ µέρος τι παρὰ τοὺσ πύδασ 

τῶν ἀποστύλων ἔθηκεν. Ὁ εἶπεν δὲ ὁ /Πέτροσ" ἁνανία, διατί 

ἐπλήρωσεν ὁ σατανᾶσ τὴν καρδίαν σου, ψεύσασθαέ σε τὸ πνεῦμο 

τὸ ἅγιον καὶ γοσφίσασθαι ἀπὸ τῇσ τιµῆσ τοῦ χωρίου: 4 οὐχὶ 

(05 ΤρΗγΙὺ (ἶρεγο 013915 ήγαγε το χρημα και εΘήκε παρα τυισ 

αποστολουσ) 1: πες 4, ὃῦ πες ὃ. 2 Βποίιαί παφθα, πες ἔεγο ΠΡΙ: Ἠΐηο 

κα Σ(πέππη οδί Ἡ. 1. αθηπε ας ὅ, 10 παρα Ρτο προσ. ΠΟΠ νἱοϊββῖπη 

Υ. 1. ανηρ δε τισ... Ε εν αὐτω δε τω καιρω ανηορ τισ | αναγιασ 0νο- 

ματι που ογάῖπε 6ππι ΝΡΕΡ αἱ ρε αγπὶ ... ἴωπ οποµ. αναν. «ΠΠ ΑΓ 

81. 194. α1δδει εαἰδά νο 019.111 (οιἠις ποπιεπ ογαἰ κα] ορ οίς) 
σαπφ- ΠΠ ΑΒΥΡ αἱ ρ]εν ἆ (εαβρήι-, Ίἴοια ϱἲ 5ο 1ρ8ε” ϱτο ᾖτοροφπ{{ 2) 

«ορ Οἵ 96015 (τα περι αγ. και σαπφειρασ) ΟΤΙ 315 Τ]ιά τι 1 δθ (την σαπ- 

φειρα)) ... 8 19. Ομ ΣΤ τοοῦ (1άθπι εοάεκαΗδ!) σαµφ-- (ΝΕ παµφιρη) 

«ΡΕ σαφφ-, νδ δαρη-, εοπίτα 6 (εκ οοττοςί]οπο”) καργβίτα, 5αἩ σαπ- 

πιρα. Τ{θΠι -ειρ- ΕΙΠΙ ΔΗΡ αἱ Ρ]εΥ ... ΝείζΡΕ 19. 105. -νρ- (ϱ" σαφ- 

φυρα, ϱ3 σαφφιφα). Τεπα -ρη εππη κ οίζΑΤΡ αἲ Ρ]α (οοπβνηαί Ογν ιν 
315 σαπφειφησ) ... Ίαι -ρα επι ΒΡ αἱ Ρ]β5ό οαίδό ΟΥ 9113 Οέοιι ΟΥ 
ν]ᾷο αὐία, Τά τε” τη σαπφειρα) 

. και αὖ Ππήο Ίπ κ εαρρ]δέατα Ρυίπηα Ιηππα { απο (οἱ. Ον9619): εκ (α 

4ε γγαείίο) | συνειδυιησ ΕπΠΠ ΝΑΗΕ (Ν συνιδυησ, Β" συνπιδυιησ)...ς 
συγειδυιασ οππι ὮΡ αἱ οπιπσῖᾶ | γυναικοσ 8ἶπε αάάῑἴαπι οππῃ ΝΑΒΡΣΙ 

15, 143 15. 19. οτ. 29. 96. 105. οαἱδ- Ατπη ΟΥ... ς (409) αάά 

αυτου «ΠΠ ΕΡ αἱ] ρ]ετ ἆ νσ βα]ι «ορ βγταί ααί] ΤΗΡΗΥΙΗ εἰδ | εθηκεν 

.. Ὁ εθετο, ὃ. 98. 195. 9Ρ9 τεθειχκεν (δ. 98. -ηκεν) 

ὃ. ειπ. δε: Ὦ αθὰ προσ αυτον. Ίο 326, νρεοά (αρ ΜΙΠαείππη) δα] «ορ 
βΥΥΣΕῦ ϱἱρ ο” ααἲἴ]ι ΤΠΡΙΥΙΗ οιῦ προσ αυτον (ναΙ αυτο) ροδί πετρ. 

(δΥΥ5ΕΝ οοΡ ααἲῃ οι ἀῑσίέ εοιι]ς) | ο πετροσ οππι ΔΑΒΕ ὅ. 19. 90. 81. 

65. 100. 104. 105. 165. Ώ5δ6ἳ οαἱδὸ Ον 3113 1... ς οπι ὁ οἳΠΙ ΡΡ αἱ ρ]α 

ΤΠρΙΗΥΙ8ειῦ | ανανια: ϱ νρδὶχί νρεσὰ (Αρ Ιμπ) προσ ανανια) | επλη- 

θωσε» (ία νὸ τοβΗζ]έ εκ επηρωσεν) εἰ. Οµ5,615 Αι 315 αιἰη{δδ2" 560 
Ον τὴ 158 Τά ττῖ 11309 {9110 ο/ῇπί2το ΕΡΙρΗ 9114 (Ἠτδ.115 Τ,οοσῃί 655 ΟΥρ515 

Το{159. ΟΕ Βεᾷ 55 αἲ επίαυ: ὕπι αἰία ἐγαπβίαξίοπε ἐμπία (γαεσιι 

επεπιρίαγ τα Ιεφίκω: Απαπία, σι ἐπιρ[ευτέ ἑαίαπας σον ἔιπιπι (αἳ ἵπ 6 

Ἱερίέαν) ... νς Ρα 3,15 ΕΡρΙρΙ 500 οι 14 Αι Τττ Επ]Ισβά οαισ45 (ποπ 
{εθιΘΡ 1149) Ῥεᾷ (εκ νµ, ν]άε 5αρτα) {επίαυᾶ, επειρασεν, Τ]ιὰτί 5361 

οἱ 9391 ππατησεν | το πν. το αγιοΥ: ΡΣΙ το ἅγιον πνευμα | νοσφισα- 

σθαι 8ἶπο α ἁῑίαπι οππῃ ΝΑΒΕ αἱ Ρίι οαίδὸ ΟΗΥΣ115... Τί αάᾶᾷ σε ομπι 

ρ(Ε1 εἰς Ρ 91. 28. 96. 96. α] ρ]αβ: (η 5 6 αρ Βογ]) δαἩ 1,εοί θ75 

ΤΠΡΗΥΙ8 οιῦ 



40 5, 5. ΠΓΛΞΡΕΙΣ 

’ Χο” Ν ο. 3 - - Σς , « -- ο ” 

µένον σοι ἔμενεν και πραθ εν ἐν τῇ σῃ ἐξουσία υπηρχε»; τί οτι εὔου 
τ νο , Ν -- -- ᾧ / 2 , 2 
ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸ πρᾶγμα τουτο; οὐκ ἐψεύσω ἄνθρωποισ ἀλλὰ . 

- - 2 ’ Δ ς 2 ’ Ν / ’ ο 

τῷ Όεῷ. Ὁ ἀκούων δὲ ὁ Ανανίασ τοὺσ λόγουσ τούτουσ, πεσὼν 
΄ 

Ὀ ασ / Δ / 3 ’ . 

ἐξέψυξεν. και ἐγένετο φόβοσ µέγασ ἐπὶ πάντασ τοὺσ ἀκούοντασ 
΄ Δ ’ Δ 

ϐ) ἀναστάντεα δὲ οἱ νεώτεροι συνέστειλαν αὐτὸν καὶ ἐξενέγκαντεσ 
/ ο / δες σαν - ; πε Ν 2 - 
ἔθαψαν. « Ιγένετο δὲωσ ὠρῶν τριῶν διάστηµα και 1 γυνή αυτου 

δρ. ν ΔΝ Φα 9) .) ο. . 

μὴ ειδυῖα τὸ γεγονὸσ εἰσηλθεν. δ ἀπεκρίθη δὲ πρὸσ αὐτὴν Πέτρος 
»] ’ [4 [ο] . 

εἰπὲ µοι, εἰ τοσούτου τὸ χωρίον ἀπέδοσθε; ἡ δὲ εἶπεν ναί, το- 
’ ο ἵ / Ἡ μμ στο / ο μα 

σούτου. 9 ὁ δὲ Πέτροσ πρὺσ αὐτην' τί ὅτι συνεφωνήθη ὑμῖν πει- 

4. µενον (ία κ” 1ρ86 οκ εµενον, αἰαά µενων): ΡΕΙ µεσον | εµενεν: 19. 
94. 40. οδός εμεινε | εν (Ρ οπι) τη ση: Ὦ8ὲ οπι ση | το πραγμα τουτο: 

Ρ Β4Ἠ ποιησαι (Ρ3 αἀᾷ το) πονηρον τουτο (ἆ Γαοεγε ἄοῖοβε επι ἠδίαπι) 

εψευσω: ϱ” εψευσου τω Θεω: 1. 19. 96. Βαβδύδ Τιθοπ/δ5δ οπι τω 

8. απουων δε εἰ. (0151915 δοκει δε µοι οτι απουω» ανανιασ τουο λογουσ 

τουτουσ) Βαβεμ 14 ΤιοΙ(185 οἱίο ... ΡΕ" ακουσασ δε, Ἐ και ευθεωσ 

ακουω» | ο ανανιασ ΟΠΠ ΝΑΒΕΡ αἱ ρΙ1β59 ΟνΥ5113 ΤΠρΗγ]αείδ....ς 

(Ξ- αἲ 87) οπι ο ουσ Ὦ αἱ Ῥία οα{δθ (052019) Βαθείμ4ά | πεσων: Ὁ 
παραχρηµα πεσων | εξεψυξεν: ϱ3 ἑθρία ἨΙΦί απεψυξεν, αἲ οἱ ΚΙΡΙ εἰ 

Ῥοπί εξεψ. Αραά ΟΥ2515 αρί ΠΏοαγα {οέας Ιδίο Ίουις εκδοτδίίασ, οδί 

δια τουτο πεσων απεψυξεν, 5εᾷ ραιοῖδ νετρῖς Ροβί 5εα ΙΓ παν ὦσ 

εκψυξαι. | τουσ απουοντασ (15. οπι ἰθδίε Ττερ) 5ἴπα αἀάίαπι Ο1ΠΙ 

κΑΒΡ 16. 2. 99. ὃτ. 100. 11Τ. Κ5οΥ οα{5Ί νο 58] ϱ0Ρ ΔΥΙΣΟΝ αθίΠΡΡ 
αγ 026185 Τιοι(155...ς (4009) αἆᾶ ταυτα οππι ΕΡ αἱ ρ]6Υ ΒΣΤΡ ΑΥΠΙ 

(ΔαίἩ!ο επι, αἲΡ ἑαζία) Ῥαβείμτ14 Ον 9115 ΤΠΡΗΥΙ4 εί 

ανασταντ. δε: Ὦ αἀᾷ παραχρηµια 

ο ωσ (89): κἲ εωσ | διαστηµα: Ὁ -στεμα 

οο - οσὉ .«απεκριθηή οππῃ ΝΑΒΡ είς (εξ. Ο15ΙδΤ4 και απεκρ.) ... Ὁ νσεἰθ (οοπίγα πλ 

γεεροπᾶεπς, ἴα ἀεπιῖά γεκροπᾶίϐ) ΒαἩ «ορ ΒΥΤΣΕΒ αεί] Τιοῖς155 ειπεν, Ε 

(προσ ην ο πετρ. εφη) εφη | δε επι ΝΑΒΡΡ αἱ ΡΙεΥ οαἳ να «ΟΡ ΒΥΤΡ 

Οµσ .νς 18. 1π. Τὸ. βαἩ Αγπη ΟΠΗ, Ἠθο οχρτῖ ΒΥΥΣΕΣ.... Ε ν]ᾷε απο; 180. 

Ον και απεκρ., Ίέεπι αοίἩ Το (ἀἰσήίφιε) | πφοσ αυτην «ΠΠῃ ΔΑΒΡ (Ε 

νἰάς απ) α115 εαἰδῖ Οἵ Τμαῖβ... ς αυτη οΠΙΗ Ρ ἱ Ίοπρο Ρία νρ (5ΥτΡ 
οἱ ο.) ΟΕ ΣΗ1 ΤΗΡΗΥΙΑ δι | πετροσ πο αγῖσπ]ο οππη ΝΑΒ 19166ἱ, 

Ίίοπι (πετρ. πρ. αυτ.) ἀδεῖ οα(δῖ...ς Τϊ ο πετροσ επ ΡΕΡ αἱ ρου 

019,64 ΟΗν | ειπε κοι ει (19. εισ) ... 0Ο λεγων ει... ΡΕΙ επερωτησω σε 

εν αρα | τοσουτου (Η. 1. αἳ. Ον Τμοῖῇ ία): ϱ81 ΝαἩ Ροβί το χωφιον Ρον | 

η δε: ϱ” η δη | ναι (εί. Ον Τμοῖῇ εἰο): Αἲ οπι, 5δεά 1ρ56” ΒΡΡΙ; Τεῖί 

ηοἨ αχρτί 

9, ο δε πετροσ βἶπο αἀἀῑίαπα ευπη ΝΕ 29. 69. 106. 165. να (Ποἳ (13) Ρορί 

ία υεγο απ: Ταπέ, Βίαϊϊπι ροτβῖί: Οᾶ οοπυειᾶ οἴς, ΟΠΙΒ8Ι8 1815 ο 

δε πετροσ) .... ς αθά ειπε επι Α αἱ ΡΙΕΥ 541 «ορ 8Υ1Ρ (εί ΒΥΥ5ΟΝ Ρίω! 

εἰ δύπιοπ) εὖπι ΟΥ 52113, Ἰέοπα ΟΥ 561 α4ά φησι... Β ευπεν δε πετροῦ 

(ααί] εἰ αἰαᾷ εἰ Ρείγιφ) | προσ αυτην: 98ῖ" οπι προσ (ριαεσεάεπίο 

-τροσ) | τι (εί. Ον εἰς): κ” αάά ουν (Δ5 αὐδία]1() |. συνεφωνηΘ1 (οἱ. 



ΠΡΛΞΕΙΣ ὅ, 15. 41 
-- 

, Π -- , δρ « / -- ῃ π ολ όςς 

ϱασαι τὸ πνευμα κυρίου; (δου οἱ πὀδεσ τῶν ὕαψάντων τὸν ἄνδρα 
πο » ; Δ σον ο / ” υπ - 

σου ἐπι τῇ θύρα, καὶ ἐξοίσουσί σε. 10 ἔπεσεν δὲ παραχρηµα 
Ν λ ’ 32 -” 5 ’ .. ο 5 ’ Δ « ’ 

πρὸσ τοὺσ πύδασ αὐτου και εξέψυξεν ΄ εἰσελθόντεσ δὲ οἱ νεανίσκοι 
Γά Δ Ν Δ ” 

εὗρον αυτήν νεχράν, καὶ ἐξενέγκαντεσ ἔθαψαν πρὸσ τὸν ἄνδρα 
3» Ἂν ας /; / Σε Ἄ  αῇς Ν 3 , Ν 

αὐτησ. 11 καὶ ἐγένετο φόβοσ µέγασ ἐφ ὅλην τὴν ἐκκλησίαν καὶ 
Ν ’ ; -- έ 

ἐπὶ πάντασ τοὺσ ἀκούοντασ ταῦτα. 
Δ -- - - / . λ 

12 «1ιὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγύετο σιμεῖα καὶ τέ- 
ΜΕ ” ω. ντ « ἀὐἡ ὁ οἱ . - Ξ 

ρατα πολλὰ εν τῷ λαφ᾽ καὶ ησαν ομοθυμαδον ἄπαντεσ εν τῇ στοά 

«Σολομῶντοσ" 19 τῶν δὲ λοιπών οὐδεὶσ ἑτόλμα κολλάσθαι αὐτοῖσ µ να ᾿ 
3 ώ { - - Δ 

αλλ ἐμεγάλυνεν αὐτοὺσ ὃ λαόσ᾽ 14 μᾶλλον δὲ προσετίΘεντο 
/ » , - Λ ω μπες 

πιστεύοντεσ τῷ κυρίῳ, πλήΘ ἀνδρων τε καὶ γυναικών, 19 ὥστε 

Ου 56τ4 Ῥας 11905 ΟγτΗχΣ66 ος, ἆ ο νο οοπσεπζθ): 9 συνεφωνήσεν | κυριου 
οἱ. ΟΥ Βα5 Ογι οίο... Ῥ του κυριου | επι τή Όυρα (Α ταισ θυραισ): 

Ἐ ΡΤΒΕΠΙ ειστανταιν (ο δέατιέ) 

10. επεσεν δε 611Π1 ΝΑΒΕΡ αἱ οπιΠΥΊ4 ϱ0Ρ ΒΥΤΡ αὖΠΑ οἵς (ΟΥ 9674 επεσ. γαρ 
παραχρη. και αυτη) ... Ὦ ΒΥΙΣΕΏ ααίὮ Τιεί[Γ155 και επεσεν (Τ,οἳί εἰ 

Ργοξίπιις οεοἰά{έ απίε Ρεᾷε εἴιδ) ... ΝΕ 54) οπι οορα]ατη | προσ οτι 

ΝΑΒΡ ΟΥ... ς παρα οππῃ ΕΡ αἱ Ρ]6Υ (ποηπι]]1 επι ναὶ υπο) Ον δ)112 

ελ 15. 18. 96, ομ{δ5 ενωπιον ΡΥο προσ τ. ποδασ | ευρον επι ΝΕΡΡ αἱ 

οπιπνΊά ΟµΓ.,. ΤΙ ευραν ουπι Α, Ἐ πυραν | και εξενεγκαντ. εθαψαν (ὰ 

εξ στυπι επέιζίςδεπέ δερεἴἰεγιωιέ, ο εί Ε[εγεπί6εδ δερεϊτεγιπέ, νϱ εί εαιζεγιηιέ 

εἰ εερεζίεγισιέ) ... Ώ8ἳ και συγστειλαντεσ εξηνεγκαν και εθαψ., ΒΥΙΔΕΙ 

εἰ οοἰζεφεγιιπέ, ἀείιζεγπέ, δερεἰ[ίεγιπιέ εαπι, ἴξεπι 818 6ὲ Ῥογέαγιπέ ἐαπι εὐ 

αδθίεγιπέ οι εα εἰ δερεζίεγιιιέ εαπι 

11. επι: Α οΠ1, ηθο εχρτὶ 54Ἠ | ακουοντασ: Ὦ -ντεσ 

19. δια δε 6ΠΤη ΝΑΡΕΡ αἱ οπιπΥ]ᾷ νο κα] 60Ρ ΔΥΤΡ γι Ογτὴν 315 ΟΗΥΡΗΗ2., 

Β δια τε, Ίἴθπι ΑΥΥΣΕΒ αθίἩ | εγινετο (αἱ. «ὲε 0 82) οἳπη ΝΑΒΡΕΡ αἱ Ρ]ιι 

εα(δὃ νρ 5αἩ «ορ 5γσῖῦ αγπι ΟΗΥ Πμοίβή55... ς Ρ᾽ εγενετο οτι 4. {1δ. 

14. Π56Υ αἲ πια ΟΥΤΗΙ 315 ΤΠΡΙΙΥΙ4 οἱῦ | πολλα απο εν τω λαω 6ΝΠΙ ΝΑΒ 
ΡΕ δ. 19. δΙ. 96. 106. οδὲῖ νο ΒΥΥ5ΟΝ ΟΥτΏΣ ΤιοΙΓ... ς ΤΙ Ρροβί εν τ. λαω 
ουπη 1. αἱ Ίοη5ο Ρ]α ος! ΒΥΤΡ Οµν ... 884Ἡ «ΟΡ απίο σηµεια Ροή, 195. 

191εεί χ5οῦ αε{ΏἩ οπι | απαντεσ οΠΙ ΝΡΡ αἱ οπιπνίᾶά ΟἨΥ ... Ιπ παντεσ 

6.ΑΒΕ..., 8θἴῃ οτι. Ῥταείετεα Ὦ 42. 88] αεί] αᾶά εν τῳ νερω, Ἰἔεπι Ἐ εἨ 

τω ναω συνηγµεγοι | εν τη στοα: ϱ 43. αἀᾷ τη | σολοµωντοσ (8 

σαλομ.) οππῃ ΔΑ 195. (σωλομ.) αἱ βαΐ πια (6 αρ Μί(μασίαπι, 5 αρ Βοτί) 

οαίδὸ Οµχ ΤΗΡΗΥΙα εἴὂ (:: αἱ 8, 11 αἀΙάΙπαβ οπΠΙ ΝΑΒΟΡ οίς) ... Ρ 

Ἀπ ΤΙ σολοµωνοσ οππῃ ΒΡΕΡ αἱ Ρ]1ιβ50 

15. των ὃε (δγταίϊ ααἰἩ και των) λοιπων οὐδεισ (Β ουθεισ) ... Ὦ και 

ουδεισ των λοιπ. 

14. προσετιθεντο: 1. ὃ. 4. ΑΤ3 αἱ (πεσ]εχετιπί ϱοπ]α{ογεβΒ) --Φοντο | 

πιστευοντεσ: Α 19. 5ὺ. 94, οι πιστ. | πληδθη (α. ἆ ππ]έζιζο): Ῥ8τ” 

πληθδι, 48. 41. ὀρε πληθει 



45 ὃ, 16. ΠΡΑΞΕΙΣ 

καὶ εἰσ τὰσ πλατείασ ἐκφέρειν τοὺσ ἀσθενεῖσ καὶ τιθέναι ἐπὶ κλινα- 

ορίων καὶ κραβάττων, ἵνα ερχομένου ΓΙέτρου κἂν { σκιὰ ἐπισκιάσῃ 

τινὶ αὐτων. 16 συνήρχετο δὲ καὶ τὸ πληθοςσ τῶν πέριξ πύλεων 
Ἱερουσαλήμ, φέροντεσ ἀσθενεῖσ καὶ ὀχλουμένουσ ὑπὸ πνευμάτων 

οκαδάρτων, οἵτινεσ ἐδεραπεύοντο ἅπαντεσ. 

ΙΤ ᾿4ναστὰσ δὲ ὁ ἀρχιερεὺσ καὶ πάντεσ οἱ σὺν αὐτῷ, ἡ οὖσα 

15. και εισ τασ επί ΝΑΒΡ” ὅ. 19. 96. 40. 69. 96. 100. 105. 12π. 165. 

κου α]δ (5οὰ 100. 168. οπι και) οαἰδὸ (εις εἰ. ατΠΙ), Ι{θΙ Ἡ καν ε’ ταισ 

πλατιεσ, Άπι ἀαπι]ᾶ Το (503 ία ιά ὧι Ρἰαίεῖ (ναε]ε ἐπ ἴι ρἰαίεας) εἴ- 

σεγειέ, ἆ ἴέα αἱ π ρἰαεῖς ὑπγετγεπί. Ῥϊπιϊίαον ὕπ Ρἰαίεας ε[εηγεπέ 8] 

αγγα) (αθἰῃ Ρταθίατ]15 εἶς νεχρῖς εί α[εγεδαπέ αεφοίος π [εοέῖς εἰ Ῥο- 

ψεδαπέ εοδ ια). ΟΕ οἱ. Τιάτεδ,ἆ οτι πολλουσ τω» αθρωστ. εν ταις 

πλατειαισ επι κλώ ών ετιθεσαν... ς Τϊ κατα τασ ΟΠΠ ΡΣ (οπηῖβ5δο τασ) 

ρ 1. αἱ ρ]α (191εΟἳ και κατα τασ) ΟἨΥ 115 ΤΗΡΗΥΊα οἱ, Ίΐέαπι ρε’ Ρία- 

ἰεαδ «ορ | τουσ ασθενεισ: Ὦ 10. 18. 96. πάᾶ αυτων | τιθεναι: Ἡ αἀά 

εηπροσθε’ αυτο | επι: λ αἀὰἁ των | κλιναθιων (αυ”) ο, ΝΑΒΡ πτ. 8. 15. 

19. 96. 40, 69. 168. αἱ ραιο οπδὸ Ογτην”Τό (πεπληρωσθαι ὃε τασ 

πλατειασ τον επι τυισ κλιναφιοισ και Ζραῤῥατοισ ασθενων). ΟΕ εἰ. 

'μαἲξ, απ (4 ο νρ Τιοἱ) ρταευεπί Ιοοιζίς... ς αλιων οἳΠΙ ἩΡ αἱ ρία 

Ον Τ]νάτί | κραβαττων ΟΠΙΩ ΝΑΒ"Ρ 960. 26. 93. 40. 96. (41Ν1ά), Ἰαπι 

ἆ ο απ [ια φγαφαέέῖ (νρε]ο ἀαπι]ά ογαδαέζβ) ... ς κφαῤῥατων οι ΒΞΡΡ 

αἱ Ρα (4. οδοῖ κραβατων) 1: ο{ αἆ Με 2, 4. 9. 11 οίο | η σκια (εί. 

Ογτὴν 215 Τ,οἳ(555 οἱ): Ἡ 98. θθ"νΙΙ Τά νι δ) 315 ΤΙΝΡΗΥΙΡ (ποπ. 1έαπι 3) 
πάά αυτον, Ἰἴεπι νς (μἱ υεπίεπίε Γείγο δα[ίεπι ππιογα [δις αἴς) αΤΠΙ 

αγταίν ϱαἩ | επισκιαση ΕΙ ΝΑΡΕΡ αἱ Ῥ]εν ΟΥ ΤΗ 21ὸ ΟΥ 115 Ῥ]νάτι ὃν15 

. 8 19. 81. 100. 101. 58. 1985. σαῖ ΤΗΡΗΥΙΌ επισκιασει | τιν: 18. 

τινα | αυτων: Ὦ αἀά απηλλασσοντο γαρ απο πασησ ασθενιασ ησ 

ειχεν εκαστοσ αυτων. ἵτοπι Ὦ και ϱρυσθωσι» απο πασησ ασθενιασ ησ 

ειχονΥ.. [δια νρ (αἱ. απ ἀσπηῖα αἲ, 5οᾶ ποπ {απ α]) οἱ Μἱβογαδαπέω 51ο 

α1Ώ Τιο{, νρο]ο ἀθιπίᾶ Πφεγαγεπί: α1.Ἠπ θὰ οπιπεθ) αὖ ὑπ]γπαίαίε 

(δῖς ἁππ ἀαπιῖα, Ίξεπι Τ,οἳ{ πἀάσης δα; να] ὑπ[νπιαξίδις ϱηἱς) 

16. συνηὀχετο δε (αἳ. Τιοἳ[753)1 Ὦ διο συνήρχετο | και ρῖ 6101 ΔΑΒΡΕΙΣΕΡ 

αἱ οπιησίᾶ νυν δα ϱΥτΡ ΟΗΥ ὃν 11δ ον, ρε” 4 ΒΥΙΣΟΝ σορ αὖπῃ ααἲ1 Τιοἱ[ 

οι { το: Ὁ οπι [ περιξ: ϱἈ περι (4 πι ζιάο Ἰπίιπι πιάε ὅτι Πιζεγι- 

βαζεπι) | ερουσαληµ ἑαπι ΚΑΕ 105. ΙΔ0Σ, Ίέεπι Τογηδαῖεπι να (αἱ. απ {1) 

Το: οοπβγπιαπί οἑἶαπι (οἴγοα Πζειιδαίεπι) ΑΝ οορ 5ΥΤΗΙΡ ααίἩ... ς 

(5εὰ αὐ9) ΤΙ ῥγασπι εισ οππῃ ΤΕΡ αἱ ρ]ον ἀοιπ]ά ασπι ΟΥ. Οδίεταπη ἴπι 

Α ,λημ φεροντεῦ ασθε τοδοπρία δαπές ντάσίαν Ῥείπια ΠΑΠΗ «ηλ Ῥτο 

ιλημε δεν ῖρέαπη παπί τλη οπαἵδβιπη [115β6. Γφεροντεσ: Ε α4ᾶ µε εαυτων | 

ασθενεισ: δΙί τοὺσ ασθ. | υπο: Ὁ απο | οιτινεσ οπι ΝΑΒΗΡ αἱ Ρο 

νο οίο .... 98! 98. 118. 412505 δα 1,οἳ [2053 και (επι 100. 18ἱ6Εί αντι 

ουτινεσ και) | εΦεραπευοντο απαντεσ ... Ὦ Σιώντο παντεσ (ἆ νετο 

η ξ οι αδατείτη" τζυεγςί) 

17. αναστασ ὃε αἱ, Βαβθδίμ584 Τιο1 [253 οἱς (ἈγΙΣΕΝ αγὸ ποπ οχρτῖπι ἆνα- 

στασ, Ἰαρμοπί αμΊ πι εἰ γορίοίις ογαἰ ἱπυίαία }γύποερ» δαξετᾶ.) ... Ἐ αι 



ΠΡΑΞΗΙΣ δ, 99, 48 
πο εσας μαμα... σι... -- μα ων... 

Γ ο ’ Ν / 

αίφεσιό τῶν «Σαδδουκαίων, ἐπλήσθησαν ζήλου 15 καὶ ἐπεβαλον 
.. Ν 3 κ [ή . Δ ’ 

τὰσ χεῖρασ ἐπὶ τοὺσ ἀποστόλουσ καὶ ἔθεντο αυτοὺσ ἐν τηρήσει 
ς , 2 / Ν / - 
δημοσία. 19 ἄγγελοσ δὲ κυρίου διὰ νυµτὸσ ἀγοίξασ τὰσ θύρασ τησ 

α 3 / 2 Δ τ δες / Ν ’ 

φυλάκησ ἐξαγαγῶν τὲ αὐτοὺσ εἶπεν 24) πορεύεσθε καὶ σταθέντεσ 
αν, - ον εν - « ο - - , λαλεῖτε ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ πόντα τὰ ῥήματα τῇσ ζωῆς ταύτῃ. 

ς ει ’ λ -.- ό Ν Δ ” ) έλε Ν Ν ο 

2] «κούσαντεσ δὲ εισηλθον υπὺ τὸν ὀρθρον εισ τὸ ἱερὸν και εδί- 
Δ Ν -- ’ 

δασκον. παραγενόµενοσ δὲ ὁ ἀρχιερεὺσ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ συνεκᾶ- 
λ Δ -” ω το ”” ι / ω 

λεσαν τὸ συνέδριον καὶ πᾶσαν τὴν γερουσίαν τῶν υἱῶν Ισραήλ, και 
η ’ 9 . Ν ’ 2 ζ ος 2 / 2. 4 Δ 

απέστειλαν εισ τὸ δεσµωτηριον αχθἼναι αὐτουσ. 2 οἱ δὲ παρα- 
ς στ - ο 2 

ενόμενοι ὑπιοέται οὐχ εὗρον αὐτοὺσ εν τῇ φυλακῃ αγαστρέψαι- 

ταύτα ῥλεπω» αναστασ. Οοπβτππαί Ῥοανοῖν 131 Ίαεο {εοίο ὧι (έγαεσο 

δα ἠποιρίέ, γεβρίσϊεπς αἆ ϱ11ογα: 1έ υἰῶεπα Ίιαεο (ο Ίαεο υἰᾷ.) επική! επ 

ρηζπα, Δαοετᾶ. | ἕηλου (83): η" ζηλουσ 

18. επεβαλον (εξ. Ποἳ(555 εἴο): Α οδΟῖ επεβαλλον | τ. γειρασ 5ΐπο αάάΙ- 
απ οἳπ) ΔΑΒΡ 16. 18. 96. 40. ομ{ῦ1 νυν ΒΥΙΣΟΝ αππη ],οἳξ ΤΠΗΡΗΥΙ8 οἱ 
(ποί εί οοπιργε]επάεγιπέ εοθ) ... ς (49009) αἀά αυτων εππι ΕΡ 1. 15. 

81. α] Ρ]εχ Φα] «ορ ΦΥΥΡ Βαβοίμ 35 ΟΣΗ 5 1 εθεντο: ϱ" ηΘεντο | εν 

τηθησει (νΕ ο ὕι οιείοᾶία Γιθίίσα, ἆ ὕι ακεγοαίξίοπε ριιδίίσα) ... Ἐ Πμοῖε 

εισ τήρησειν, ἴπ οιδοάίαπι, Ἱίοπῃ 8811 (541 ΠοἳΓ οπι ἆημοσια) | δημοσια: 

Ὁ αᾷ καν επορευῦΦη εισ εκαστοσ εισ τα ιδια 

9. αγγελοσ ἆθ πδα νυκτοσ: Ὦ ΒΥΥΔΕΝ τοτε ὅνα νυκτοσ αγγελ. κυριου | 

»υκτοσ οτι Ν”ΑΒΡ 40, 69”... ς Ρίαοπι τησ ΟΜΠΙ ΝΕΕΡ αἱ ρ]ον Βαφεί] 

34 ΟΥ 515 1 ανοιξασ ουπι ΝΑ 16. 18. 96. 40. 96. οα/δ1 νρ (αβεγίεπς -- 
οἱ εἄμοσχιδ ἐο5 αωιί) 54] (οορ αρειί εἴιιαί) ... ς Ἰωμπ ηνοιξε (-ἔεν) 

οσα Ὦ (ϱ” ΟΙ 119 ανεωξεν, 9513 ανεώξαν) ΕΡ αἱ Ρρ]εν ΑγταίΓ γα]! Ῥας 

ον Ον 9119 εἰ 121 ΤιοίΓ (αρογιέ -- εἰ εαοὲ εῑῖος ἀἰσειις) | εξαγαγων τε 

ΟΠ ΝΑΡΡ οἱο (Βα] εὄπιωῖέ ος ἀῑσειι οκ)... Ὦ ΟΗΥ3131 και εξαγαγων 

.« Ὦ Τὸ. εξαγ. δε 

91. ακουσαντ. δε εισηλθον (1161 [555 οιμπι Ίος ἑέαφιε αιιζἑδδειιέ, ἐπιέγοἰσγλύι[) 

:Ἐ εξελθοντεσ δε εκ τησ φυλακησ εισηλθον. ἈΙπι] τε ΕΥΥΣΕΝ ατό 
εἰ εφ'εβδὺ δτιπέ {επιρογε ἀζισιιζὲ εἰ ὑπίγανεγιπί | εδιδασκον: αεί ἄοσιοντιπί 

Ῥοριιζιιπι ήπιο 5ΕΥΊΠΟΛΕΠΙ Ὁἴέαε (:: αἱ πποκ ργαοςεβεῖ{) | παραγενοµε)οσ 

(3): ἩἨ -μενοι | ον συν αυτω: ϱ αἀά εγερθεντεσ το πρωι | συνεκαλε- 
σαν: Ὦ και συγκαλεσαµενοι (ποἩ πιπίαϐϊβ 4παθ 5εηπαπίαγ και απε- 

στειλαν), ἆ νεγο 8ἱο: οππι(µε (εχρτῖπι παραγ. τε) σεπῖβδεί ροπίήγεω - 

επιω'φεὴέες αἸιέε ἴποεπι εἰ εοπωοσαυεγισιέ - εἰ πιῖβεγέ 

23. παθαγενοµενοι απίε υπηρεται οἳπῃ ΝΑΒ 958. 40. 69. 96. 100. 105. 118. 

169. αἱ35ὲῦ νρ «ορ αθαίὮ (ΕΥγτδο οἱ φιάιπι αδίβεπὲ φιζ πιὶκδὶ Γμεαπέ αὖ 
εἶθ πο ἐποεπιεγιπέ) Τι οἳ {335 (15. 18. 0Π15.130 παραγενοµ. δε οι υπηρετ.) 

εεεις Ροδί υπηρετ. Ρο «ΠΠ ΡΕΡ αἱ Ρ]εχ εαἰ 841 ΔΥΤΡ, Ῥηαείετοα Ὁ να 

ΦΥΣΡ ο." Ροδί υπηρ. παφρεγ. (παρ. υπηρ.) αάά και ανυξαντεσ την φυ- 

λακην | ουχ (0 ουκ) ευρον: Ἐ οὐχ πηυρον | εντη φυλακή: Ὁ εσω (5ο 
ν]ὰο απίε), να (ν]άε απίθ) αεἰλαῖῖ ρ]αηε ΟΠΠ | αναστρεψ. δε (19. οιιι) 

[1 



44 5, 28. ΠΡΑΞΕΙΣ 

ολ δι ο 9. , ω Ἡ ’ ΄ 
τεσ δὲ ἀπήγγειλαν 39 λέγοντεσ ὅτι τὸ δεσµωτήριον εύρομεν πΕκλει: 

ϕ. 2 Ν / ο Δ -- 

σµένον ἐν πάση ἀσφαλείᾳ καὶ τοὺσ «φύλακασ ἑστῶτασ ἐπὶι τῶν 
” . ς Αν οῦ 1 / φ ς λο/ Ν 

Όνρων, ἀνοίξαντεσ δὲ ἔσω οὐδένα εὔρομεν. 234. ὧσ δὲ ἤκουσαν τοὺσ 
/ 4 Ν κ 6 ” Ν - / 

λόγουσ τούτουσ ὅ τὲ στρατιγὺσ τοῦ ἱερου καὶ οἱ ἀρχιερεῖα, δηµπό- 
Ν - υ) - -- 

ου» περὶ αὐτῶν, τί ἂν γένοιτο τοῦτο. 30 παραγενόµενοσ δὲ τισ 
” , .] - [κά 3 Δ « ” « ” έ ) ος. λ ον 

ἀπήγγειλεν αὐτοῖσ ὅτι Ιδοὺ οἱ ἄνδρεσ οὖσ ἔθεσθε εν τῇ φυλακή 
33 ον -- -- Ν ον / / 

εἰσν ἐν τῷ ἱερῷ ἑστῶτεσ καὶ διδάσκοντεσ τὸν λαόν. 3260 Τότε 
3 ε Δ - ς ή 

ἀπελθὼν ὁ στρατι]ὺσ σὺν τοῖσ ὑπηρέταισ ᾖγεν αὐτούσ, οὐ μετὰ 

απηγγ.: 98)” αναστρεψαντεσ και απηγγ., ἃἆ γευενδὶ διηιέ εἰ γοπιιπέία- 

οεγιιπέ | απηγγειλαν: ἃ απηγγιλον 

90. οτι (εί. Τιοῖ”585): Ἠδὺ νο οἳ | το β8ΊΠο ΕΝ 6Η ΝΑΒΡ Ἰ 1Τ. 26. 105. 
ΓΤ1οεί ϱ ΥΠ ΑΥΥΡ (που εχρτῖηι {εν ΥΣ πεί)... ς αάᾶ μεν οι 

ΡΕΤρ αἱ ρ]οΥ οαἰῦ” νρ 5α1 ορ Ον 910 Τα (255  ευροµεν: Ὦ πίοα 1οοο 

πυραμεν, 19. ρι]ογο Ίο6ο εὔραµεν |. κεκλεισµενον: Ρ803 ενκλεκλεισµ. 

(δίο: εν πια]ο τορθί]ίαπι οδί ροδί εὔφομεγ) | εστωτασ 8ῖπο εξω οππῃ ΝΑ 

ΗΡΕΕ αἱ Ίοηφο Ρία οαί νρ 841 «ορ Αγτα αγπι πα ΟΥ 5.130 Ρἱ5 Το Ε 
εως (- αἳ 5) Ῥτασπη εξω οππα Ρλιιο πΝ1ὰ ππῖηιιβο | επι ΟΙ ΝΛΗΡ 9δΙ. 

96. σαΐ, Ἱέοπη α ἃ ο απι {ι ἀοπιῖά β4) ΑΥΥΣΕΝ: Το ὧι ἵαπμα ...ς προ 

οππη ΕΒΙΡ αἱ ρου νρε]ε (απέε) οορ ΒΥΥΣΕΣ αγ ΟΗΥ (παί] Ἰ1ροχο εἰ οτιδίο- 

ἄεε οιβοᾶἱεδαπέ ρογίας) 

94, οτε στρατηγοσ του ερου και οι αρχιερεισ ΕΠΙ ΝΑΡ 10. 18. 55. 6. 

69. 81. 100. 165. εδοῖ οαίῷ” νο βαἩἨ οοΡ αΥΙΙ ({εβίο οοπ]αίογο αΡΙ1). 

μἰπηϊ {6ου ΥΥΣΟἨ αγ9 οἱ πεἰἩ οι αθχιερεισ και οι στρατηγοι (5ΥΙΣΕΝ 5ἴπο 

Ριπο(ῖς Ροίθεδί οίϊαπῃ 9556 ο στρατηγοσ, Ἰἴοπι θδί αγε) του ιερου, 16Πα 

Τιοῖᾷ ῥγἰποίρες εἰ ροπίήγεα εαεεγάοίώπ... ς Τϊ ο τὲ (ερευσ και 0 στρατη- 

γοστ. ερ. και οι αρχιερ. 4: 64, 1) ο. Ρ 19. 51. αἱ Ίοηᾳο Ῥ]α, 1ΐεπα Ὦ οἳ 

Ῥοάτείτ131 οκ ἄγαεσο οι τερεισ καν ο στρ. οἵς, Ιίοπι 61. 98. 104, γτΡ Ον 
0 τε αὐχιερευσ (5ΥΥΡ Ροΐεταῖ ἵηπ εαπάθιη πΙοᾶπῃ α{. οτε νερ. τοᾷάστο) 

και ο στρατηγ. του ερ. και οι αθχιερεισ | διήπορουν: Ὦ οἱ Βεά οκ 

ἄτασσο ΡΥΑ6ΠΙ εθαυμαζον και. Πα νετο Βοάτοίτ1ί ϱχ ἄπασσο: έ 

απιάίεγιιπέ απιίεπι υεγθα ᾖαεο δασεγᾶοίεδ εί πιαφἰδέγαίις ἑεπιρίί οἳ ϱΥήπείρες 

φασογάοξιπι, πιαδαπέιή οἱ απιθἰφεδαπέ ἄε αί «φιµἛάπαπι υιζέ Ίου ἐβδε: 

ᾳπαθ απἱάεπι ραδείπη αὖ ο ἀῑβεταπί | τι (88): νἲ τοτι | γενοιτο: ϱ" 

γενήται ... Ὦ Ἐεᾷ οχ ἄνπεσο Φελου ειναι 

28. απηγγ. αυτοισ 5ίπε λεγων ΠΠ ΝΑΒΡΕΡ Ἡ αἱ Ίοηρο Ρ]α νρ 8αἩ 60Ρ 

αντ αγπιεᾶ ΟΥΡ ΙΣ0ς,,ς (- αἲ ΑΒ) α4ά λεγων οπ πΙπἁδο νἰκ η] 

οα{δ αγπισᾶᾶ (πο εδ φωϊᾶαπι οἱ αίωίὲ οί) Τιοῖ[355 (ΐσεηδ: Ίΐοσε 

οπηῄ5ο οτι) | τδου: Ἡ οἱ | ου (89): κ” οπι | εστωτεσ και: κἲ 0Π1, Ν8 

5αρβ] εστωτεσ., αξ εστωτ. και 

96, ο στρατηγοσ: Ε πἀᾶ εν τω ιερω | ηγεν οπῃ ΝΗΡΣ (ϱ” 156Ι ἠγαγον, 
ἆ ἀεαιιοεθαπέ) ... ς Τϊ ἠγαγεν ΟΠ ΑΕΡ αἱ ἴετο οπι σα νρ (αάζιατί) 

οί ΟΠΥ5)130 Πο | ου: ϱἨ ἆ οσα | εφοβουντο γαρ: 9ΡΕΙ φοβουμενοι 

γαρ | µη οι ΝΒΡΕ ὅ. 19. 40. 96. ... ς ΤΙ Ρτασπα ἵνα 6ΝΠΙ ΑΡ αἱ Ρ]ος 

σας ΟΥ 
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βίας, ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν, ἵνα μὴ λιθασθῶσιν' Στ ἀγαγόντεσ 
δὲ αὐτοὺσ ἔστησαν ἐν τῷ συγεδρίῳ. καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺσ ὁ ἀρ- 
χιερεὺσ 25 λέγων παραγγελίᾳ παριηγείλαµεν ὑμῖν μὴ; διδάσκει» 

ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ, καὶ ἰδοὺ πεπληρώκατε τὴν Ἱερουσαλὴμ τῇσ 
διδαχῆσ ὑμῶν, καὶ βούλεσθε ἐπαγαγεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶσ τὸ αἷμα τοῦ ἄν- 
Ὀρώπου τούτου. 29) ἀποκριθεὶσ δὲ ΓΠέτροσ καὶ οἱ ἀπόστολοι 

εἶπαν' πειθαρχεῖν δεῖ ϐεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποισ. 960 ὁ Φεὺσ τῶν 

πατέρων ἡμῶν ἠγειρεν ᾿Ιησοῦν, ὃν ὑμεῖσ διεχειρίσασθε κρεµάσαντεσ 
ἐπὶ ξύλου" 1 τουτον ὁ Φεὺσ ἀρχηγὺν καὶ σωτῆρα ὕψωσεν τῇ δεξιᾷ 

αυτου του δουναι μετάνοια» τῷ Ισραήλ και ἄφεσι ἁμαρτιῶν. 

2Τ. αγαγοντεσ: 15. απαγαγοντεσ | ο αθχιερευσ: 9813 ἆ Τιοῖ(355 ο ιερευσ 

(6ασεγᾷοθ) :: ο αἲ ν. 94 

28. παραγγελια οἴΠ ΝΤΑΒ ἆ νρ «ορ ΑΙΗΣΙ Ογτεραί4δό (Ίέαπι ΟΗνΕαε 1,132 
ΟΥΠΙ880 παραγγελια) μεθ... ς (4099) Ῥναεπι οὐ (ε ποηπε) εππα κο 

ΡΕΤΕΡ αἱ οπιηὖ]ά οα{δδ δα] Αγγ αγπι αθί Α{ΠΨ56 Ῥαβοίμ 356 Οµγ5150 
(ουχι) εἰ "αν Ογτεδαῖ 555 Τμάτ{2336, Παπ Ῥαδάτείγ131 εκ ἄπηαθοο (εοιι- 

δεφμεπέζι Παθεξιγ ὑπ ἄγαεσο: ΝΟΠπε ργαεσζμίεπάο ῥγαεσερύπιμς υοὐἱς) | 

ὀιδασκειν (εί. Τιοῖξ εἰς): Α 1Τ1εοί Ον 1355 (ποπ Ἱξετη αἆ Η. 1.) Ογτεδαί 

95ο αι ὔ55 Τμάτί λαλειν | και ιδου: ϱ" ἆ οτη και | πεπληρωκατε οππι ΒΡ 
ΕΡ αἱ ρ]ει Βαβοίμ3ρό ΟἨγ950 ΟγτεδαΙ 15ῦ Τμάτί26.,, ΝΑ 16. 18. 96. 
σα ὸ ΟΗγ 130. ΟΥΤ65413905 επληρωσατε | ἐπαγαγειν: ϱ" εφαγαγ., δ1. 
ἐπαναγαγειν | τουτου (να ἐδζμβ, ἆ ο πιό): 98ῖ” βα] Πιοῖξ εκειγου 

(ή) ... 2π. 99. 1Πἱεοί οι 

39. αποχριύεισ δε 1δᾳ ειπαν: Ὦ 0 δε πετροσ ειπεν (ἆ γεβροπᾶί) προσ 

αυτουσ, εααπε εί ρ” εί 4 Ῥορδί πειθαρχειν πδα ανθρωποισ Ρον | 

πετροσ ΕΙΙΠΙ ΝΑΒΕΗΡ αἱ” Βαβείῃ 396 ΟἨγ ΣΤΗ. ς ο πετρ. εππι πιίπιιδο 

Ρενγπηὰ οί (ϱ ν]άο απίθ) | ειπαν ομπι ΝΑΒΕ ... ς έιπον ΙΙ ΗΡ 4 

οπιμσ]ᾶ Ῥαθεία Ον | δει: ϱ603 δε (εδί {βίιτ βουλεσθε επαγαγειν - 

πειθαθχειν δε Θεω εἰς). Ἐαάεπι νετρα τεδρὶοῖε Ῥο]γε αρ Ειιδαδί ον δν τ 
οὐ γαρ εμου µειζονεσ ειρηκασι" πειθαρχειν δει Θεω μαλλον η ανθρω- 
ποισ. Ἰεπι ΟΥ 1151 οΗπί 4, 605 Ἠ{ρρποοίδΒηΏ (πειθαρχειν γαρ δει θεω 
μαλλον η αν θρωποισ) Βαβάδπη 116 Ῥακείι3θό {. μαλλον θεω η -) ο ὔ15 
είτοβε θ49 είο, Οείεταπι Βεάτεί 131 ἐπίενγοφαξίνε [ερίέων ὧν «γαεσο: 0ὔε- 
ἀἴγε ορογίεί ἄεο πιαφῖς ατι Πουυὐπίδιις 2 Φὶο τονοτα ε αῦθί. Αἰπϊ]ίον νενο 

{ίαπα Ποι(55. [γωπι οδεᾶίγε ορογίρέ ἄεο απι Ἱιοπιηέδιις ἕ 

90, ο Όεοσ ΕΠπΠΙ ΕΡΕΗΡ αἱ οπιηνίᾶ γρ Αγταίν τα] Οι 5131 (1. ρτοὺαῖ 
ΟΥ 3195 διοπερ και λεγουσιν οι πειθαρχουντεσ 8εω μαλλον η αν δρ. 
πετροσ και οι αποστολοι" ο 8εοσ εία, πες πιασῖς Πη{195).,, ΝΑ εομ 

ΝΏΚ ο δε Φεοσ | τ’ εἰ. ΟΥ εία.... Ε οἱ Βεᾶτεῦ 131 ϱχ ἄππειο τον παιδα 
αυτου ω) 8 

81. σωτηρα: 91. πατερα (ἑοπ/[ιΒΙΑ σρα εἰ πρα) | τη δεξια ... 98" θα] 
ΠΠΙΠΕΙΦ5 τη δοξη (ᾳἴογία Ιε1π1), ἆ σαγάαίε (ρτο εἰαγᾶαιε») | του δουναι ο. 
"”Ε 01,121 5επ16] ϱ(125 (864 13 επι τω δουναι). ΟΕ νᾳο α ἄαπᾶαπι μαε- 

πεπέίαπι; οοπίτα ἆ ο Ππί ανα ... ς Ἱωμι Τά οἵη του (:: ΡΙβεργεβδο 

4, 1 

8, 15 
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Τα ο. λ - . η - 
ὃρ καὶ ἡμεῖσ ἐσμέν µάρτυρεσ τῶν ῥημάτων τούτων, καὶ τὺ πνευμα 

Γ η ιο) ” { ( Ν δὰ Ω. - 2 - «λε ς Ν 

τὸ ἅγιον ὃ ἔδωκεν ὁ Φεῦσ τοῖς πειθαρχοῦσιν αυτῳ. 9ὸ οἱ δὲ 
Ν 3 ο ἳ 

ἀπούσαντεσ διεπρίοντο καὶ εβουλεύοντο ἀνελεῖν αὐτούσ. 94 ᾿4να- 

στὰσ δέτισ ἐν τῷ συνεδρίῳ «ῷαρισαῖοσ ὀνόματι Παμαλιήλ, νοµοδι- 
/ / λ -- ο ον ήν 2! Δ Ν 32 ΄ 

δάσκαλοσ τίµιοσ παντι τῷ λαφ, ἐκέλευσεν έξω βοαχυ τοὺσ ἀνθρώ- 

πουσ ποιῇσαι, 90 εἰπέν τε πρὺσ αυτούσ' ἄνδρεσ Ισραηλεῖται, 

αυτου) Ο1Πῃ ΝΕΑΡΒΗΡ αἱ οπιηπσΊά Οι 9121 2εππε! { αμαρτιων (9 8. των 
αμαοτ.) βἶπο αἀά[ίαπι αἱ. πε... ϱἨ ἆ βαἩ ααἴΠῖο (ποη Ι{απιρρ) αάά 
εν αὐτω 

39. εσµεν Ἆου 1ο6ο (1. ο. Ροδί ημεισ) ΟπΙΏ ΝΡΒΤΡΗΡ αἱ οπιηΥ]ά νρε]ε {ι 
ἀεπηῖά 84 «ορ 5Υ1Ρ οίο.... ΑΔ ἆ απ ΒΥΣΣΕΝ Π]Πί 197 ροβί µαρτυρεσ Ροπ 

εκ Β ΟΠ (Πθς εχκρτῖ αθἴ]) [ µαρτυρεσ 5ἶπο αἀἁίαιι (49’’) εππα ΝΑΡ” 
19. 90. 26. 54. 40. 104. 106. 19τΤ. 168. 1Ττ"" ὃρο ρ5δὀν Ἰδοῦ ἆ (εξ πο 
ζρδί ἐεδέεδ δμπιιθ) Υς 5αἱ ορ ΒΥΙΣΕΣ αγπιξὺ ΤΙ (ΤΙ 15 (οὔτοπι 6) ΟΥ 

12Η ων Ἡ εν αὐτω µαρτυρεσ (οπηἱ88Ο εσμεν, π]θὶ {ογίθ εν εκ εσμεν 

οτίαπῃ εδέ: εσµεν αὐτω µαρτ.), Πα 195 ος ἵπ εο {εδίεδ 8/8, 69 100. 

106. εν αυτω εσµεν µαοτ. (αἴφιο δῖς Ώπ) ...ς Τί αυτου µαρτυρεσ πα 

ΡΡΤΞΕΗΡ αἱ Ίοηρο Ρρ]α (5εἆ Πο µαρτ. αυτου) οαὲ ΒΥΧΡ αεί Ο] 

ὀ1δὰς Ίἴοπι 81. αυτω µαρτυρεσ (οδό αυτο μαρτ.) | των ρηµ. τουτων: 

ϱ" ἆ ΡΤ8ΕΠΑ παντων | και το πνευµ. 5πὲ δε ουπι ΝΑΒΡ” 51. 9ὺ. 40. 
09. 100. 106. 168. 180. Ὀιά 115 Ον 90 ΤΠΡΗΥΙΟ, πος πιαρῖδ αβΙΟ- 
Βόππί ὃε νρ ἆ (α11ίεχ ϱ) ΦΥΙΣΕΕ αὖπ1 αθίἩ Π]πί 195 (ορ εί ἄειις ἀἄεαᾶ ερί- 

Τέμπη δαπιοέωπι αιιάἰεπτθις ἑρδιπι, Βα]ι εις ἀεώΐ ειἶπι αιαἰεπέό ει)... 5 

Τ1 και το πν. ὃε απ ΡΕ13 ΜΗΡ αἱ ρ]ει σα θγτρ Ον 5121 ΤΠΡΗΥΙΗ 11 πο 

4 εβαπί εχεπιρ]α π0Ι ὁε ριαεσοοπίο και αριὰά ἵρβαπῃ 1,ο Ἱπνεσίιια δβί | 

ϱ εδωκ. 6ΝΙΠ ΝΑΡΞΗΡ οίο ... 1 ον (ἆ ο Ἠπο πο ναἱοηί: αρ έωπι -- 

απεπι) εδωκεν .... Ὦ 1Τ. Τὸ. Βαλ 60Ρ (ν]άο απίς) οπι ο 

9ὸ, ακουσαντεσ: Ῥ αἰΞὸ ακουοντεσ. ΟΙ ἆ ο Τ,οι[”55 αιιαἰεπίεδ; νΕ νετο 

Ἰιαεὸ εηι αιαἰεδεπέ ... Ἐ 38. 191. 180. 5αἩ ΒΥΙΣΕΗΣ αίρ ο,” Το αάά 

ταυτα (19τ. 180. βγταί τα ρηµατα ταυτ.) | εβουλευοντο 61Πι ΔΡΗΡ αἱ 

Ίοηρβο Ρ]α (αἱ Ραιο ΤΗΡΙΥΙΟ -λευσαντο) ο νς δγταῖτ Τιοιί (ἆ ε νρ Ἰμοῖί 
οοφϊαδαπέ) ... ἴμπ εβουλοντο «ΠΠ ΑΒΒΕΙ αἲ1ά οί βαἩ ϱ0Ρ ΥΠΑ 8θίΙ 

01192131 ϱ{135 { ανελειν: 81. ΑΠ. 96. του ανελειν 

94. εν τω συνεδριω ... ΡΕΙΕ 60ρ α1Ρ έκτου συνεδριου. Ῥιπείετεα Ε αά 

αυτον ... ΒΥΕ αγδ Ρ]αμο οἵη | εξω: Τ8. 58] «ΟΡ Ροδί ποιησαι Ρον ͵ 

βραχυ 8ίπο τι ΠΠ ΝΑΒΡΗ αἱ Ρ]1513 (16. 18. 66. πος ἱρδιη ῥραχυ 

παῦσπς) Οη 9135015 οἱ 1τ1. πο πηαδῖς οκρτῖπη τι νο (αα ὀγευε, ἃ ρι- 
θἶὐζηηπ, ο πιοάίσιπι) 581 «ορ ΒΥΥΝΗ αείμ.... ς ῥραχ. τι 61ΠΙ ΗΡ αἱ Ίοηβε 

ΡΙὰ αἲπι; Ροπαπί απίοιῃ Η αἰ10 ΤΙΡΙΥΙΗ απίο ποιησαι | τουσ ανῶρω- 

πουσ (αὐ’) ουπι ΝΑΗ 80. νς (οί. αι” ἔα ἀσπηϊίά; 1ρ5ο απ” νετο αροδίο- 

108 οκ ιοπιΐπεε Εθοῖξ) «ὐρ γπι ΟΗ1 ὃ 180ἱ5,,, ς τουσ αποστολουσ 6111 

ΡΕΗΡ αἱ ἔοτο ΟΠΙΠ οαί απηΟΟΤΙ (ν]ᾷρ απίς) 1ο] δαὶι βγναί ααἰ ΟΥ 1111, 
Ίά4ᾳπε ϱ ὃ. 46. 60. α1556Υ αἱ α]ῑᾳ αἰε απίθ εξω (9) νε] απίε ῥραχυ ΡοἨ 

90, ειπ. τε αἱ. νο 8] ΥΕΝ θίς ... 6 19. 68. 6 «ΟΡ ΒΥΤΡ επ. ὃε | προσ 

αυτουσ: Ὦ 881 πρ. τουσ αρχοντασ και τουσ συγεὺριουσ | τσρα- οἳ. ΔΕΗ 
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-- ν) - [ή . / 

προσέχετε ἑαυτοῖσ επὶ τοῖς ἀνθρώποισ τούτοισ, τί μέλλετὲ πράσσει». 

96 πρὸ γὰρ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀνέστη Θευδασ, λέγων εἰναί τινα 
/ 6 - Λ « , πι . 

ἑαυτόν, ᾧ προσεκλίθη ἀνδρῶν ἀριθμὸσ ὧσ τετρακοσίω», ὃσ ἄνῃ- 
/ Ν / σα 3 “ς 2 ων ο ὅά. { αρ .) 

ρέθη, και πᾶντεσ οσοι ἐπειθοντο αὐτῷ διελυ Όησαν και ἐγένοντο εισ 
ο. ο { - - [ὰ ’ 

οὐδέν. Ὁτ μετὰ τοῦτον ἀνέστι Ιούδασ ὁ ΠΓαλιλαῖοσ ἐν ταῖσ ημὲ- 
- - π -- μ- 

ραισ τησ ἀπογραφῆσ καὶ ἀπέστησεν λαὺν ὀπίσω αυτου κακεῖοσ 
» ; Δ η Ὠ Β ; ο ΔΝ: , 
ἁπῶλετο, και πάντεσ ὅσοι ἐπείιθοντο αὐτῷ διεσκορπισθησαν. 

ΔΝ Ν - { - 2 .) - / ’ 

ὃδ καὶ τὰ νὺν λέγω ὑμῖν, ἀπύστητε απὺ τῶν ἀνθρώπων τουτων 

ΡΕΤΗΡ οἰς (αἱ. ενρ): Ν ισδρα-, ΕΙ ἱστρα-, ἆ ἐδίγαλείαε. Τετη -λειται 

οππι ΝΑΒΡΕ ... ς ΠΠ -λιται μπι ΗΡ αἱ οπιπνΙά | εαυτοισ (81. 96. 
αυτοισ): Ρ3 εαυτουσ | επι τ. ανθρ. τουτοισ: Ὦ ἴο] ορ (ποἩ τετ βα1ι) 

απο των ανθρωπων τουτων | πρασσειν πἱ ΔΕΒΟΡΕΗΡ εἴς ... α πραττει’ 

36. τουτων των ηµερων: 1. των ἡµ. τουτ. | εαύτον 8ίΠ6 µεγαν εππη ΝΑ” 

ΒΟΒΡ αἱ ρία νρ (αἱ. απ ἔιι 4 ειηῖά) βα]ι ο0ορ ΑΥΥΡ απγπι Ἠιιδηήςί, 111 ΟἶιΥ 

91135 οΕ1ΤΤΙ.,, Ὦ ΡΥΑΕΠΙ µεγαν (ἆ ἀΐσεπδ 6956 φιιεπιώαπι πια πι {ρδογιή), 

Ίέεια ΟΥ 913 απίο τινα εαυτον (αβετε1θειτθ: ερουµεν οτι Θευδασ ποο 

τησ γενεσεωσ τὸ γεγονε τισ παρα ιουδαιοισ, µεγαν τινα εαυτον λεγων) 
εως Α α) 50 {0] ΒΥΙ5ΟΝ Ογτέσαϊ 165 Ἠ]οτής δα πάά µεγαν, Ίέεπι ΟΥτ ὁδἳ3 
(λεγ. τινα εαυτ. ειναι µεγαν) | ᾧ: ΡΕῖ αάά και | προσεκλιθη (αν) 

6Ππῃ ΝΑΒΟσονς 17. 91. 983 αἱ ΡΙιβ810 ΟΥνε58 165, Τίοπι ϱ”ΡΊΕΗΡ αἱ”θ [ατο 

προσεκληθη (οἳ- κληθησαν, 9" -κλειθησαν. Υδιδίοης6ς νἱάα Ρο5ϐ) 

εωες προσεκολληθη επι 19. αἱ ανά πα Ομ ὔ 155 (00111 και ηκολουθη- 
σαν αυτώ) Ογι 1645 ΤΠπρΗγΙα αἰῦ (Ξεᾶ 69. Ογτ -Ψησαν) ... 15. 18. 96. 
προσετεθη (8ΙπαΙ τες Ἠιετήί ομὶ αρροδίέ δέ), 58δ. προσεκληρωθη. 

Ἐκ νετρίοπίρας Ἱαῦαηπί ο νο ομί σοπιδεπδῖ, ἃ οιζ αἄδεπδιπι εδ (ρειρῖί 

πιιπιεγί υὔγογΊίΠο), ΒΥΝΡ οι ποζύπαυεγιωιί, ἲπα σωζ αοοεδδεγιώαί, οορ οιῖ 

σὔλαεδεγωπί, ΒΥΙΣΟΝ 88Ἡ αεἰἩ οιζ δεσµέὲ σι | ανδρων αριµµοσ οἵΙΠΙ 

ΝΑΒΟΕ 91. 69. 96. 104. 105. 168. ἔα ἁσπιᾶ ΟΥτ5 843 θἰ658165δ..,ς 

αριθμ. ανδρ. επτά ΡΗΡ αἱ Ρρ]εν νρ]6 απι Οἶις 5135 (ΤΙ ανδρεσ τετρα- 

κοσιοι, Ύπαι Ιοθη{]α, εί]απι 5αἩ οἱ 1 Ιπίετρτείες αδί δαπί) | ωσ οσπι 

ΝέΑΒΟΡΤ α)10 ΟἨν ὃν 18 ων ς ὧσει ΕΙ ΝΤΗΡ αἱ Ίοησε Ρία σαΐέ ΟΥγ24” 
είθ5ᾳ 165 { τετρακοσιων α{. νὸ ΟΥν6ΣΔ165.,, νἲ ΟΥΥ5 615 τετρακοσιοι 
οσ ανηρεθη: ϱΕΤ” οσ διελυθη, ΕαδΕΙ5ύ3, 101 ο κατελυθη ... 98ὲ αάὰ 
αυτοσ δι αυτου | διελυθήσαν (οἱ. Ειδ»ί): ρετ” οπι, ἆ οσα διελυθ. 
και | εισ: 96. 65. οπἱ ὦὧσ | ουδεν: Ὁ ὅδ. ουθεν 

3τ. απεστησεν: Ἡ ἄνεστησεν | λαον 5ίπο αἀαῑίαια επ ΝΑΣΗ 81. ἆ νο 
ΕβΗΙ5{ 1/5) (οκ ο4 ἀριετ οά ἀλεία οἰΡαχ{) Ογτέδᾶ 166, ς λα. ικανον ΕΙ 

Α3ΗΡ αἱ Ῥ]εν εαί δαἩ δγταῦ αγπι αεί Οὐτ3θέτ Ποια Ἐ ὅ. 19. 40. 96. 

180. ΚδοΙ οϱορ Ειβδηϊδί (αἱ οὐ] ᾶτηπα) νκανον λαον ... σϱ8ῖ Βιιβαὶδί (οὰ ἆ 

5ίΘΡΗ εἰνα]) λαον πολυν (63 -λυ) | απωλετο: Ρ αἱ α]ῖᾳ απολετο | παν- 

τεσ (οί. ΒιβΏἱ5ί): ϱ 96. οπα | οσοι (εί. ο”): 6” εδ οἱ, ἴέεπι ἆ ϱ φιζ (εοιι- 

ἴτα νβΡ οΠιπεΒ φιιοξφιιοέ) 

98, τα νυν (αἳ, Β3): ΕΕ οπι τα... Ὦ αἀά αδέλφοι (9813 ενσιν αὐελφ.) | 

υμιν (98): κ οπι | αφετε οππι ΝΑΒΟ....ς Τί εασατὲε «11η ΡΕΗΥ αἱ ΟΠΠ 
νά ρα ΟΗΥΣ135 | αυτουσ: Ὦ 54. αἀά µη µιαναντεσ τασ χειρασ (1101 



48 ὅ, 99. ΠΡΑΞΕΙΣ 

νο 2 αν ο η) 23 σά ο / ο” Ν ο Ἂ Ν 
και ἄφετε αὐτουσ᾽ οτι εαν { εξ ανθρωπων η βουλή αὖτι ἡ τὸ 
. -- » τὴ σσ ν 
ἔργον τοῦτο, καταλυθήσεται' 99 εἰ δὲ εκ Θεοῦ ἐστύ, οὐ δυνῄσεσθε 

- 5 / / λ Π « ” 3 , καταλυσαι αὐτούα, µήποτε καὶ θεομάχοι ευρεθητε. 40 ἐπείσθησαν 
Δ 3 -” ΔΝ / ο ΄ 

δὲ αὐτῷ, καὶ προσκαλεσάµενοι τοὺσ ἀποστύλουσ δείραντεσ παρήγ- 
ν. ῷ -ᾱ - Ξ Α 

γειλαν μὴ λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι του /ησουῦ, καὶ ἀπέλυσαν. 41 Οἱ 
λ στ - 

μὲν οὖν ἐπορεύοντο γαίροντεσ ἀπὺ προσώπου του συνεδρίου, ὅτι 
.. ιά { Δ κά λ ’ ε) ” 3 ” ’ 

κατηξιώθησαν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματοσ ἀτιμασθηναι' 42 πᾶσάν τε 

σοὔπηιὔπαίας πιαπιβ), Ἰίοπι 5 Βθάτείτ 133 εκ ἄπαθςο µη µολυνοντεσ (εο- 
ὑπιφηὐπαπίες) τασ χειθασ υμων | η βουλ. αυτη οἳπι ΔΑΒΟΡΕ αἱ] Ρ]α οαί 

νρ τε]! ΟΥ1915 Ον ΤΠΡΗΥΙα... ΠΡ αἰάῦ {εγα αγπιεᾶ ΤΙΡΗΥΙΟ οπι αυτη, 
Ἠίπο ἀΡύ, Οαίδγιπη Τμῃ δε: αὐτούσ (ὅτι ἐὰν -- οὐ δυν. καταλ. αὐτούσ), 
μή ποτε είο. 

99. ει: Ὦ εαν, Ίσα ΟΥ 1913 βεὰ ρεισῖί δε η εκ Θεου | ὀυνησεσθε (69) 
ΕΠΑ ΝΒΟΡΕ α1δῦ {ογο οαἰὐῖ νρ (αἱ, απ ἀθπηίά) δα Οἱ 11915 Ο]ις 9,135 α150 
ολ τι ΤΠΡΗΥΙΟ .., ς δυνασθε ο. ΛΗΡ αἱ Ρία {απ 60ρ ΒΥΤΡ αεί ΤΗΡΙΥΙΑ | 

αυτουσ (40) ουπι ΝΑΒΟΖΡΕ αἱ Ρ]αβ81” οαῖ απι {ὰ ΒΥΤΡ αγΙΑ αθίμ Ῥεά 
τον 1331, ς αυτο επ 0"ΗΡ αἱ Ίοηρο ρ]α νρ6]θ ἀεπιῖά 541 60Ρ ΒΥΙΣΕΣ 
ΟΊις 5,139 ο 1) τα ΤΠΡΗΥΙα εἰδ.... ΟΥ 1313 την τουτου διδασκαλιαν, 180. 
αυτο», νθςοᾶ (αρ 9) Ρίαπο οπι, Ῥταείοτεα Ἐ Ἠ 6 τείγ135 οκ ἄταεςο 

πάὰ ουτε υμεισ οὔτε οι αρχοντεσ (ο πιαφἰδίγαίι, Ῥεὰ ᾖηϊπεῖρες) 

υμων, 16 Ὁ ΥΤΡ ο.” ουτε υμεισ ουτε βασιλεισ ουτε τυραννοι᾽ απε- 

χεσθαι (4 ἀἰροεάδε, 8ΥΥ --σθε) ουν απο των ανΘρωπων τουτων. ἈΒιπηϊ- 

Πίαν ἀαπιῖᾶ πεγιε 05 πεηιιε μγύποίρερ υὔὸ (ὁ ντῖ --- ναβίτϊ). «4θεισιείε 

ετΦο 908 αὖ εἶς. Αάάππί εί. 98π]Ε εγκρατευετε ου» απο των ανθρωπων 

τουτω», αἱ 180. απεχεσθε ουν απο των ανδρων τουτων | µηποτε και: 
ϱ” 169. ἆ Ρα] σορ 5γταῦῦ οπῃ και 

40. επεισθησαν: νΙήοδαπη απῖᾶ ϱ3 (5οᾷ ἆ σοπδεπεεγιπέ αφμαε εἰ) | δει- 

ῥαντεσ (α111 δηραντ.): Ἐ ἆ αἀᾶ αυτους | λαλει’: Β αάά τινι (1) οἳ 
Πμοῖ{ δέ Πιοπιύππι (Ρρο5έ του τ0), Ι{επα Α αυτουσ | απελυσαν βἶπα αά]- 

{81η ΟΠΠ ΝΑΒΟ β4Ἠ 6οΡρ... ς Τη (εκ εγτοτθ) αἀά αυτουσ οµπα ὮΒΗΡ αἱ 

οπιηὖ1ά γρ Αγγαίτ αγπ αθίμ ΒαβείΏ 355 (Ἠ15)139 Τιο{ 354 (υοσαπίες, ὑπιφιῦί, 

αβοδίοζο8, 6α6808 εὐς αὐπιίςενιωπιέ) 

41. οι µεν ουν (εἰ. Τ,οἱΓ354): Ὁ 180. ΥΤΡ αάά αποστολοι | κατηξιωθησαν 

Ἀμίο υπερ τ. ονοµ. Εὔπι ΝΑΒΟ αἱ ρ]α510 οαί νρ (εί. Απιργρί εἰ Φιαθεί, 
νὶᾷο ΦαΏ) 8ΥΙ5ΕΙ (8αἩ «οΡ, 58εἆ Ροη κατηξ. ατιµασῦθ. υπερ τ. ον.) 00 

13431 ϱ{ (εχαρηήσαν ποτε καταξιωθεντεσ υπερ τ. ονοµ. αυτου ατικα- 

σθηναι) 56 Βαβεῦι»55 Τ]μάτί 119 ος 295... ς απίε ατιµασθ. ΡΟἨ ΕΠΙ 
ΡΕΗΡ αἱ Ρ]6ι αγά ΥΤΡ ΟΗΥ 5155 ΤΊΡΗΥΙ εἰῦ Τ,οἵΓ | ονοµατοσ 8ΐπο αᾱ- 
ἰίαπι 6ππη ΝΑΒΟΡΗΡ α11Σ δα] ορ ΒΥΙΣΟΝ αγά Απηπιρτοδὺ 1η οα{ος 33 
(υπερ του ογοµατοσ ατιµασθηναι' τω καθολικω χρησαμενος εδηλω- 
σε’ οτι Όεοσ ήν ο 19. ωσπερ γαρ τισ λεγων αὐτοῦ ειπεν, ο ὧν ειπε, 
τον ὃεον σημαινει, ουτωσ και ο αοριστωσ το ονομα µοΝΟ» ειπων 
οµοιωσ την Θειαν του τὸ ουσιαν εσηµανεν. ἨΒπάσπι Απηπηοηο 1235801 
Επ ρτά{ ) Τιοῖξ (ραρ 08 οκ ο. Ὑομ. 1118. πἱ ἑερίαπίας Ίωι οἱ Έτος: 5εά 

αρ 6411 60354 οἱ αρ Βαὺ εὖις πἀαῑίαχ) ... ς (- αὖ 82) αἲά αυτου 6πΠα 



ΠΡΑΞΕΙΣ 6, 9. 49 

« ῥ ος - Δ 5) σα. 2 ’ Ῥ Δ 

μέρα ἐν τῷ δρ και κατ ΟοιχκόΥ ουν ἐπαυοντο διδάσκοντες χαι 

ι) ../ Ν 7- Δ 2 τπά 

ευαγγελιζόµενοι τον Χριστὸν Πσουν. 

γ]. 
3 Δ - Ξ ’ ’ ΄ - - 

1 Ἡν δὲ ταῖσ ἡμέραισ ταύταισ πληθυνόντων τῶν µαθητῶν 
ςνβνο Ν -ς Ἡ - Ν . πο ΄ ο 
εγέ}ετο γογγυσµοσ τω» Γλλιμιστῶν πρυσ τουσ Πρραίουσ, ὅτι παρε- 

-- ” - , - - « - 3 - 

Φεωροῦντο ἐν τῇ διακονία τῃ καθημέρινῃ αἱ χηραι συτῶων. 3 προσ- 
/ Δ :ς ο / Δ - - . - . ο . 

καλεσαμενγοι δὲ οἱ δωδεκα το πλιθοσ των µαθητῶν είπαν οὐκ 
2 , « - , π /; - -..- .ω 
αρεστὀν ἐστιν Ἰμάᾶσ καταλείψαντασ τὸν λόγον του θεου διακονεῖ) 

/.- [ 2 , αν; 2 ’ ” αν δ ὤ 

τραπέζαισ. Ὁ ἐπισκέψασθε δέ, αδελφοί, ἄνδρασ εξ ὑμῶν µαρτυ- 
4 [4 Ν ιό ’ Ν [ὸ] ’ 

οουμέγουσ ἑπτὰ πλήφρεισ πνεύµατυσ καὶ σοφίασ, οὖσ καταστήσοµεν 

πηῖπαδο ανά ράσο ασ παίτ Ου 1316 ο(451 (ΤιοἱΓ 333 ν]άςα απίθ) ... Ἐ πα] 

ΡΙ11510 ΑΥΥΡ αάά του κυριου τὔ, ΒαδείἩ 33 του κυριου, ὅ. 15. 15. 18. 96. 

49. 69. αἱ πια οαιῦ νο (εξ. απ ἀεπιῖά) ΊΠατί” 1119 του τὸ να] τυ, 4. δΙ. 

98. αἱ ἴα {οἱ ΕβΙας165 (ιν 9,155 Τιιάνι ντ του χὺ, οἱ αἱ 1τογ 

45. πασαν τε οαἳ. Βαδεῖμ 3.5 Πγ/πί 195 οἱς.... Ὁ 96. 106. ο νς 5αἩ οορ ]μοίί 
38 πασ. δε | καικατ: 91. 196. αἲθὶ ΟΙ και | τον χν Ὁ) Εππι ΔΑΒ αἱ 
ΡΙ550 οα155 νο (εί. (1) 5ΥτΡ Ραβοίὔ56 Ογτ]α 5τὸ (η 195 ΟΥ. 168. Πζύπι 

αεί)... ς ΠΡ τον χγ ομπ ΗΡ α], ρ]αν1ά αππ {οἱ «ορ αείμὶο ΤΗΡΗΥΙΑ ειὸ: 
Ἱειῃ Ὦ 60. αγπι ΟΙ ΣΣ ΥΓ... ο 19. του κεριον ή, Ὦ {οἱ Βα] 5γΥΣΟλ 
ποίΠΡΡ τον κυριο» Ὁ) χΥ, Πιοἰ{” 5 ἀοπιζποιπι πιοβγιπι Πεδίο ΟΓἱΒέπη 

ΥΙ. 1. ταισ ηµερ. ταυταισ: Ρ8ἳ ταυτ. τ. ηµεραισ ... οὗ 413" τδ. νε δα] 

ταισ ηµερ. εχειναισ | εν τη: 19. επιτη | τη καθηµερυνη: ϱἨ οπι τη 

αι χηρ. αυτων: ϱ" ἆ αάά εν τη δια,ονια των εβραιων 

9. δε (ἆ αφιε): ΏΡιΣ 8] ΟΠ1 (ΒΥΥ56Ν εέ υοεαυεγπιπέ) | ειπαν οπΠΙ ΑΒΟ...ς 

ειπον 6ΝΙΠ ΝΡΕΗΡ αἱ οπιηΥἷᾶ, Βγαθείετεα Ρ αᾷ προσ αυτουσ, 1ἴθπῃ κα] 
ΒΥΥΣΟΝ αεί ΟΥΡ115 οἷς | Ίμασ «ππῃ ΝΑΒΕΗΡ αἱ οπμΥ1ά (5οᾷ Ε 19. 150. 

ΑΙ ψοβί χαταλ. Ῥοπ). Ο1επι”οῖ Ῥαρείμ”0 ΜασζαγβαΙ ΤΙ Μαναπον τη 

(6.113) 0Π15.135 ΤΗΡΙΥΙΣ ... ου 6 ἩΡΙΥΙΟ η µο (8 ἰπΠίεν Γα]]α 4Ρα11 3.351 

ουκ εξον ημιν τραπεζαισ ὀινακονειγ) ... απ ρ]απα οπι | χατα- 

λειψαντασ (6 -ντεσ) αἳ. ΟΙοπι2ό5.... Ἡ ὅ. 19. 40. 180. Ἰκδοτ αἲ Βαδευι5ῦ»" 

500 Μασαν 11 Ματοπιον τή ΟἨγ καταλιποντασ (αι. Ώαπι  δ καταλει- 

ποντασ) 

8. επισκεψασόε (οἱ Οιπί 1155 ϱαα ος 101, 3913 εφ) ... Β επισκεψω- 

κεθα | επισκεψασῦ. - ανδρασ εξ υμων (Ματώποι Ττ α4ᾷ αὖτων): Ὦ τι 

ου» εστι; αδελφοι' επισκεψασθαι εξ υμών αυτων αγδρασ (α - - Όγο- 

αρἰσίίε ἑίαφμε εα υοὐῖ ος) | δε επι ΝΕ (11 ργαοεσρβίέ δε, 5εα αἱ έαγ δε, 

ν]αυαίπτααα αρέίας ουν). Πέειη Α δη ία Τμ) νννς Τ ουν «απ ΟΕΗΡ 

αἱ οπππσ]ά νο Αγτα «ορ ΟΥ Σ15 Οιπί Γ1άΙπιΣ66... καἩ ΥΠ αθι]ι 
Βαβείῃ 395 οπη Ρ]απε | αδελφοι 6Η ΒΒΟΡΗΡ ({επῃ ϱ, νῖάς απ{ο) α] ΡἱεΥ 

νρ χθ]] (οχο αείμ) Ῥαβείι Ον Ὠἰάπε ςς, ἴμῃ οπ οππι Α 19. αολ) 
Ματώπον Οτπί { πληρεισ 5ἷο ΝΒΟΡ οἱ: ΑΕΗΡ αἱ πληφησ | πληρεισ αδᾳ 

σοφιασ: ΑΤΙΑ ΟΙ (οχοξἆ τος), Γίεπη ρτασίοπῖί ΜαταπονατἹ | πνευματοσ 

ΤΙΡΟΗΒΝΡΟΕΕ, Ν. Ἐ. Εά. 8. 4 Ὦ 



ο] οσο οι 

10. 4 

50 6, 4. ΠΡΑΞΕΙΣ 

π 9 ’ ἃ « - Δ -» - ᾽ -- , 
ἐπὶ τῇσ Χρείασ ταύτησ᾽ 4 ἡμεῖσ δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ 

” ’ ’ . « 

τοῦ λόγου προσκαρτερήσοµεν. Ὁ καὶ ἠρεσεν ὁ λόγυωσ ἐνώπιον παι- 
» , λ / / ή ϕ 

τὸσ τοῦ πλ/θουσ, καὶ ἐξελέξαντο Στέφανον, ἄνδρα πλήρη πίστεωσ 
Δ α ΥΑ Δ / Ν / λ Τ ’ 

καὶ πνεύµατυσ ἁγίου, καὶ Φίλιππον καὶ Πρόχορον καὶ Νικάνορα 
ΔΝ Άη -- ΔΝ ’ 

και Τίμωνα καὶ Π{αρμεναν καὶ Νικόλαο» προσήλυτον ντιοχέα, 
ὴ) ᾿ / -- ) Δ ” ’ 

ϐ οὖσ ἔστησαν ἐχώπιον τῶν ἀποστύλων, καὶ προσευξάµενοι ἐπε- 

Όηκαν αὐτοῖσ τὰσ χεῖρασ. 
ται αν [ - - ” Δ ς Ν 

Τ Καὶ ὁ λόγοσ του θεοῦ ὐξανεν, καὶ ἐπλιθύνετο ὁ ἄριθμὸσ 
” ” ο ὰ Ν ,ς / ” ος ; 

τῶν µαῦθητων ἓν Περουσαλημ σᾳ δρα, πολὺσ τε ὀχλοσ των (ερεων 
[4 ῤ - 

υπήκουον τ] πίστει. 
5 δ) ’ δὲ λ/ / ον δ ’ .] /. ’ 

Ἀτέφανοσ δὲ πλήρησ χάριτος καὶ δυνάµεωσ ἐποίει τέρατα 

εἴπο αγιου επ πΒο νΙάρ 19Τ. 180. απη {α Ίπχον ΑΥΤΡ (ρίεπος βρύγέ(τι 

φαρίεπέίαε) αγθ (8ΥΤΣΕΝ αἆᾶ ὥοπιπ) ΟΗἨ1δ)129.,, ς (4000) αάά αγιου οππα 

ΑΟ" αἰδνΙάΡΠΡ αἱ Ρρ]εν νρ]ε ἀαπιῖά 5δαἩ αθίἩ (αγπιτεσεπί ν]ᾷς απίθ) Ώα5 

εἴ 399 / καν σοφιασ (Ν0): Α ΑΥΤΡ οπῃ και | καταστησοµεν (εί. ς αὐ 32) 

ΟΠ ΝΑΒΟΡΕ αἱ Ρ]α (11 αρ Ῥον]) Βαβεῖι5θὸ ΟΠΥ5139.., ςε καταστη- 
σωµιεν οππη ἩΡ α15ὸ (ονο (1 αρ Βοτί) Μαγοιον τπτ Πΐρπι οοπδέιαπιιΒ 

4 ενα 

4. ημεισ δε - προσκαρτερησοµεν: Ὅ ηµεισ δε εσοµεθα (4 επιθ) - προσ- 

καρτερουντεσ (ἆ ρεγβευεγαπιιε 59), ο νΡ πο αιέεπι (νρ 9εγο) -- ὑπδίαπίες 

ογήπιι8 | προσκαρτερησοµεν ΟΙΠΙ ΝΑΒΟΡ είο.... ΡΗ 19. 91. 40. αἳ ριαρῖὸ 

ΒαφείἉ ὅου 019.135 Ματοπιον ΤΙ προσκαρτερησωµιεν 

5. 0 λογοσ: Ὦ αἀᾶ ουτοσ, ἴεπι β4Ἡ βγεί είο | ενωπιον: ο εναντιον | 

πληθουσ: Ὁ αἆᾷ των µαθήητων | εξελεξαντο στεφαγον: Ἀ εξελεξαντο» 

στεφανον Βὶο | πληρη πί Βοζον οἱο ... ΝΑΟ"ΡΡΗΡ αἱ ρογπηι (ἵ αρ Βοτί, 
5 αρ Μίλμαείαπι) πληρησ (5 -ρισ, 99. οδό --ρεισ), αίαια δῖο οδΤα1ί μη | 

πιστ. και πγευμ. αγιου (µ6): υω πγσυµμ. η. πιστ. αγιου | προχορο”: Ὦ 8ἱ 

αἰ]ᾳ πφοχωρον, Ίίθπι ΒΥΤΡ ΠΡ ΕΤ (προχωροσ) | νικανορα ΟΗπά ΝΑΡ ΟΗΡ 

είς (ΡΕἵ νικορα) ... Ἡδε 189. αἱ Ραπςνικαγωρα ... ΒΥΤΡ πιΕ ΒΙ νικαριον | 

τικωνα (3ΥΙΡ Ἠὶξ ΕΥ τιμωνγ): Ὁ τειµωνα ... ο” 15. αἲ ραπς τεκονα | παρ- 

εναν: Ρ813 --να | αντιοχεα: Ὁ -χεαν 

6. ουσ εστησαν ... 98 βαἩ ΦΥΙΣΕΝ ατὲ ουτοι εσταθησαν | και: ϱεῖ 
Οοιτινσσ 

-Ἱ «που Όεου ΟΠΗ ΔΑΒΟΗΡ αἱ] [ογθ ΟΠΠ πι ἀοπιία 8α]. 60Ρ ΑΥΤΟΣ ΑΠ 

Ον 918 έοπη.,, ΡΕ 180. νᾳ (οἱ. [ι {οἱ). γε ΟµΥ δα ΙΧ ΟΠΗ Σ151 τ. 
κυριου | µαθητων: Ε µανθανοντων (ὠἱφοσπέδιι) | ερεων (89)... νἲ 

66. τθ. 81. 1003 1519εί ϱ5οἵ ο56ἳ ΑΥΥ5ΟΝ Τπρ]γ]ῦ νουδαιων | υπηκουον 

(ευ πἀάἆ ανὸ αυ) ... ΑΕ 11. οτ. 29. 45. 90. 105. σοι (191.) οκ 101 

ΟΥ 5150 ῥπηκουεν (191. --σε), Ἱέειη ἔζα - οὐοεαίεβαί (οοπίνα ἆ -θαπέ) 

νο αντί Γτ. πιστει: ΒΥΧΡ ΠΕ ας ευαιφε[ὲ 

δ. χαριτοσ 6ΙΠΙ ΝΑΒΡ αἱ Ρ]ας”0 οκ 101 νρ βαἩ 6ορ ΦΥΥΡΟΙ ατῆΙ 4.8 (ανα 

χαριτ. Φεου) Βαβδεδα ὀθο ΕΓ]ᾷ]8ἱ207 Ῥνουθτο,, ς (-- αυ Απ) πιστεωσ 

οσπα ἩΡ αἲ ία ΑγτΡ Οδ δε, Ἡ χαριτοσ και πιστεωσ | τερατ. και 



ΠΡΑΞΕΙΣ αμ 

Ν ἆ -- ’ ο ” ν 3 / / - ᾿ - 

καὶ σημεῖα μεγάλα ἐν τῷ λαφ. 9) ἀγέστησαν δέ τινεσ τῶν ἐκ τῆς 
- - ’ Ν Σ΄ ’ ΔΝ 

συναγωγησ τῶν λεγομένων «Πιβερτύων καὶ Κυρηναίων καὶ ἄλεξαν- 
/ Ν - τα... ” ’ αἃ { ’ .. - ον τὸ ; 

δρέων καὶ τῶν απὺ Λιλικίασ και “σίασ συνζητοῦντεσ τῷ «Στεφά- 
Δ υ 2 3 - - / Ν ο / ο 

νῳ, 10 καὶ οὐκ ἴσχυον ἀντιστηναι τῇ σοφίᾳ καὶ τῷ πνγεύµατι ᾧ 
{ .] 2) / / - 

ἐλάλει. 11 «τότε ὑπέβαλον ἄνδρασ λέγοντασ ὅτι ἀκηκύαμεν αὐτοῦ 

σηµεια: Ὦ 40. 96. σηµ. Σ. τερατ. | μεγαλα (40. βαἩ πολλα): 90. οὓον 

Ρο8δί λαώ Ρον... θἱ1ὲοί ΑΥΥΣΕἨ αγ οπι | εν τω λαω: Ὦ Ρα )εἴνα 135 (εκ 

ἄναεσο) αᾶά εν τω ονοµατι του κυριου (Ἠεὰ αάά ποδέγὲ, ΠΟΠ Πἴ6η ϱ) 

τυ χὺ, Ίἴεπι ϱ δ. 19. 81. 180. 56 βα] αἆά ὅια του ονοµατοσ (5. 19. 

ΚΦΟΥ α44 του) κυριου τὸ χὺ, ἵζοπι ΑΥΥΡ ο." ΕΥ ΟΠΕ ἀοπιπί, 49. υπερ 

του ονοµατ. τυ χυ 

9. ανεστησαν (Ρ81Τ” αναστησαν) δε: Ἐ καθ ο(ο αζσεγδιβ πεπι) ανεστησαν | 

των ἑκ τησ: Νο των | των λεγομεγων ΟΝΠΙ ΝΑ ὅ. 19. 9. 40. 450. 4. 

96” Κ5οῖ βαἩ «ορ Οδ, 1 σᾶᾶ... ς Τη Τϊ τησ λεγομενησ επ ΒΟΡΕΗΡ 
αἱ Ρ]ον νο βγγί αγῃῃ αθἰἩ ΟΥ. 109 οὐ Ῥτος] 61... 108. οπι | λιβερτι- 

νων (Ώ λειβερτεινων) 1: αᾳ1βε νοκ αριᾶᾷ ἄταθοον ποη Ἱηπνοπία εβί ... 

Άγπα 10γογηι, Α1Ρ (ογζη]ογηπι | κυρηναιώΥ ... Α κηρυγαιων, Ἡ κυρι- 

ναιων ττ ΒΙπηϊΠ {ου Το Ὁ, 1 Α οίο κηρνου, αἱ τη κυριπιοῦ | κιλικιασ: 

Α κήλικιασ | και ασιασ «ΠΠΙ ΝΗΟΡΞΡΗΡ αἱ [οτε ΟΠΙΠ νρ 881 6ορ γα! 

αγπι αεί} ΟἩν Ῥτου] ... Τη οπ οππι ΑΡΑ 19ἱεεί 4 | συνζητ. οππη ΝΑΗὉ 

ΡΕ... ς συζητ. επι ΗΦΗΡ αἱ οπιπΥΊά 

10. και ουκ: Ὦ οιτινεσ ουκ | τη σοφια: ΡΕ αἱ Ῥοα τει 134 οκ (πποςο αάά 

τη ουση εν αυτο | τω πνευµατι ὦ ελαλει: ΡΕ 6ἱ Ῥοάτοίν 134 εκ ἄταεςο 

τω πνευµ. τω αγιω ω (ἆ ε Ίμχον φιιο ζοφψμεδαίιγ: νο Ῥοαάτείτ εκ ἄταεσο 

αι Ιοηπεθαίωγ; 86 νιάαείαν Ῥεᾶ «η οκ νο τερείϊδ5ο απαΠΙΝΙ5 ο «πιο 

Ῥυποβογοί; που οπ]πι α)]αά Ύπαπῃ αποᾶ το αγιω εκ ταεσο αεσθα»]ί 

ν]άσίταν ποἰαίιγας [11996.) | ελαλει: ΡΕ αᾶᾶ ὅια το ελεγχεσθαι αυτουσ 

(Β διοτι ηλεγχοντο) υπ (0803 επ) αυτου μετα πασησ παρφησιασ, Ίΐθπι 

απιζ «οὐ ]8ί αρ ΤΥΑΡΠΙ ΦΥΥΡ Π1ς ΊῬγορίεγ φιιοᾷ γεανγφεγεπίι: αὖ 60 πι 

οπιπῖ Παάμοία (Πςάσπι νοχὈῖς α παν; ἃ νετο φποπίαπι ῥγοδαίιη" είς αὖ 

Μ1ο οιυπι οι. Πι.). Αἀάιπί νεγο Ίπδαραι Ὦ ΑΥΤΡ ΠΙΕΡ µη δυναµενοι οἱ} 
(5513 ου) αντοφθαλµειν τη αληθεια (ἆ ποπ βοέεπίες απμίεπι γεδίογε 

υοντία), Πίεπα Ὦ Βοτεῦῦ εκ αγ επιδη ουκ ἠδυναντο αντιλεγιν τη αλη- 

ὤΦεια (ο Ἐοαά οἶπι 6ΊΦΟ Ίο Ώοββ8επί οοπἰγααϊίσογε υογίαίτ). Ῥϊπιλ Πίου 

ναχΡΙΟ Ὀολοπιίσα: Ὢγορίεγεα Ἱπογεραδαπίι αὖ 6ο οπι οπιπᾶ Πάισία. 1 

στπι πιο. 088επέ γεβἰδίεγε αἵο 

11. λεγοντασ οΙΠΙ ΒΟΡΞΕΗΡ αἱ ἴθτο ΟΠΙΠ (49. ψευδολεγοτασ) ... ΝΑΡ” 

8ρὲ λεγοντεσ :: αιοᾷ ταοΙριεπάαπα ΠπάΙ6αβδ6ΙΠ ρτο Πσσεπίία ατα ραβδίπη 

ρανη ο ρία αἸπδπιοςί αρροπαπίτγ ργαθδογΙπι αραιά ΤΧΧ, πὶβὶ θηλ] 

αλ] ποί]ο». Ἰπνθπτθπίαν ππο Ιππίαπ ναι αἱίετο θογΙπά θα {65Η 

{α]{α, αἱ ραπ]]ο ροβέ ν. 19, Ἱίεπι Το 24. 34. Μο. 1, 21. Αά ἀθε[επάθ- 

ἆππη λεγογτεσ {ογίαβ5ο αν]ς απὶ αἆμίρεαί Μί 29, 16, αποιπαάπποάσπι ς 

Ῥταοβεί, | λαλουντοσ (Ρ” -ντασ) ΟΗΠΙ ΝΟΑΞΒΟΡΗΣΗΡ αἱ {6γ6 ΟΠΠΗ 
4 



6  ϐ,19. ΠΡΑΞΕΙΣ 

λαλοῦντοσ ῥήματα βλάσφημα εἰς Μωῦσην καὶ τὸν Φεύν, 13 συν- 

εκίνησάν τε τὺν λαὺν καὶ τοὺσ πρεσβυτέρουσ καὶ τοὺσ γραμματεῖα, 

καὶ ἐπιστάντεσ συνρπασαν αὐτὸν καὶ ᾖγαγον εἰσ τὸ συνέδριο, 

19 ἐστησάν τε µάρτυρασ ψευδεῖσ λέγοντασ᾽ ὁ ἄνθρωποσ οὗτοσ οὐ 
παύεται λαλών ῥήματα κατὰ τοῦ τύπου τοῦ ἁγίου καὶ τοῦ νόµον᾿ 

14 ἀκηκύαμεν γὰρ αὐτοῦ λέγοντυσ ὅτι Ίήσουσ ὁ Λαζωραῖοσ οὗτοο 

καταλίσει τὸν τύπον τοῦτον και αλλάξει τὰ ἔθη ὦ παρέδωκεν ἡμῖν 

Μωύσησ. 19. καὶ ἀτεγίσαντεσ είσ αὐτὸν πώντεσ οἱ καθεζύ- 

µενοι ἐν τῷ συνεδρίῳ εἶδον τὺ πρύσωπυ» αυτου ὡσεὶ πρύσωπον 

ἀγγέλου. 

κἲ 6. λεγοντοα.... Α οπινἷᾶ | βλασφηµα οπή Ἀ (1ρβε” εοττοαχ{ΐ -μα εκ 

-μιασ) ΑΠΟΚΗΡ οίς ( Φἰαβρίεπια, ο ὀἴαςγεπια) ... ΑΡΕΙ 191: νο αγπι 

βλασφηµιασ (6)/) | µωυσην ΕΠΙ ΝΑΒΟΡΗ αἱ ρεγίηα ο νρ (εχό απι) οἷς 

Ὄννς µώσην 6 ΕΒΙΤΡ αἱ Ρ]ι απ εἴς 

19. συ}εκι’ησαν τε ... Ὦ και ταυτα ειποντεσ συνεκινησαν τε (ο οὐπιπιο- 

υεγιπέ φτιοφμε) | τουσ απίο γραµµατεισ (ει. ο”): ο” «δέ οσα | επι- 

σταντεσ (αι. Ἀζ): κἲ οπι | Πγαγοη: Α εδ βαὶ «ορ 8ΥΥΡ ο. οὐ. αἀᾶ 

αυτον, Ίέοπι ΒΥΥΣΟΝ αθί]ι 

13. εστησαν τε (νρ εἰ δἰαέμειιι, Ίἴεπι 841, απ εοᾷείῃ πἹοᾶο τε εἴίαπι 

αυΙ ταδα1έ, αἱ ὃ, ὀδ)... Ὁ καν ἑστησαν ... Η 19. 40. 96. ο εορ Έτος] 

611 εστ. δε | ψευδεισ: Ὦ αἀὰ κατα ( κατ) αυτου (5ΙπηΙ {εν ααἲ] εἰ 
. 

εἰαιεγιιέ εἰ) | λεγοντασ: Ἀ -ντεσ | ο ανθρ. ουτοσ: (Ο11 195. ᾖοπιο λείο 

ᾱ ο, 01ο ἐδίε Ίικον νρ) ... 6 ουτοσ ο ανθρ. ... 19. οι ουτ. | λαλων 

ἁΠίε ρήματα οι ΝΕΟ 40. 69. 96. σαἲ 103 νρ 5αἩ. οοΡ ΒΥΤΗΙΙ αγπη (αθί]ι 

ἴοψιιέις Φἰαδρηιεπιίαπι) Νγβς στο Ον 09 Ῥνου]όί... ς Τϊ Τωῃ Απίθ χατα 

του 61 ΑΡΕΗΡ αἱ Ῥ]εν ΟΥ 5195 οι” ΤΗΡΗΥΙΗ εἰ... δ. 19. ΙΚδόΓ λαλ. 
ρημ. βλ. Ῥοδί του οµου |. θηµατα 5116 ααῑἴανη «ΠΙΑ ΝΑΡΒΟΡ 2τ. 99. 

81. 106. Ι49. 165. νσ Βαλ οοΡ θγταῦ ατο Οµτ 9199 οἱ 145 Ῥνουσ]δτ.,,ς 

(Ξ αυ Β2) αἀά ῥλασφημα ε. ΕΗΡ αἱ Ρ]6ι Ίπχον (ὀζαδρ]ιοπιίαε) ΑΧ Δθἴ]ι 

(ν1ά6 απις) ΟΥ 3594 Ῥγος]θτί { του αγιοι 5Ίπε τουτου 61 ΝΑΡΕΗΡ αἱ 

ρ]αρ45 νρ (αἱ. απἩ {α ἀθππίά) Ίπχον (5εὰ πάά εξ ἀειπι) αγ αθἴὮ Νγβςδεοᾶ 

(εδία ΥΝ 58) Οδ Ῥαπιλλπθνν,ς (5 αὖ 53) αἀᾶ τουτου «απ Β0 α 

αΐ 1η οαῖ {01 (ζοσιήι Ίηωιο βαπσίιήι) 5αἩ «ορ Αγτα ἛγοςρἍτοο ε Ον 
9189 ϱ: 39,594 Ῥγος| ὔτα ϱ{ 612 

14. ν" γαζωφαιοσ | καταλυσει: Ἡ -ση | α παρεδωκεν: Ὁ 09. Τ8” 95. 101. 

106. 4δε' απερ εδωκε’ | µωυσησ «πι ΝΒΟΡΤΡΗ οἵο ... ΑΡ αἲ Πεγε 

μωσησ 

15. και ατενισ. εισ (Ν3 οι: Ν 5αρρ]) αυτο» ... 98 και ἠτενιζον δε 

αυτο | παντεσ (αὐ”) οι ΝΑΒΟΡ”Ε α)10 [ογο οα{105...ς Τ απαντεσ 

ο ΡΖΗΡ αἱ Ίοησο Ρίὰ ΟΜΙΣ155 κα θεζοµενοι οΗΠΙ ΔΑΒΟΕΡΗΡ εἰς... Ὦ 
18. 19Τ. 150. οδό" καθηµενοι | συνεδριω: Ὁ (νίὰε απῖς) αάά και, 1ἴθιιι 

α (εἰ ὑπ πι σηι -- εἰ υἰάεγισιί) | ειδον «ΙΙΙ ΝΒΟΡΕΡ οἷς: Ἡ αἱ ραις 

ον... ΤΙ ειδα ο Α | ὡωσει: Ἡ 19Τ. ὦσ ] αγγέλου: Ὁ αάά εστωτοσ 

ΕΥ µεσω αι των (ἡ ροδί απφεἰζ μενρ]ῖ δίαπις πι πιεώίο εογιύι) 



ΠΡΛΞΕΙΣ {ο 55 

ΥΠ. 
πα Ἆ. Θ 2 ια ” - : 3 ” 9) « ΑΝ Ν . 

1 Εἶπεν δὲ ὁ ἀθχιερεύσ᾽ εἰ ταύτα οὕτωσ ἔχει; 3 ὁ δὲ ἔφη 
2/ 2 Δ λ ’ μ ’ ον -- α 2/ 

ἄχγδρεσ αδέλφο! και πατεοεσ, ακουσατε. ο ὣεύσ τησ δόξησ ὠφθη 
- Ν ς ωά 3 ” . ’ Ν υ) 

τῷ πατρὶ ἡμῶν βραὰμ ὄντι ἐν τῃ Ἠεσοποταμία πριν ἢ κατοι- 
-- ΝΑ » 7- / Π Ν -- Ν ή δς ᾱ δ]ς- ( 3 ο” 

κήσαι αὐτὸν ἐν Χαρράν, ὃ καὶ εἶπεν πρὺσ αὐτόν ἐξελθε ἓκ τῆσ 
- Ν - Ν - ᾿ - αν) [ 

γῆσ σου καὶ ἐκ τῇσ συγγενείασ σου, καὶ δεῦρο εισ τὴν γην ἣν ἄν σοι 
ιό Δ - ’ 

δείξω. 4 τότε ἐξελθὼν ἐκ γησ Χαλδαίων κατῴκησεν ἐν Χαρράν. 
» - Δ Ν 2 -- λ - / Δ 

κἀκεῖθεν μετὰ τὸ ἀποῦανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ µετῴκισεν αυτὺν 
. Ν - ’ - 5 ἡ) « ” - - ΔΝ .) ᾿ 

εἰσ τὴν γῆν ταύτην εἰσ ἦν ὑμεῖσ νῦν κατοικεῖτε, Ὁ καὶ οὐκ ἔδωκεν 
». - ; . » - 2 ελ - ο ος / - 

αυτῷ κλιρονοµιαν εν αὐτῃ ουδὲ βηµα ποδοσ, και επηγγείλατο ὃδου- 

ΝΠ. 1. ο αρχιερευσ: ΡΕ αἱ Βεᾷ εκ ἄν {οἱ ϱογπιαπ” αάά τω στεφανω, 

5αἩ «ορ α4ά ἠ1ἱ | ει 8ἶπθ αφα μι ΝΑΒΟ 147 21. 29. 94. ὀθ. (ΐοπι 43 

100. 168. 5οά τς ει ΙαὈ εις) οαἲ) 5 (οἁἹίπιη αρα Ἱπν]ίο εοά1σθ), πες 

αχρτῖπι αρα ἆ νο ΑΥΥΣΕΙ (πἰν1ά) παί]..ν ς (5εᾷ 6009) Τί αάά αρα οπΠπ 

ΡΡΗΡ αἱ Ίομςε Ρρία ΟΗΥ 199. Τζοπι ο οπιζπο, ΑΥΤΡ ἐρίπι; νιἀείαν αί. αἲπα 

οχρτίπιεΓο | ταύτα: Ὦ τουτο 

9. χαοραν (οαγγαπι οἳ. απι {ι ἀθπι]ά {ο]) οἱ. ΟΥ4386.. ΕΕ (οοπίνα ἆ ττπ 

εἰατγίθ) α185 νρε]ὲ χαραν ... Ἡ 85113 χαρρα (913 χαρα) 

δ.εκ(ἆ ο νρ ἄε): ΡΕ απο | και εκ τησ ΟΙ ΝΑΟΕΒΗΡ αἱ οπιηῦ]ά ο. να 

(ξθιι ἆ ἂἲᾳ έεγτα ἔιια εἰ α εοθπαξίοπε ἔια) ΑΥΤΑ «ορ αππι αεί ΟΥ 936 

Πιν πετ (:: είπα ΤΧΧ εκ τορο[ίιτ, 5εᾷ ΝΕ Παπ)... Ὠπ Τί και τησ 

οππα ΒΡΕΣ καὶ ΤΠΡΙΥΙΟ ] συγγένειασ (συγγΥ- ΝΑΒΕΗΡ οἰο, ΟΡ συνγ-: 
- γειασ ΝΛΗΦΗ οἵο, ΗΤΟΡΕΡ αἱ -νιασ) οου ... Β 65. θΤ. Ααςοῖν ἀἱ 16, 150 
οί ὔ55 αἆά (:: ες Τ,ΧΧ) και ἐκ του οικου του πατροσ σου | ειστην γη) 

οππΙ ΝΑΒΟΤΡΕ 6. 40. 19δ....ς (-- αυ -Ε) οἵι την οππῃ ΟὔΥυΙάΗΡ αἱ ρ]εν 

Ον 140 (0: ΕΧΧ εδ Ἱαπα εβί την, 5οὰ Ἰασ(ῖο 5αἲῖ5 Βι1οί) | ην: ο” Ργαείει- 

πη]θ]{; οὗ νοχο εκ εισ την γην αν τοβ(πῖρεο ναί εισ γην ηήναν | αν 

(8ο): κἲ εαν 

4, τοτε: ϱ 5ΥΙΣΕΙ αάά αβρααμ | κατωκησεν (51. -κισεν): ϱ813 καν κατω: 

χήσεν (ΡΥ86ΦΥΘ5ΡΟ εξελθ ων). Τίεπι ἆ νο εωἰθέ (εί) -- εί Ιαδίέανεε. | 

εντ Ἡ 1. δΙ. 96. 4Τ. αἱ ρ]αςὸ ΤΙΡΗΥΙΗ αἳὈ εισ, 19. επι | εν Ζαρρα» 

(νρο]ε ταγδας Ολαγαπ, πον Ίίθπι απ [αι ἀαπιῖά {ο]): Ὦ εν χαρφα (ὔι 

ειαγγα) | κακειθεν: 91. 49. α)15 και εκειθεν ... ϱ" ἆ κακει ην, Ροδίεα- 

416 καν µετωλ. | το: Α οπι | κετωκισεν (ο νς ΠΠ 19Τ ἠγαπδίωζέ, Ας 
οἷν 461 16450 ορ[ἱοσαυτέ) ... ΡΤΕΗΡ αἱ: (εκ 15 ποππ]]1 οπ1 αυτον) (ε- 

τωκησεν (ἆ εἰ ἐπέγαπαπιῖφγαυτέ ειπα; Ἠϊετερ αἀἀατα εί ὑπᾶε -- πιῖργασίξ ἔη 

ἰο7απι) | αυτον: Ἐ ΔΥΤΣΕΝ ατε αἀά ο Θεοσ | κατοικειτε... Ὁ 5ΥΤΡ ο.” 

πάᾷ και οἱ πατερεσ ηων (ΑΥΤΡ ο.” υμωγ) οι προ ημων (5ΥτΤΡ ταὔβΒ 

υμωνγ). Ίέεπι Ὦ Αιιροῖν 4εῖ αά και οι πατερεσ Ἱμων 

ὅ. πληρο. εν αυτη (εξ. Ππη{ 151)... Ε εν αυτη κληρ. | καν επηγγειλ. (εἴ. ἴα 

6ορ είς): Ὁ νρ (6. απι ἆθπι]ά {ο]) βα1 Πππί 197 αλλ επηγγ. | δουναι 

αυτώ εισ κατασχ. αὐτην ΟΠΠ ΒΟΡΗΡ α15 σα (Ππ]πί οπιθ5ο αυτώ). 

σν 19, 

ση Τὸ, 5 

απ τὸ, Τ 



απ 15, 
18. 14 

απ τπτ, 10 

απ ὅτ, 
28. 99, ὁὶ 

πι 41, 40 

μα π.δ. ΠΡΑΞΕΙΣ 

.) - ΄ Δ - - 

ναι αὐτῷ εἰσ κατάσχεσιν αὐτὴν καὶ τῷ σπέυµατι αὐτοῦ µετ αὐτόν, 
) ” .) -” κ] 3. ΄ ον ἂ ας { 6 ιά [κά ” Ν 

ουκ ὀντοσ αυτῳ τέκνου. 0 ἐλάλησεν δὲ οὕτωσ ὁ Φεόσ, ὅτι ἔσται τὸ 
.᾿ - α -” ὁ) ο) ώ ΔΝ 

σπέυµα αὐτου πάροικον ἐν γῇῃ ἀλλοτοίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτὸ καὶ 
’ ο! / . ΔΝ δν 2 ὁ ον / 

κακώσουσιν ἔτη τετρακόσια". Ἱ καὶ τὸ ἔθνοσ ᾧ ἐὰν δουλεύσουσιν 
ο σεμ κ νμα λ στ Δ Δ ο. 3 / Δ , 

κομῶ εγω, ο Ψεῦσ εἶπεν, καὶ μετὰ ταῦτα εξελεύσονται καὶ λατρευ- 
2 α] ὖ 5 κο αλ ας / 

σουσίν µοι ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ. ὃ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ διαθ ήκην πὲρι- 
ο ἩΗ Δ οφ Δ ” 

τοµησ᾽ καὶ οὕτωσ ἐγέννησεν τὸν Ισαὰκ καὶ περιέτεμεν αὐτὸν τῇ 
ς ”. ὁὸ / δν / Ν / 

ἡμέρᾳ τῃ ὀγδόῃ, καὶ Ισαὰκ τὸν Ιακώβ, καὶ Ιακὼβ τοὺσ δώ- 
/ 0 η ολ ς / ΙΑ Δ ο Δ 

δεχα πατριαρχασ. Και οἱ πατριάρχαι ζηλώσαντεσ τὸν Ιωσὴφ 
ὸ / . 1” 3 κ τ Πα Ὦ » - Ἀ) η 

απέδοντο εἰσ «4ιγυπτον᾿ καὶ ἦν ὁ Θεὺσ μὲτ αὐτου, 10 καὶ εξεί- 
τι 3 - ” - λο - η 

λατο αὐτὸν ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτου, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ χάριν 

΄ 

ΑΙπηλ]Τέου Υρ αππη ἄαγο ἐΙί εαπι ὧν ροβδεδδίοπέπι... Ρ΄ δουν. αυτην εισ 

κατασχ. αὐτω «υπ ΝΑΕ αἱ ΡΙάβ10....ς αυτω δουν. εισ κατασχ. αυτην 

επ ΠΠΙπιΙδο νῖκ πα | ουκ οντοσ αυτώὠ: ο 952. 100. ουκ οντ. αυτου 

6. ούτωσ ΟΠΠ ΑΒΟΡΕΡ αἱ ρ]ον {οἱ ορ αγ ΒΥΤΡ (40. αἱ δαἩ αθείΠΡΡ αυτω 

ουτωσ, ααἰμΊο οἷο αωιέ 4ὔγαᾖαπιο) Ον 5111 Ππι τς, κα αΣ νσο]ε 

ἀαεπιῖά αὐτω, (5ΥΙ5ΕΝ εἰ οσιέιι Γιιεγαέ οιπι εο ἄειιδ ἀἰσόπς εἴ) ... απι {αι 

Ρ]απ6 οπι | ο Όεοσ: Ὁ Ιτὶηί αάᾷ προσ αυτον | το σπερµ. αυτου εἰ. νΕ 
αΧΠ δΥΤΡ.,,. Ν 15. 18. 27. 96. νυδΙΧ βα] ο0ρ ΒΥΙΣΟΝ ααἰμ το σπ. σου :: 
πὲ ΕΧΧ | δουλωσ. αυτ. και κακωσουσι: Ἐ κακ. α. κ. δουλ. | αυτο: 

Ῥ νρ δαἩ (7αοἰοπί 908 δεΥΌ08) αυτουσ, θα απο τ: πὲ ΤΧΧ |. κακω- 

σουσιν: 0 αἱ Ρας ΒΥΙΕΝ οἱΡ ο. ο). αάά αυτο (Ίἴεπι αυτουσ δα] «0Ρ 

Δο{ίΠ) τς ος ΤΧΣΧ 

7. και το εθν. (81. αάά εκεινο): ὁ 99. 190. εδ βαἩ (πο 1ίεπι 60Ρ) αεἴΠΡΡ 

(αοἨ Π{επιτο) το ὃε εθν. | ω εαν 611 ΝΑΟΒΗΡ αἱ οπηπΥ]ά ΟΠΗ ΡΟΗ. Τη 

ὦ αν επι ΒΡ | δουλευσουσιν ειπα ΑΟΡΕΙ 26. 96. δα] Π]ί 19Τ (εγυ ζεί) 

ενες ὮἨ -σωσιν 6ΝΠΙ ΝΒΕΗΡ αἱ ρ]εγ ἆ νο (δεγυζεγίπέ ἆ ο νϱ) Ον Ὅ σ1 :: 
Πα εἰ, ΤΧΧ | ο Φεοσ ειπεν 61ΠΙ ΔΑΒΟ... ς ΤΙ ειπ. ο θεοσ 6 ΡΕΗΡ 

3] οπιΥ]1ά ἆ (ασᾶ ἀοπιύπιβ), νρ (άἶωίέ ἀοπιύπιβ) ΒΥΤΗΙΣ ΒΑ] ο0ρ αὖΠΙ αεί] 
1ωπί (αἱ 4) | εξελευσονται: Ὦ αάὰ εκιθεν | λατρευσουσι» (δεγυίεηί ε 

νρς]ε [α Ππί, ἄεδεγυίεπέ ἆ ἂπι ἀθιπῖᾶ {ο]): ο" ν1άκΕῖ τὸ. -σωσιν 

8, ουτωσ: 933 ο. 9. 16. 1113 19. 94. 54. 4). Τδ. 100. 109106 α1956Γ ουτοσ, 

δα] ουτωσ ουτοσ | Ὁ Ρἱβ ισακ, ἴδαο | ογδοη (9): κ εβδοµη | καν 

ισαακ 8ἱΠθ αγίΙοπ]ο ὁπΠῃ ΝΑΒΟΕΡ 40. 96. ΚδοΥ Τπρηγίᾶ... ς ΕΙ και ο τσ. 

6. ΡΗΡ αἱ Ρ]εν οαί ΟΣΟΙ ΤΗΡΗΥΙΟ. Ῥταείοτοα Ὦ ΒΥΙΣΕΗ «ορ αάά εγεν- 

νησεν | τακωβ 5ἱπο αχὔῖει]ο 61Η ΝΑΒΟΡΤΕ 40. 41. 96. ΚΝΕ νε. ς Ἠ ο 

ακ. οππ Ρ:ΗΡ αἱ Ρ]οχ οαί Οἱ ΤΗΡΙΗΥΙΑΕἰὺ. Ῥιαοίετεα ΥΕΝ 60ορ αάά 

ἔγεννησεν 

9. και οι πατριαρχαι αἰο: ΤΠΡΙΗΥΙ9335 οι δε αδελφοι ιωσηφ ζήλωσα»τεσ 

αυτον απεδοντ. (8ο ἵπ 1ρ8δο ἑθχίιι οχμῖραί, ἵπ 6ΟΙΑΠΙ. που. αΑΠΙΠΡΙΓ) 

10, εξειλατο ΟΠΠ ΔΑΠΟΡΕΡ α110 [ογαο οαί ΤΗΡΗΥΙΟ... ς εξειλετο επ Ἡ αἱ 

ριος ΟΡ ΦΗΡΗΨΙΕ | αυτω χαριν: Ὀ8ἳ χαριν αυτω ... Α ΟΠΙ αυτω | 



ΠΡΑΞΕΙΣ ο τσ ο] 

ΔΝ ’ ” ΔΝ ’ 2 ο Ν ’ 

καὶ σοφίαν ἔναντι Φαραῶ βασιλέωσ ἰγύπτου, καὶ κατέστησεν 
ο « / Με Ρ] ”/ ν ο ο Δ αχ. δλ ” νά 

αυτὸν ηγούμενον ἐπ «Πιγυπτον και εφ ὅλον τὸν οἶκον αὐτου. 11 ᾖλ- 
Δ ς 2/ Ν . ’ 

ὃεν δὲ λιμὺσ εφ ὅλην τὴν «ἴγυπτον καὶ Χαναὰν καὶ Ὀλίψισ 
’ Ν . σ ’ 6 - 2 ’ 

µεγάλη, και οὐχ εὕρισκον χορτάσµατα οἱ πατέρεσ ἡμῶν. 13 ἀκού- 
] κο” / 3 431 να / Δ / 

σασ δὲ Ιακὼῤ ὄντα σιτία εἰσ.4ἴγυπτον ἐξαπέστειλεν τοὺσ πατέρασ 
ε ο ο . ο] Ν - ν . / ο 

ἡμων πρώτον 19 και ἓν τῷ δευτέρῳ ἀνεγνωρίσῦη Ιωσὴφ τοῖς 
1 -” .] - Ν ’ - ώ - 

αδελφοῖσ αυτοῦ, και φανερὸν ἐγένετο τῷ «Φαραῶ τὺ γένοσ αὐτου. 
. /, αν] Ν ’ 2 Ν Δ /’ , νά 

14 ἀποστείλασ δὲ {ωσὴφ µετεκαλέσατο ]ακὼῤ τὺν πατέρα αὐτοῦ 
Δ ο Ν -- « ’ Ν 

και πασαν τὴν συγγένειαν ἐν ψυχαῖσ ἑβδομήκοντα πέντε. 19 καὶ 

ενάντυ οιίῃπ α 5. 21. 29. 40. 96. 191. 169. 180. Ἴδος Οι 5148, ς ἵμπ 

Τϊ εναντιον ΟΠΠ ΑΒΟΡΕΗΡ αἱ Ρρ]α :: απεπιαάπιοάπη Το 1, 8 οἵ Αοί 8, 

9{ εναντι οὐ Ἱέπι οδί αἲν ογδαμ {15 {οβΗββ τη]18 οἴδαια ϱγανΙββ 

απ] εναντιον παπί, εναντιον νετο Αεί ὃ, ὃδ ποπ Βιοίπαξ πος τηαρ]β 

{ανα Ἱιο 20, 26. 24, 19, Ἱία αἴϊαπι ου Ίοεο εναντι ΡΙΒΕΙΕΤΕΠάΙΠΙ οχ 

σος 1οῖδ κα αποί(ονΠἰαίε πη]{15 αἰῖ5 οοπβτπιαία, απΙ {οί65 οαπι ρ]ποῖρα- 

Πρας αποϊαπί | εφ ολον μπι ΝΛΟΕΕΙ 143” 20. 25. 26. 2Τ. 40. 69. 96. 
100. 106. 190. 165. ΙΤ" ρδεὶ νυν δγταῖς 6αµ «ορ ....ς ἵμω Τί οπη εφ 

οἵπι ΒΡΗΡ αἱ Ίοηρε Ρ]α ο Οἱ Ὅ150 

11. ολην την αιγυπτον (αὐ’) επι ΑΠΟ 81. νς ΒΥΙΣΕΗ δα οορ; Πίαιη ΡΕ! 

ολησ τησ αιγυπτου (3 Ιεδίο ΠΡΙ αὐά γησ ροδίτησ)...ς Τϊ ολ. την 

γην αιγυπτου επι (03 αρ ΙΚΙΡΙ) ΡΗΡ αἱ Ρ]εγ (5οἆ αἰ5 οἵη την) ΒΥΙΡ αΥΠΙ 

αεΒνίς (οἵα ολην) ΟΙ 5145 1 ευρισκον επι ΔΑΟΡΗ αἱ Ρρ]εν ΟΝςΥ... ΒΕΡ 

4. 40. Ἰς56Υ οαἱ195 ἠυρισκον:: οἳ αἲ Το 19, 48 Μο 14, ὅδ 

19. αχ. ὃς (εἰ. ἆ): 951 ακ. ουν | σιτια (Β0 σειτια, 15. 40. αἱ οί σιτεια) 

σππι (489) ΝΑΒΟΡΕ ὅ. 6. 8. 15. 96. 40. 100. 105. οπί ... ς σιτα ΟΠΙΠ 

ΗΡ αἱ ρ]ον ΟΗΥδ.Ι3 (18. ΤΠΡΙΗΥΙΑ σιτον) | εισ αιγυπτον (0) ο. ΔΑΒΟΕ 
40....ς εν αιγυπτω 6ΙΠΙ ΡΗΡ αἱ Ρρ]ετ Ον (ἆ νρ ὧν αεφΗΡίο; εοπίτα ϱ 

πι αεφη/ρέιπι) 

19. εν τω: Ὁ 18. επι τω | ανεγγωρισθηή ΕΠΙ ΝΟΡΕΗΡ αἱ Γεγο ΟΠΠ ΟΗΥ9) 148 

εκ. μη εγνωρισθη ουπῃ ΑΒ (26. εγνωσθη). Ο8 οἱ. Τιαίε: ἆ γεοοφπῖέις 

εδ, ο αθπίέις εδ, νρ οοφπτίιιδ εδὲ | εγενετο: Ὁ εγενηθη | τω φαραω: ἃ 

οπι τω | το γενοσ αυτου (αΏ’) οιπι ΝΑΕ 40. νρ απ ... ς τ. γε. του 

τωσηφ οπΊ ΡΗΡ αἱ ρ]ετ ΟµΥ: Πέετη Ἰωῃ Τϊ τ. γε. (ωσηφ οτι Βο 41.1: 

Ρρονβριοπ](α {15 εαπδδα (ωσηφ εί του ιωσηφ δα ὐβΗπία 

14. τακωβ πΠίε τον πατ. αυτου «ΙΙ ΔΑΒΟΡΕ αἱ ρἱ1β10 νρ δα]. «ορ ἄγπι 

...ς Ροδίτ. πατ. αυτ. 6ππὰ ΗΡ αἱ Ιοηρο Ρ]α ογτας Ομ δήδς,, 15. 

18. 96. 4Τ3” 1685. οπ)19 ααἰμαῖχ, ρ]απο οσα, Ἠϊπο 900 [ συγγενειαν (0 
συ)γ., Ὦ -νιαν) 5ἶπο αυτου 6. ΝΑΒΟΗΡ αἱ ρ]αβδ1ὸ πα [α ἆσπι]ά «ντ Επι 

σαΐ ΟΝΣ.... ς (- αυ 52) αἀά αυτου οµπῃ ΡΕ αἱ Ριι νρς]θ {οἱ ΦΥΥ5ΟΝ Ρα] 

«ορ αεί | εν ψυχ. εβρδοµ. (ϱ 195. εδΟῖ αἆά καν) πεντε: 09Η 1. ὅ. δΙ. 

95, 98. 40. ὅπ. 69. 96. 105. 119 120τ. 160. 180. «δὲ οα(1ἱ9 ψυχαισ ροδί 

πεντε Ροη 

αν 41, ο 

απ 42, 45 

απ 45, 1 

απ 4ο, 9 
48, 21. 

ιτ 10, 23 



αν 49, 95 

1ο8 24, 82 

απ 49, 30 
δὃ, 19 

απ 24, Ἱ 

Έκ , Τ--10 

50 τ, 16 ΠΡΑΞΕΙΣ 

/ 3 Δ .] 21 να) ’ ο) λ ς / 
κατέρι Ιακὼβ εἰσ «4ἴγυπτον, «καὶ ἐτελεύτισεν αὐτὸσ και οἱ πατέρεσ 
ιό - Ν / 3 Ν Ν να 3 ως ή 

ημων, 16 καὶ μετετεθησαν εἰσ Συχεμ και ετεθησαν ἐν τῷ µγηµατι 
τ . ΄ 2 Ν σ-- 2 / Ν .. εκ. 2 Ν ο 

ᾧ ὠνήσατο 4βροαὰμ τιµησ αργυρίου παρὰ τῶν υἱῶ» Εμµωρ ἐν 

Νυχέμ. | καθὼσ δὲ ἠγγιζεν ὁ χρόνοσ τησ ἐπαγγελίασ ᾗσ ὠμολό- 
Ίησεν ὁ Ὀεὺσ τῷ 4βοαάμ, γὔξησεν ὁ λαὺσ καὶ ἐπλιθύνθη ἐν 

Αὐύπτῳ, 15 ἄχοι οὗ ἀνέστη βασιλεὺσ ἕτεροσ ἐπ 4ἴγυπτον, ὃσ 

οὐκ ᾖδει τὸν ᾿]ωσήφ. 19) οὗτος κατασοφισάµενοα τὺ γέγου ἡμῶν 

ἐκάκωσεν τοὺσ πατέρασ τοῦ ποιεῖν τὰ βρέφι ἔκθετα αὐτῶν εἰσ 

16. καν κατεβη ()9’) οππι ΝΔΟΕΡ 16. 18. 96. 09. 100. 105. 168. (8Ρ8 και 

κχατεβη δε) εαῖ νυ ΝΥΙΣΕΝ αεί... ς πατεβ. δε επι ΒΗ αἱ Ρ]α 54] «ορ 

απ ΟΗΥΣΗ4δ, ο 40, τὸ. 96. ΒΥΤΡ π]] π]δῖ κατεβη (ἲ ἀε]εία εβί «01- 

Ἰπποξίο πί νετρα εν ψυχ. εῷὸ. πεντε 6ΙΙΠ κατεβη οομαπρεχεπίατ: 14 

αποά ες ΤΧΧ Βαχί() | εισ αιγυπτ. 6ΙΠΙ ΒΑΟΡΕΗΡ αἱ οπιηΥΤᾶ νρ γσυ 
δαἩ «οΡ τα]] (αδἰμϐ εισ γην αιγυπτου) ΟµΣ (1: πες α [εν ΤΧΧ)... 

ΤΙ οπα οΙΏ Ἡ | ετελευτ. (Ώ 8ΥΥΞΕΒ αάἆ εκει, 15. ἂάά και) αὐτοσ (2 αἀά 

τε, ἆ οι) ... Β αυτοσ ετελευτ. 

16. µετετεθησαν (ἆ ενρ ἐγαπδία(ἶ διηιϐ): Ὁ µετηχθησαν | 8ΥΥ5ΟΝ γε γος- 

ἀπμὲ µετετεθη εἳ ετεθη συχεµ: Ώ5Ι συχεν | ὦ ὠνησατο ο. ΝΑΒΟΡΕ αἱ ο 
οί... ς (Ξ- αυ Β4) ο ὠνησατ. οππὰ ΗΡ αἱ Ρα Ο1ΝΗΗΣ Γαβρααμ: Ὦ αἲὰ 

ο πατηρ ημων. Τοπι Βεάτοίτα 135 οκ χ γαΐεν ποείεν 4ὐγαλαπι | εμμωρ 

ο. ΔΑΒΏΟΡΗ αἱ ρ]1510 σαΐ 6οΡρ (οἱ δαἩ εµωρ) ΟΣΗ, ς εμµορ ο. ΕΡ αἱ 

Ίοπρορ]α. Εέίαπι ἆ 6 απι ἀεμιῖά σποτ, οοπίτα νρζ]ὲ [α οπου. | εν συχεµ 

ο κπο 1. 19. 66,69. 96. 100. 106. 168. εαέ βαἩ «ορ Υπ... ἨΠ του εν 
συχ. εαπι ΝΕΑ; αἱ ὃ {οἱ ΥΥΡ (ιά επ δο]ιεπι), Ίτεπα Ρεὰ ὃδ ὅι ἄτ. επεπι- 

Ρίατί δογζρέιπι οδἰ: α ΠΠ ΙπΙπιο” φιί Γι πι Φίσ]ιεπι ... ς του συχεµ 

οππι ΡΕΤΗ(Ρ τουχεμ) αἱ ρία νς (6 Φο]ιεπι) αεί] (αἱ νβ) Ομ: ἆ νετο 

εἰ 5 ε]ιεπι ... ΒΥΥΣΕΝ αἲθ Ρ]απο Οπ1 

1τ. καθωσ: Αὠσ | ηγγιζεν οΠΙ ΝΑΒΟΡΕΗΡ είο (οξᾶ εγγ. Ρον ογτογθπη): 
αἱ. ο νς αζργορύιηιαγεί ... δΙ. ηγγισεν, ἆ πέ οεγο αζργορίπφιαυσέ | 

χρονος... Α καιροσ | ὠμολογησεν (Ν οµολογ.) «πΠῃ ΑΒΟ 10. 56. ο {110 

να (οοπ/εβδις εγαἰ, ἀθπιῖᾶ οοπδέἄπεγαξ) 88Ἡ Άγπι ΒΥΥΡ 8 αθἰἩ ... ΡΕ 

Ῥοαάτείν 136 οκ (ν {οἱ επηγγιλατο (Βεᾶ «παπι Ρροϊζοῖίις εγαξ) α φιιοᾷ 

Φοῖζ. εγαί, {οὶ «παπι ῥγοπιίβεταί) ... ς ὦμοσεν Επι ἩΡ 91. 61. αἱ Ρ]εν 

ΒΥΥΣΟΠ αἱΡ ἴχί οορ Ομ δε: εκ ΤΧΧ ἄεη 94, τ. 26, ὃ εἰς 

18. αχρι πι Βου ΤΗΡΗΥΙΑ65... ς αχρισ οππὶ ΔΑΗΖΡΗΡ αἱ οπιπστά Ομαῦν 

Ἠ8 {επ αιγυπτον οΙΠΙ ΔΑΒΟ αἲ”ὸ (40. αιγυπτου) εαἰ να (πι 4εηΡίο) 

Ρα] «0Ρ ΦΥΙ5ΕΣ αίΡ ΠΡ αἲπῃ ααίἩ... ς ΤΙ οπι «ΠΠΙ ΡΕΗΡ 91. 61. αἱ Ρ]α 

ΑΥΤΡ ἴχί ΟἩν οπι :: Ροδί εν αιγυπτω ααπάατα ν]άεραίας [ ηδει του 

ιωσηφ .... ΡΕ εμγησθη του ιω. 

19. ουτοσ: ΡΕΧ και, ἆ Ρ]απο οπι | τουσ πατερασ πε ημ. ΟΝΤη ΔΡ αι” 

α... ς αάᾶ ημων οππι ΑΟΡΗΡ αἲ οπιπσ]ά νρς]ό (οἱ. απηζον)” ἁοη[ὰ {οἱ) 

5αἩ «ορ ογταζ ΑΥΤΑ αθίῃ ΟΗΥ 150 1 εκθετα Ῥοδίτα βρεφη (ΦΨΙΡΊΕ ΕΥ 

τουσ βρεφουσ) οππι ΝΑΒΟ (91. 61. Ρροβί τα ῥο. αυτων)... 5 Ροδί που: 

ειν ΟΠΠ ΏΡΗΡ αἱ Ρίου οαί ΟΗΥ ίοπι μέ εροπεγεπέ ἱπ]απίεν 808 νρ οἱο | 

ζωογονεισθαι: Ὦ αάά τα άρρενα, 45. αυτα 



ΠΡΑΞΕΙΣ  ΡΡ, ο] 

τὸ μὴ ζωογονεῖσθαι. 90 Ἐν ᾧ καιρῷ ἐγεννήθηῃ Μωῦσησ, καὶ ἦν Ἐκ δι19ν 

ὠστεῖοσ τῷ Φεφ. ὃσ ἀνετράφη µῆνασ τρεῖσ ἓν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρὀσ᾽ 

2 ἐκτεθέντοσ δὲ αὐτου ἀνείλατο αὐτὺν ἡ θυγάτηρ «Φαραὼ καὶ 

ἀνεθρέψατο αὐτὸν ἑαυτῇ εἰσ υἱόν. 33 καὶ ἐπαιδεύθῃ Μωῦσησ ἐν 
’ ’ .) ιά πι. Ν Δ ) ’ Ἀ ο) -- 

πάσῃ σοφία «{ὐυπτίων᾽ ἡν δὲ δυνατὸσ ἐν λόγοισ και ἔργοισ αυτου. 

35 ὧσ δὲ ἐπληρουτο αὐτῷ τεσσερακονταέτησ χρόνος, ἀνέβι ἐπὶ 

τὴν καρδίαν αὐτου ἐπισκέψασθαι τοὺσ ἀδελφοὺσ αὐτοῦ τοὺσ υἱοὺσ 
» ’ Γ Ν ρ] ιά } ’ ο) / Ν ε) / . 

/σραηλ. 24 καὶ ἰδών τινα αδικουμενον ημυνατο, καὶ ἐποίῃσεν ἓκ- Ἐν δι 119 

δίκῃσιν τῷ καταπονουµένῳ πατάξασ τὸν ἠγύπτιον. 90 ἑνόμιζεν 

δὲ συγιέναι τοὺσ ἀδελφοὺσ ὅτι ὁ Φεὺσ διὰ χειρὸσ αὐτου. δίδωσιν 

90. εγεννηθη: Α 1. ΙΙ εγενηθη | κωυσὴσ οιπι ΝΒΟΡΗ αἱ Ρ]1559 σα 

Οµγ9 15ο... ς (5 60 Βή) µωσησ οἳπῃ ΑΏΡ αἱ ρ]α. Ώε νς είο ο αἲἲδί | 

του πατροσ 8ΊΠθ αὐτ. ΕΠΙ ΔΑΒΟΗΡ (κ αἀάϊάεταί µου, 56 Ίαπι 1ρ8ε” 

ποίαν1() αἱ ρ]αδῦδ Ον... ς (-- αυ 52) αἀά αυτου οππι ΡΕ αἱ Ρ]α οαί 

να τα]] ΤΠΡΙΗΥΙΗ οίῦ 

91. εκτεθεγτοσ δε αυτου «ππΙ ΝΑΒΟΡ 8. 16. 18. 29. 96. 40. 61. 96. οαἳ νρ 

(εαροδίίο αιίεπι [ο τισιζΐ επι) ... ς Τϊ ο. ΡΗΡ αἱ Ίοῦρο Ρ]α εκτεθεντα 

δε αυτον (41 ραπο τουτον), 8εᾷ αἱ ππα (6 αρ Βο6ι, 9 αρ Μίίλας) Ον 50151 

ΤΠΡΙΥΙΑ αίῦ οπι αυτον Ροβῖ ανειλατο. Ῥτασίοτοα ΡΕ ΒΥΤΡ ο." αάὰ 

παρα (Ώ εισ) τον ποταµον | ανγειλατο (α0”) οπιΏ ΝΑΠΟΡΕΗ 61. αἲ15 

ενες αγειλετο οπα (Η {ερίο Τγερ) Ρ αἱ Ίοηρο Ρ]ι ΟΙ | και: ϱ8ἱ37 οπι | 

ἀνεθρεψατο: ϱ ανεθραψ. |. αυτον βοοιπᾶ: ϱ" 9433 104, 180. οδε ἆ 

οπη; ΒΥΤΡ αθοί ς, οὗ. | εαυτη: ϱ3 αἱ Ραπς αυτη | εισ υιον: Ἡ ΟΠΙ εισ 

95. µωυσήσ ΕΙΤΠ ΑΒΟΡΗΡ αἱ ρ]ας”ὀ ΟΥ 0115 Οδ) 1 Ί ως (-- 6ὖ 2) µωσησ 

επ ΑΕ αἱ ρ]α.. Ῥνταείετθα ϱΓ α1ΡΙ. | εν παση σοφια 6ΝΠΙ ΝΛΟΒ αἱ Ραιιό 

νοσοᾷ (4 9) ΟΥ 15 ει 969 Ῥ»-Τιςιίαα 35 Ῥαβ2)1ο Τνά τα 11, Ίέθιη βα] 
ζ0ορ...5ς Ἰπ παση σοφια οἳπ ΒΡΞΗΡ 61. αἱ ρίεχ εαῖ να Ον 5689 σος 
Εβεδα4δΙ Ῥ]ᾷσαι 15 ΟἨγ 0151 Ογν ἠ1Πδετος,, ϱ. 01ο 15 Ον δν45 

πασαν την (Ο]επι οπη) σοφιαν | Ἠν δε οΙπΙ ΝΑΒΟΠΡ αἱ Γεγα ΟΠΙΠ οπί ο 

σοΡ ατα ΟΥ151... ΡΕΕΙ 186Ι ήν τε, 99. ϱ8όἳ Ρβ-Παδίαα 35 ΟΗ15) 113 και 

ήν, Ἰθιι εί εγαί νο δα]ι ΑΥΙΣΕΣ | εν λογ. κ. ερ. (0) ουπι ΝΑΡΟΡΗ 61. 
3 ζαἲ ο Ῥβ-Τιβί (εν εργ. και λογ.) ΟΙιτὸ1δᾷ.,. ς εν λογ. κ. εν ΕϱΥ. ΟΙΤΗ 

Ώβῖρ 19. 91, (65ΟΥ εν εργ. κ. εν λο.) αἱ δαΐ πια νο | αυτου 6ΠΙΠ ΔΑΒΟΡΕ 

61. αἱ ρ]α515 νρ ΒΥΙΣΕΗ βαἩ «ορ ΑπΙ ααίἩ..., ς (-- 60 87) οπι οἳπι ΗΡ 

αἱ Ρρ]ι ΘΥΤΡ Ῥρ-Ταδίαα 56 Οσ 

90. τεσσερακονταετησ (ϱ α. ετησ) επι ΝΑΒΊΟ.... ς Ἰμπ τεσσαρακοντ. 

οππα ΒΣΕΠΡ αἱ οπιπν]ά | επι την ΟΠΠ ΔΑΒΟΡΕΡ αἱ οπιπυ]ά.., Ἡ ειστην | 
ἐπισχεψασθαι: Ὦ 180 ρταεπι του | τουσ υιουσ: Β ο τουσ 

94. τινα: 61. τιᾶν | αὐικουμενον: ΡΕ ΒΥΥ5ΟΝ αἱῷ ο,Ἐ ατε αθἰΠ αά εκτου 

7ενουσ αυτου (983 οπι αυτ.) | ἠμυνατο: ϱἨ -νετο | τ. αιγυπτιον: Ὦ 
Δ8{Π αάά και εκρυψεν αυτον εν τή αμµω 1: ε  ΤΧΧ. 

90. ενοµιζεν: ρετ 19. -ἕον | τ. αδελφουσ 8ἶπε αυτ. ΕΠ ΝΒΟ νρ (εἰ. απι 

οσα ἀεππῖά, ποπ Ἱέεπη {ο])... ς Ἱμι αάά αὐτου οππι ΑΡΕΗΡ αἱ οπιπΥ1ά {οἱ 

ΒΥΤΝΙΣ ΑΗ «ορ ΑΥΠΙ αεί ΟΗΥ 3151, Ῥταείετεκφιο ΦΥΙΣΟΝ ε{Ρ πι αγ9 αάά 



58 7, 26. ΠΡΑΞΕΙΣ 

ε 9 , ο κ δὲ 5 - οσα ᾿ / ο ος 
Εκδ,1ο σωτ]ρίαν αυτοῖσ᾽ οἱ δὲ οὐ συν//καν. 360 τῇ τὲ ἐπιούσῃ ἡμεοα ὤφθη 

5] - / Ν / 2 

αυτοῖσ µαχοµένοισ, καὶ συνήλλασσεν αὐτοὺσ εἰσ εἰρήνι εἰπών΄ 
: / 2 ο . αν - ἕ 

Ρα 319. ἄγδρεσ, ἄδελφοί ἐστε᾽ ἱνατί ἀδικεῖτε ἀλλήλουσ; 21 ὁ δὲ ἀδικῶν 
Ν / ο ο λγρ ο λ. 3 . 2 

τὸν πλησίον ἁπὠσατο αὐτὸν εἰπών' τίσ σε κατέστησεν ἄρχοντα 
ν Δ ος - Π -ω ε 

καὶ δικαστην εφ ἡμῶν; 25 μὴ ἀνελεῖν μὲ σὺ Θέλεισ, ὃν τρόπον 
.) -- 2 ΔΝ Δ / . .. - -- 

ἄνεῖλεσ ἐχθὲσ τὸν ύπτιο; 29) ἔφυγεν δὲ Μωῦσησ ἐν τῷ λόγῳ 
΄ ο λ σρ / νο | στ 

τούτῳ, και ἐγένετο πάροικοσ ἓν γῇ Μαδιάμ, οὗ ἐγέννησεν υἱοὺσ 
Ὃ ο θκ, -- /) ».- ᾿ - - μα δν σλ δύο. 90 Ναι πληρωθέντων ἐτῶν τεσσεράκοντα ὤφθη αὐτῳρ ἐν τῇ 

9. - ε τι, - ” 3 Ν Δ ’ Ὠ « Ν 

ερήμφῷ του ὄρουσ Σινᾶ ἄγγελοσ ἐν φλογι πυρὸσ βαάτου. 9ἱ ο δὲ 
--- σολ ; 2 -- 

Μ]ωῦσησ ἰδὼν ἐδαύμαζεν τὸ ὅραμα” προσερχοµένου δὲ αὐτοῦ 

3: 

τουσ υιουσ ισραηλ | σωτηφιαν αυτοισ ΟΠ ΝΑΠΟΡ 91. 40, 61. 96. σα 

νΡ «ορ ΑΓ ... ς αυτοισσωτηριαν οΝπη ὮΗΡ αἱ Ρεν βγταῦ 84Η (αυτ. 

σωτ. δια χειρ. αὐτ.) Ον | ου: 9817 οπι 

96. τη τε (0) ειπα ΝΑΒΟΡ”(ϱΆ ἁτοτε)Η αἱΣ5 αἱ δγτας αεί Ο]σ 5151 

ενω 6 (ποπ ς) 0 Βσ τη δε οππι ὮΡ αἱ Ρρία να βαᾗ «ορ ΑΠ | µαχο- 

µενοισ (98Τ3 --νοσ): ϱ” αάά και ειδεν αυτουσ αδικουντασ | συνηλλασ- 

σεν (49) οτι ΚΒΟΡ α1Ι9 ο νρ (ο νρ γεσοποαδαί, ἆ -αυῖς) 5γτιο β8]ι 

«ωως συνήλασεν επ ΑΕΕΙΡ αἱ ρία ΟΗ, Πεπισ]ά «ορ αγπη αεί... Η 61. 

συ)ηλλασεν. Ῥτο  αυτουσ απο 5εφπ]ία ϱ"Ἡ αυτοισ | ανδρεσ, αὐ. 

εστε: Ὁ τι ποιειτε αγδρεσ αδελφοι | εστε 8ἱΏο υμεισ ο ΝΑΒΟΕ 23. 
99. 40. 61. 69. 891. 105. 165. νρ δαῦ αὖπι ΟΗτύ151....ς (αὐ09) αἆα., 

Όμεισ-ο. ΗΡ αἱ Ίοησο Ρ] οα{115 οορ ΦΥΙΡ πο | αλληλουσ: Ρ” εισ αλλ. 

2Τ. ειπων: Ὦ ειπασ | αρχ. και: Ε ἀεπι]ά εορ αρχ. η | εφ ημων (9) οππι 

ΔΑΒΟΠΗΡ 15. 61. αἱ Ρ]αβ20 οπ 1114... ς εφ ήµασ ουπι ΡΕ αἱ ρα ΟΥ (ο: δῖς 

οἱ. {αρίες ΡΙ Τ.ΧΧ, ΑΒ Υογο εφ ημων) 

98. συ: 46. 61. 96. οἵη | εχθεσ επι ΝΕ ΟΡ 94....ς χῦΦεσ ο ΑΡΗΡ αἱ 

Ρ]ον ΟΗΥ 161. Ῥναοίοιθα Α 54Η «ορ Ροβί τ. αιγυπτιον ΡοἩ 

99. εφυγεν δε µωυσησ: ΡΕΙΧ ουτωσ και εφυγαδευσεν µώυσησ, ἆ αἄφιε 

ία ὪγοΓιιςζέ πιοήδε ... Ὦ εφυγαδευσεν δε µωυσην, ε εὔιιρφαυῖέ αιίετι 

πιοδει | µωυσ- ΟΙΠΙ ΝΒΟΡΕΗΡ αἲὸ Οµτ... ς (-- αὐ Βσ) µωσ- επι Α 

αἱ Ρ]α οαὲ | δυο: ϱ" δυω 

30, Και: Ὦ και µετα ταύτα | πληρωθεντων ετων: ἆ εἰ ὑπρίεί6 απιπῖθι 

ρβι πλησθεντων αυτω ετη (ετων) | τεσσερακοντ. 61Πη ΝΑΒ3Ο (σερα- 

κοντα οπηῖδδα ϱΥ]]αῦα Ρίπηα): Ῥμ...ς Ἰμῃ τεσσαρακοντ. Έππι ΒΖΡΗΡ 

αἱ οπηπσίά { αγγελοσ βἶπο αἀάῑίατη οπή ΝΑΒΟ 61. 81. νΡ ΒΗΝ 6ορ...5 

(650) αάά κπριου οππά ΡΕΗΡ αἲ ρ]εν Αγγαϊτ ασπῃ αει Ον ὃν σα | εν 
Φλογι πυροσ ΟΠ1 ΝΗΡΗΡ 1. 15. δ1. 61. αἲ Ρίὰ 5αἩ «ΟΡ ΔΥΥΡ Άσπη εἴ] 

Οµς... ΑΡ’ ΤΙ εν πυρι φλογοσ 61 ΑΟΒ α0 σα 15 νε ΒΥΙΣΟΝ ε: βπι]- 

{ον Ἰασίίο Πποϊπαί ΤΧΧ 

δΙ. κωυσησ οἱ πωσήησ αἱ νειδα 29, υ]δὶ αιιοᾷ µωσησ οἵ. Ρ μαβεί | ιδων: 

{9. κου ροβί εθαυµ. ροι | εδαυμαζεν οππα ΝΡΕΗΡ 1. 81. 61. αἱ ριις ο 

οἱ Αιισίή δλοςς (-- αρ 52) Ίωῃπ εθαυμασεν απ ΑΒΟ 19. α] Ρεγπιι 

νρ το]] ΟΝ5 | το οραμα: Α οπ | πφοσερχοµενου δε (να ΒΥΙΣΕΙ ού ασσε- 

ἀεπίς) αυτ. κατανοήσαι: Ὁ καν προσερχ. αυτ. και (ἆ οπι) καταν., ἆ 



ΠΡΑΞΕΙΣ τ.9δ. 5θ 

- ιβ, Ν / .:. Ὁς 3 ΜΝ 46 Δ οᾱ 2 ρ κατανοησαι ἐγένετο φωνὴ κυρίου” 5 ἐγὼ ὁ δεὺσ τῶν πατέρων σου, ΜΙΣ5, 35 νν 
« Δ 2 Ὢ Δ να Ύ ’ Ν / 

ὁ Φεὺσ “βραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ιακώβ. ἔντρομοσ δὲ γενόμενος 
΄ .. Ὁ 3 αρ - 2) στ Δ "ες ’ ο. 

Μωῦσης οὐκ ἑτόλμα κατανοῇσαι. 9 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ κυριοσ 
” ο ς ’ ῳ ” . σ / τ ο 

λυσον τὸ ὑπύδημα τῶν ποδῶν σου ὁ γὰρ τόποσ ἐφ ᾧ ἕστηκασ 
ως ’ ” / 94 σος σ Δ ’ -- -- αι 

γή ἁγία ἐἑστί. Ὁχ ἰδων εἶδον τν Κάκωσιν του λαου µου του εν 
.. β ] - - ) - ” Δ 

Αἰγύπτῳ, καὶ τοῦ στεναγμοῦ αὐτῶν ἤκουσα, καὶ κατέβην ἐξελέσθαι 
. αν ος ν ὦ - ν ” -- 

αὐτούσ᾽ καὶ νῦν δευρο ἀποστείλω σε εἰσ ϊγυπτον. 90 Τοῦτον τν στ 
Δ .. » α / «κ ο 3/4 

τὺν Μωνυσην, ὃν ἠρνήσαντο εἰπόντεσ᾽ τίσ σε κατέστησεν ἄρχοντα 
Ν / - ς . . . ψ. 

καὶ δικαστή»; τουτον ὁ Φεὺσ καὶ ἄρχοντα καὶ λυτρωτὴν ἀπέσταλκεν 

οπφιιε ἔρεε αεοεᾷεγοὶ αἱ οοπδἰάεγαγεί | εγενετο φωνη κυριου (ὃ. οπι 

κυρ.) οαπι ΝΑΒ 16. 18. 27. 99. 96. 40. 61. 69. 106. 1689. απι {α ἀοπιῖά 

εοδῦεᾶας ϱορ αγπι (α4ὰ ἀἰσεπς) ΒΥΤΡ Λας (αἱ ΑΠ)... 6 (δε 9ύ9) αάά 
προσ αυτον επι Ο(Ε)ΗΡ αἱ ρ]ον δα ΟΗΣ, Ίέεπι νρ-]ο {οἱ (εκ 511ειι{1ο) 

αἲ επι Όοα ἀοπιπί ἀΐσει. πι] τει Ἡ ῬΒοαάτείτα 136 οκ ἄταςο ΟΠΠΙΒ8Ο 

κυριου αἀὰ εκ του ουρανου λεγουσα προσ αυτον ... Ὦ αθίΙ (ΔΙπι]Τδεν- 

απια ΘΥΥΣΕΝ) Ῥγο εγενετο οἷο δῖε: ο κυριοσ ειπεν αὐτω λεγων (8γν561ι 

αγε ἅωίί εἰ ἄοπιῶιιιδ Φεγ 9οσεπι) 

89, εγω: Ἡ Βεάτεία126 ϱχ ἄναος ἆ νρζ]θ (ποη Ιίοπι απ {α {οἱ εοάῦε πε) 

αγ αάά ειη (516), δα | ο Θεοσ ρτῖτη: ΟΗ” (56 1ρβε” 5αρρ])οππο | ο 

Φεοσ 8ος: 6 οἱ 0 | και ισαακ (05 σαχ) και να. ΟΝΠΙ ΝΑΠΟ 15. 26. ὅΤ. 
40. 61. 96. (δες οπι ο 9ε. 5ες 5 αἱ ἰοτί) {αι δαἩ Αγ ΑὖΠά... ς και ο 

(0 οππ) Φεοσ νσ. και ο (Ὁ οπΙ) Φεοσ ταµ. 6ΠΠΙ ΡΕΗΡ αἱ ρ]ες νρ (α{. απι 

ἀαιηϊά {ο]) «ορ αθί ΟΗσ :: θΙμη ΠΠ Ί{εν Ἰοείῖο Βποί 1 ΧΧ | γενοµενοσ: 

Ροβί µωυσησ Ροπ | μωυσησ εἴ µωσησ αἱ ν. δἱ | ετολμα: α ἑτολμησεν 

98. ειπ. δε (16. 46. οπι) αυτω ο (Α Τ8. 96. οπι) κυριοσ (8 Τδ. 96. ἀἆαπαῖά 

Φεοσ) .... Ὁ και εγένετο φωνή πθοσ αυτον | λυσον: ϱ" 145. λυσαι | το 

υποδημα: ο Αγταῖτ αείῃ αάά σου | των ποὸ. σου: Ἡ σου των ποδων 
. ο(οί εί”)Η (Ίρβο” 5εἆ οχίτα 1ἱπαμπι) αἱ ρ]α513 βγχαίτ αθί] Ιεάτείν 130 

εκ ἄν ΡΥά6ΠΗ εκ 1: Ἰΐοπα 1Χ ΣΧ δοᾷ Βιοί ]αοίῖο | εφ ω οἳπι ΝΑΠΟΡΣ ( ου) 

61....ς εν ὦ οἳπΙ ΕΗΡ αἱ ρ]ον ΟΥ 5,153 1: αἱ ΤΧΧ. Ῥναείετεα (:: αί 

ΕΧΧ) ο (συν) αἱ ραις ατπι αάά συ 

84. νδων (6 αἱ Ραας ειδ-) ... ϱ" ἆ και (ἆ οιπ) νδων γαρ | ειδον: ΑΡΗ 
δον | µου: ϱ ἆ 4Τ. οσα | αυτων ΟΙΙΠΙ ΝΑΟΞΗΡ αἱ Γοτο ΟΠΠ νρ 5.1 ορ 

ΒΥΤΡ αγΙΠ ἁοἰμ ΟΗΥ 9102, Ἰῃ αυτου επι ΒΡ 96. 8ΥΤΣΕΝ (:: ΤΕΧΧ 

τησ κραυγησ αυτων) | ἠκουσα: Ὦ 9. 40. ακηκοα (:: αἱ ΤΧΧΝ) νυν: οἳ 

γυνι | αποστειλω (ΔΕ -στιλ-) εππι ΝΑΒΟΡΕ 61. 693 1056. 165. οδεῦ οαί 

ΟΗΓ....ς αποστελω επι ἩΡ αἱ Ρ]εν (:: ΙΧ Χ -στειλω Ιεοίίοπε {αηίαπῃ 

ΠΟΠ Βιιςί). ΟΓἆ ενρ οίο πιέαπι 

ὅσ. µωυσην ο. ΝΒΕΟΡΕΏΗ αἱ ρία... ΑΡ αἱ ΠΠ µωσην |. δικαστην 8Ίπε αάάῑ- 

{απι οΗΊΏ ΑΒΗΡ αἱ] Ίοηρο Ρ]α νρ ΑΥΤΡ ἴχί ΤΗΡΗΥΙΑ..., που 15. 18. 98. 

96. 61. αἱ οα6111 αάά εφ ηµω», Ὦ 19. 26. 94. 40. 40. 69. 100. 108. 105. 

αἱ ΟΝτ ΤΠΡΙΗΥΙΟ εφ ηµασ, Ἰἴοιι αἰοναίταπα βα. «ορ ΒΥΤΡ ο.” (5ΥΥ56Ν 

Ρτασπι) αγπι αείἩ :: πέν. 2ἵ | και απίο αρχοντα 890 (Α 98. 119. αἱ.5οι 

Οµ19)1ΤΡΙ5 αρχηγον) εμπι ΝΑΠΡΕ 15. 18. οΤ. 40. 61. 96. εαί 5ΥΙΡ ...ς 



8, 59 
ΡΕ 18, 16 

Ἐκ 19, 5 

00 7, 56. ΠΡΑΞΕΙΣ 

Ν νν 2 /΄ α-' 3 νῤ 2 ο 3 - οσο . αι! ο 3 / 

σὺ» χειοι ἀγγέλου τοῦ ὀφ0έντοσ αυτῳ εν τῇ βάτῳ. 9θ οὗτοσ εξή- 
2 ’ Ν -- -- / Ν 

7αγεν αυτοὺσ ποιήσασ τέρατα καὶ σημεῖα ἐν γῃ 4ἠύπτῳ καὶ ἐν 
” - / ν, 9 τα. ” / ος 
εουθροᾷ Φαλάσσι καὶ ἐν τῃ ἐρήμῳ ἔτιη τεσσεράκοντα. Ὁτ ουτόσ 

ς .. - [9 2/ - . Αλ. Ὁ τω 

εστω ὁ Μωῦσῆσ ὁ εἴπασ τοῖσ υἱοῖσ Ισραήλ" προφήτην ὑμῖν ἄνα- 
/ ς Μι 3 - Σς -- ς - ς 5 , Π ἵψ / 3 ς 

στήσει ὁ Φεὺσ ἐκ των ἀδελφῶν ὑμῶν ὧσ ἐμε. Ὁδ οὐτύσ ἐστιν ὁ 
/ 5 - ΄ 3 -. / » Ξ. 

γενόμενοσ ἐν τῇ ἐκκλησία ἐν. τῇ ἐθήμῳ μετὰ του ἀγγέλου τοῦ λα- 
-- 3 9 ” 3 ἓν ο Ν - / ε - α δν / 

λοῦντοσ αὐτῷ εν τῷ ὄρει Σινᾶ καὶ τῶν πατέρων ἡμῶν, ὃσ ἐδέξατο 
/ ..- - ο. Ες 

λόγια ζώντα δοῦναι ἡμῖν, 99 ᾧ οὐκ ἠθέλησαν ὑπήκοοι γενέσθαι οἱ 
/ ά ο λ Ν 3 ’ Ν -- 

πατέρεσ ἡμῶν, ἀλλὰ απώσαντο καὶ ἐστράφησαν ἐν ταῖσ καρδίαισ 

οπι ο1ΠΙ κ”ΑΟΗΡ αἱ ρ]ετ νς ΘΥΤΣΟἨ βα] «ορ απ ΟΙ { λυτρωτην: κ” 

δικαστην, ο 5αυςεΙέ λυτρωτ. (δεὰ οὐ ]{5 οξί ἀο]εγο ὀικαστ.) | απε- 

σταλκεν 6ΝΠΙ ΝΑΒΡΕ 0, 21. 99. 40. 61. 693 96, 100. 105. 180. οδεΝ...ς 

απεστειλεν ΕΙ 6ΗΡ αἱ Ίοηρε Ρίὰ Ον 1 συν χειρι (αὐ’) επ ΑΡΟΡΕΙΡ 

ὕ, 8. 19. (συγ χ.) 40. 61. 81. 96. 180. νο δα] γρ Οδ Ιδτρίςς, ς εν 

χειρι εἴιπι ΝΗΡ 81 Ίοησα Ρ] οπί ἆ ΥΥ3Εἳ «ορ αγπι αθ{]ν (Ο1ή56ππο] ϱ) 

96. ποιησασ (ἆ στι Γεοίβδεί): 5 ο ποι. | εν γη αιγυπτω οΝΙῃ ΝΑΕΗΡ 

61. αἱ: οἳ (ὖπ έενγα αεφηρίο) ΟΣΗ ν. ἴπ εν τη αιγυπτω οι Ἡς 

15. 18. 94. 91. οα {118 ᾖ 84Η, Ίΐθιπ 4. 40. 96. 1Ττὸ εν αιγυπτω ...ς 

(-- αὖ Β2) εν γη αιγυπτου επ Ὦ5Τ α] πιισ]ά ο” (ὖπ έεγγα αεφηρί) νο 

«ορ 5ΥΥΠΙΣ αγπι απαίν ΤΗΡΙΥΙΟ ῃ τεσσερακ. επι ΝΑΡ"ο; ϱ 61.µ...ς 
Ίωπ τεσσαρα.. οτι ΒΗΡ αἱ Ρ]ευ 

δτ, ο µω. ΕΠΙ ΝΑΒΟΒΡ οἱο.... ΡΗ αἲ 11530 ΟΠΗΣ. 15Τ οἱ155 οπιο | πφυσησ 
οΠΙ ΔΒΟΡΕΗ αίο... ΑΡ οἰο µώσησ | ειπασ ΕΠΙ ΝΑΒΟΡ 61... ς Σιπων 

ουσ ΕΗΡ αἱ] ρ]οτ Ο)Σ | ο Φεοσ ΒΊΠο κυριοσ ΟΙ ΔΑΒΡ 61. ΥΕ β4] αοἴ]ι 

εννς (490) Ῥτασπῃ κυριοσ επι ΟΕΗΡ αἱ Ρ]οΥ οπί «ΟΡ ΥΤΡ αγά Ο)Υ δ15Ί 

(14659. 180. ΑγτΡ Ον 515" κυριοσ 8ἶπα ο θε.) 1: ία οἵ, ΗΧΧΝ, ππάο Έτς 

46πι26 Αα] νενὺα αβογιη{έ. Ῥναοσίογοα ο ὤεοσ 8ετΙρΒίπηαΒ αΏδαπο "μων 

(ημων) οΙΠ1 ΝΑΡΟΡ 01, αἱ Ρρ]11810 νο 5αμ «ορ 5υναίτ ασπι αθί Οµτυί5 

εως (ς- αὖ 52) αάά υμών οπη Ρ αἱ ρ]α οαΐ, Ιίθιη ΒΗ αἱ πι] ΤΗΡΗΥΙ4 οἱῦ 

ημων | εκτ. αδελφ. υμών (96): κ οσα υμών ῃ ὡσ (3 ωσει) εµε 51πο 

αάῑξαπη Ο1ΠΠ ΝΑΒΗΡ 61. αἲ ρ]1β55 βαἩ ΟΗΥΡΙ5 ΤΗΡΗγΙα..,ς αάά αυτου 

ακουσεσθε (061” ακουεσῦε, αἳ φτιεπι αἱ) οππι ΟΡΕ αἱ Ρ]α οαἰ νρ 

Αγγαί ϱ0Ρ απ ααοίἩ ΤΠΡΗΥΙΟ ες αἲ ΤΧΧ 

98. του αγγελου του: ϱ" οπι του δες (1595. 1ττὶ ΤΠΡΗΥΙΗ έοἱη οἱ του 

υτ1) | αυτο: Ἡ αδοῖ αυτου | ημων:  δΤ. υκων... 99. 6δεῖ οι | εδεξατο 

(αἱ. Ιν 111335 αεοερ1) ... Ἡ. εξελεξατο | λογια ζωντα (ΠΛ91345 ῥγαεσερία 
αῑοί υἶυῖ, ἃ εἰοφωῖα υἱσεπέύιπα, ο εἰοφηία οἶνα, ΥΕ υέγθα υἴζας; ἰεδίο αταβ]ο 

οσο οκ ασίογΙπ οο]ορῇ Νονϊ Οχοπ σομβδοπΗ{ ο, ἴτ; 104. 106. λο. θεου 

ζωντα) ... 9. 10. 81. 101. 196, οδὲν αἱ Ρ]α515 λογον ζωντ. | ην: 8Η 

96, 45 (ρταθί εν) αἱ 2 οα 115 μεν (:: ν]άο απίο απ ημω2) 

39. ο (ὰ οιζ): ΡΕἳ οτι | ουπα. ημων: 96. 61. 106. αἱάδοτ Πη{346 οι πα. 

υμών | αλλα οΝΠΙ ΔΑΒΟΡΕΗ αἱ αἲα...ς αλλ ουπι Ρ αἱ ρ]ον οπί | εστρα- 
φήσαν: ϱ δΙ. απεστραφησα», νρ αυεγδί (ὰ ο 1 πί οοπυεγθζ) δέ. Ῥτλυ- 

ἴογθα κ” αάά (5εᾷ 1ρβε” Ἱπρτοβαν1) και | ε/ ταισ καρδιαισ οπΠη ΒΑΒΟ 



ΠΡΑΞΕΙΣ τ, 45. 61 

ν» ” {1 40 πι. -ὃ ώς ; ο ο π 

αὐτῶν εἰσ «Ίιγυπτον, 46) ειπὐντεστῳ αρών' ποίησον ἡμῖν Φεοὺσ 
η / ε ο ος Ν [ .. - στ α] / ες -- 

οἳ προπορεύσονται ἡμῶν ὁ γὰρ Ἠωῦσησ οὗτος, ὃσ ἐξήγαγεν ἡμάσ 
Γ -” δν, . ” ΜΕ) ’ .) -”- Ν . 

ἐκ γήσ «4ἴγυπτου, ουκ οἴδαµεν τί ἐγένετο αὐτῳ. 4 καὶ ἐμοσχο- 
/ -- ς 3 / 3 ’ - σος / 

ποίησαν ἐν ταῖσ ἡμέραισ ἐκείαισ καὶ σγήγαγον θυσίαν τῷ εἰδώλῳ, 
Ν . / 2 κ ” -- - - Γ 

και ευφραίόντο ἐν τοῖς ἔργοισ των χειρων αὐτων. 432 ἔστρεψεν 
ος π . Ν , τρ ο Ξ : 

δὲ ὁ θεὺσ και παρέδωκεν αυτοὺσ λατρεύειν τῇ στρατιᾷ τοῦ ουρα- 
- Γ , ΄ - -- ο , Φ 

νου, παθὼσ γέγραπται ἓν ῥίλῳ των προφιτων᾽ μὴ σφάγια καὶ 
ν ; ” / 3 αν , τ 

Φὐσίασ ποοσηνέγκατέ µοι ἔτι τεσσέράκυντα εν τῇ ἑρήμῳ, οἴκοῦ 
. ῃ ῃρ αλλ, / λ ἳ ν ν κκ ώ 
Ισραήλ, 39 καὶ ἀνελάβετε τὴν σκιὴν του Ἠολὸχ καὶ τὸ ἄστρον 

.. -ς , Ν ΄ Π 3 ; τν 2 .. 

του εου Πυµφάν, τουσ τύπυυσ οὖσ επουιήσατε προσκυνεῖν αυτοῖσς 

40. 963 οαἱ δα]ι ὈΙά «ΛΗ118.., ς ταισ καφρδιαισ εππι ΡΕ 61. αἱ καΐ την] 

νο αππι ΒΥΥΣΟΙ αείμτο... Τί τη καρδια οΝΙΠ ἩΡ αἱδὸ «ορ (εντ. κα.) 

ΒΥΤΡ αείΠΡΡ Οιγὸ. 158: 159 ΤΠΡΙΥΙΑ ετὺ Πνυς 345 (οογᾶε 5ο) | αυτον: 

Ῥ ΟΠΙ 

40. ειποντεσ: Ὦ ειπαντεσ | µωυσησ ΕΠΙ ΑΠΟΡΕΝ αἱ Ρία εἰς... ς (-- αυ 

97) πωσησ οι ΑΡ αἱ Ρία είς | οσ εξηγαγεν: Νο ανθρωποσ οσ εξη- 

γαγε»΄... Ἑ ο εξαγαγων | εγένετο ΕΠΙ ΝΑΒΟ 16. 18. 69. 106. Ι65. 

οµ015... ς Τί γεγο)εν επι ὮΕΗΡ 61. αἱ ρίετ ΟΙ1 501558 

41. ανηγαγον (4 οὐέμζεγέ): ΡΕ" απηγοντο | ευφραινοντο ΕΠΙ ΝΑΒΟΕΗ 

αἱ ρ]εχ (61. εφθαιν.) ... 9Ρ 95. 105116 104. Κε ἠυφραιν. 

43. εστρεψ. δε (οί. Ιαίλ45 Οτ1 953 ιό”): ο δα] αάᾶ αυὐτουσ | στρατια 
6πτη ΝΟΕΗΡ οἱίο (εί. ΟΥ 1953)... ΛΑΒΕ αἱ στρατεια (αἱ. ΟΥ 1331) {τον 

προφήτων (1 οἳ, Οἱ 11538): Ὁ ο τον | προσ’εγκατε: Ὦ πφοσενεγ». | 

ετη τεσσ. (1. 1. εὔῖαπι ΠπνεΣήσ Ον 1058) Α ροδί ισραηλ, 98. 69. 105. 

119. 105. αἱ354Υ ροδίέ εν τ. εφηµ. Ῥοι. | τεσσερακοντ. 6πΠΙ ΝΑΡ: 

61. µ... 5 Ἰωπ τεσσαρακ. οσα ΒΖΕΒΡ εἰο | εν τη εθηµω: αμ 104. οπι, 

56 Ίαπι Β” 51ΡΡΙ (πο Ἱηδίαπγαν1τ) [ οι. εσρ. (8ἵπ6 αἀαίατα οἱ. Πῖαϊ 

Ο5): ο αά λεγει κυριοσ 

45. Θεου 8ἱπθ υμων επι ΒΡ 15. 18. 96. ΒΥΥΣΕΙ βα]ν αγ ΠπέΣ45 Ον 1550 

ῬΠμ]αδίλαεττοῦ, ς αάά υμων (:: ἵίεπι ΓΧΧΝ, πθο βι0Γ) ΟΠΠ ΝΑΟΕΗΡ 

1 Ρ]εν νρ «ορ ΒΥΤΡ αεί ΟἨΥ 5105 Γρομµφαν επ κ” ὃ. Οµτέος, Ίτεπι 

Οτεσᾶ (αρ Βρεποθε]» 350) ροµφα. Βταείετοα σθτίε -μϕ- οοπβτπιαπί Ὁ να 

Πτι 215 ρεμφαμ. (τεπιρήαπι ἆ Πλας, γεπι]απι νθ), 61. νρεοᾶ 186ἨΤΏ ΑγΙΗ 

ρέεμφα, ς ρεμφαν αι 1. 91. αἱ ρία Ον 1055 01151105 ΤΗΡΗΥΙΟ (ΐαιμ 

Τά ος 33 αἆ Απποςὂθ).,,, αν” Των Τῖ ρέφαν (ΔΕΑ αἲ ραι-) 61 ΝΟΑ 

Ο8 α110 οαΐ (εί. Τ]ιάτί ὃν 1493 1π ΑΙΠΟΡ) βγταίς (αξ. Ρ 516 61) βα] «ορ (α 

γε/απε, [ι αδ{]ΤΟ γέρ]απι, 3 ΕΙΙΡΡ τύρλαπ), Ἰτεπι α1”ὸ ρεφφαν, Ἡ αἱ Ρας 

θεφα νε] ρεφφα, 180. Πβι 1133 (εκ ΑΠΙΟΒ) ϱαφαν, Ρ φεφραν :: ρταεία- 

Πππαδ ρομφα!, αππί ροιᾳ- εοάτεῖρας κα εί Ἡ ἱταά]ίαπη ΠΟΠ ροββῖί α 

ν{Πο τερεΏ (εί ὙΝπετϊ Ιεχίσεον 58 Βααγηῖ ΠΟΙΙΙΠΘ) πθο ἹπαρΙ5 ΟΙ 

ΕΧΧ εοπνεπῖαί{. Ἐαεῖϊιε απίειι ρεφαν βἶνε ραιφα» Σαυβδιίπεραίαν, 

ααοαἀ α ρ]ετῖδαιιο 1) ΧΧ (αβιῖρας ῥρτασυοαίαν (οά]Πο νετο ΟοπΙρΙ ὀομφα). 

θείεταπι Ῥάοτανί 555 ποϊαῖ: φασι δε τον ἑωσφοφον ούτω κατα την 

Έκ 80, 1 

Ἐκ 92,6 

Τεν 19, 19 

ΑΠ ὃς ᾗ νς σι -ᾱ 



60 ᾖἴ,44. ΠΕΑΞΕΙΣ 

.] -- { - -- { . -- 

Ῥχ 0,4 Χα μετοικιῶ ὑμᾶσ ἐπέχεινα Εαβυλῶνοσ. 44 Ἡ σκηνὴ τοῦ µαάρτυ- 
’ αι -- ’ 4 ” ” ’ Ν ΄-. ε 

ρίου ἡν τοῖσ πατράσιν ἡμῶν ἐν τ ἐρήμῳ, καθὼσ διετάξατο ὁ λα- 
Ξ σῦ -.- Ξ η τι ν Ν , π . - αἱ 

Τοε3, 1 λῶν τῷ Μωῦσῃ πυιῃσαι αὐτὴν κατὰ τὺν τύπον ὃν ἑωράκει' 40 ἣν 
Ν αρ / { -- Γ - ” 

καὶ εἰσήγαγον διαδεξάµενοι οἱ πατέρεσ ἡμῶν μετὰ Πησου ἐν τ) 
, - -- τσ 3 « α ] Ν / - 

κατασχέσει των εθνῶν, ὧν ἐξέωσεν ὁ Φεὺσ ἀπὸ προσώπου τῶν 
, ς - [ολ - ς - ; ο) Κα / ο ος 

Ψ»131 (89,5 πατέρων ἡμῶν, ἕωσ τῶν ἡμερῶν «{αυείὸ, 430 ὃσ εὗρεν χάριν ἐνώπιον 
- - οδό ς κ. / - 2 ] / πι 

1Ἡεεοι1 σου Ψεου καὶ ᾖτήσατο εὑρεῖν σκ/νωµα τῷ οἴκῳ Ιακώβ. 4: Σαλω- 

εβραιων καλεισθαι γλωτταν. | επεκεινα: Ρ" επιτα µερη, ἃ 5αἩ ὕπ 

ία αγίες, ο ἵπ Ῥατίεπι | βαβυλωνοσ: 180. αἀᾶ λεγει κυριοσ παντο- 

χρατωρ, 8Υ1Ρ αἰσῖὲ ἀοπιίπιις ἄθιι οπιάροίεπςδ (1πδαρεταπε ϱ.” αθά ποπιεη. 

οἳ) 1: εχ ΤΧΧ 

44. ήν τοισ οΙΠΙ ΝΑΒΟΡΖΗΡ 61. α]δὺ ο απ.” {ια Ίιχον οοΡ ΟΗΙ5155 ΤΠΡΙΙΨΙΑ 

ενω ς (5εὰ 6000 εν) ήν εν τοισ ὅππι ϱΕΕΙ αἱ πιν]ά οα{133 ΑΥΥΡ ΑΥΤΗ 

ΤΠΡΗΨΙΟ. ΑΙπηϊΠίετ νρ δα] οµπι, πει]λαί αριᾶ; ἆ Ρεπε) | πατρασι: 

Ρ" πατερεσιν | ημων: Α 95. 106. αἱ α]ᾳ υμων ... 19. 81. Κδ6Υ οπη | ἐν 

τη ερήµω 8ο τθσείο ςσ 0 Βσ αἴα; ἵπ ς νετο (εἰίαπι 1 τερεμέῖοηα 

Ἐταποοβατίθηα!) ροχ Ἱποιτίαηι (πίεν οοιτὶραπάπῃ β9ἶνα 5ιῦ. ΡΓ6]0) 

ΠΠ ΑΠΕΡΟΡΙΙΗΙΗ οβί εν Ροβί διαδεξαµενοι (ν. 45) | διεταξατο (89): κἲ 

εταξατο | ο λαλων: Ὦ 46. οπι ο (:: Ροβί -ξατο). Ῥναείετθα νρζ]θ (οἱ. 

ἀεπηῖά, πο Πέετῃ απι { {ο]) ἄεις ἴοφμεπς | µωυση 6ΙΠΠ ΝΒΟΡΗ αἱ ρ]ι 

οαί; ία ς (- αὐ Απ) µωση «ΙΙ ΑΡ αἱ Ῥενπια ... ϱ αἱ ραπο ΟΥ 5108 

µωυσει (93 -σι, 4ἱ Ρραπὸ µωσ-) | κατα τον τυπον: ΡΕΥ3 κατα το παρα- 

τυπον, αἳ Ρτο νοαβΗρίϊς βογΙρίιγλθ ογ8846 οἱ 5ραξίο οοπἱθοῖΙέ Βονί | 

εωρακει (Ρ εορ.) 6111 ΝΑΒΟΡ αἱ Ίοηρε ρ]α Οµν: Ίἴεπη ἆ ο νρ οἰάεγαί ... 

ΡΡΤΕΡΤΗ αἰδ οδί εωρακεν (Ώ εορ.) 

45. µετα 0: ϱ" µετα (ήσουν, ἆ οτώπι Ίθδιπι (ρἱοπα βογΙρίΠι) | εξεωσεν 

οππη κ Ἡ 5. 10. 19. 15. 11. 18. 98. 46. 180. (ᾳ1οβ8 ῥί6εγοβα Ίαπι Ἰλιδί 
ἹπαΙσανΙϐ). Ἑαάσπι [ουσια αίαν Ῥαπιρ]]] ἆς αςοἰῖ5, οἱ ΒΙ01. Οοἵδ]. Ρ. τ9 

ες ς ...ς Ιμη Τί εἔωσεν οΙΠΙ ΝΕΑΒΟΡΗΡ αἱ ρ]α οί ΟµΧ (:: οξ ἄς πίγαα 

{ογπια Βίερη. Τμ68. Ὑἱάθίατ εξώσεν ρορίεγΙογίῬαβ8 βοπΙρίοτΙθαΒ π]αρ]5 

ἵπ αβα [αἱςδο.) | των πατ. ημων: ΡΕῖ υμων Ῥτο ημων | δαυειδ ο πῃ Ἀ 

ΒΡ: Ρ6Υ 6ΟΠΙΡΘΠΦΙΠΙΗ ΑΟΡΗΡ ... ς (αἱ. ἄ9) δαβιὸδ, Ὁᾳ δαυιδ οππα τηῖ- 

Ώβο ῥ]α 

46. ευρεν: Ὦ η υρεν | ευρειν σκήνωµα: Ὦ σκην. εὐρ. | τω οικῳ ΟΠΠ Ν”ΗΡΗ 

(4 εἰ (αδεγπασιζηι ἐπυσπιῶ'ο 5εᾶεΒ «οπιιῖ ἰασοῦ)... ς Τϊ τω Όεω οἵιπα 

ΝΟΑΟΕΡ αἱ οπιὖ1ά οαί νρ ΑΥΓ δαἩ 60ορ αἲπη εἰ ΟΥ 1551 τω οικὠ 

πΙΙηΙπης 86ηδα σα γοί, 5ο {αοῖ]ε αρρατεί οιχ τω Φεω α ἰοί {εδ θιιδ οἳτη 

οπηπΙραςδ Ππίεγργουας βαρβλαίαη 51 

41. σαλωµων (Χ -λομων) ο ΝΑΟ ...ς Ἱω Τί σολοµώ» πι ἨΡΕΗΡ αἱ 

οππηὖΊᾶ | ὠκοδομησεν ο. ΝΑΗΖΟΡΗΡ αἱ οηησίᾶ.., Ἡ Ὦ οικοδοµ. (1: ουκο- 
δομησεν Μι τ, 94: οἱ 966, Μο 19, 1 τ, Τι 4, 99 οικοδοµηται Ὁ ἵ, ὃ 

οικοδοµησεν ορ αἱ δ φικοὺ., 1, 25 οικοδοµιουν Ἡ: 4πογΗΠΑ π] χαςθ- 

Ρίππαβς τοςσσρῖπς {α1πςη Το] 2, 20 οικοδοµή δη οκ ΝΕ” τὸ) | αὐτω ... 
οἡ 90. 40. 95. 195. ΤΗΡΗΥΙΑ εαυτο 



ΠΡΑΞΕΙΣ ἴ, 59. 08 

κὼν δὲ ᾠκοδόμησεν αὐτῷ οἶκον. 45 ἀλλ οὐχ ὁ ὕψιστοσ ἐν χειρυ- 

ποι/τοισ κατοικεῖ, καθὼσ ὁ προφήτησ λεγει' 49 ὁ οὐρανόσ µοι 1τννα 

Ὀρόνο, ἡ δὲ γῇ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν µου" ποῖον οἶκον οἰκοδομή- Ἠκθοιι» 

σετέ µοι, λέγει κύριος, ἡ τίσ τύπυσ τησ καταπαύσεώσ µου; 9) οὐχὶ 
ᾗ χείρ µου ἐποίησεν ταυτα πάντα; Ὀἱ «κληρυτράχιλοι καὶ ἄπε- 

ρίτμητοι καρδίαις καὶ τοῖσ ὡσήν, ὑμεῖσ ἀεὶ τῷ πνεύµατι τῷ ἁγίῳ 

ἀντιπίπτετε, ὧσ οἱ πατέρεσ ὑμῶν καὶ ὑμεῖσ. Ὁ9 τίνα τῶν προφῃ- 

τῶν οὐκ ἐδίωξαν οἱ πατέρεσ ὑμῶν; καὶ ἀπέχτειναν τοὺσ πρυκάταγ- 

γείλαντασ περὶ τῇσ ἐλεύσεωσ τοῦ δικαίου, οὗ νῦν ὑμεῖσ προδύτιι 

καὶ φονεῖσ ἐγένεσθε, Ὀὸ οἴτινεσ ελάβετε τὸν νόμων είσ διαταγὰσ λος 
/ ΔΝ 2 / 

ἀγγέλων, καὶ οὐκ ἐφυλάξατε. 

48. αλλ ουχ εἴο ... Ὦ ο δε πψιστοσου | εν χειροποιητ. 5ἱπο πα ἀῑίαιη 

οππῃ ΝΑΒΟΡΕ 27. 29. 40. 61. Τὸ. 109. νρ βγταῦῦ δα] «ορ αεί Ῥαπιρη]] 

1πί5ΟΙ (44114)... ς (-- αυ Βσ) αἀᾶᾷ ναοισ οπῃ ΗΡ α] Ρίου οι αγ ΟἨΥ 

9,155 ΑπποοτΠι 1554 | κατοικει: Ὦ απΠἲθ εν χειροπ. Ρο (8. εν χειρ. κα- 

τοι. ναοισ) | Σαθωσ: Ὁ ὡασ... ΕΕτ (Ιΐεπι ο””) τθ. 100. 106. ο8δοῖ αἱ 

ῥΡαπς αάά και 

49. οι: Ῥ" µου (ἆ πιει, Τἴεπι 5.Ἡ α]) ττ ο ΤΧΧΝ (5δεᾷ Βποῖ ]εςίο). Ῥταο- 

ἴοτθα Ὁ αάὰ εστιν (ἆ οαεἴιι οδέ πιεις ἐλγοπις), Ιἴεπι Ις50ἵ ροβί θροροσ, 

σαεἴτπι πε] 8εᾷεΒ εδέ να οἴο | ή ὃε (126. τε) γη οἱ. να ΑΥΤΡ ατπι... Ἡ 

ΒΥΙΣΕΙ Ρα] «ορ αείῃ και η γη :: ο 1 ΧΧ (αἲ τατειι5 Βαοί ]ος(1ο) | ποιον 
οικον (η 1Ττ οπι ου.): 21. 99. ΟΥ 5155 Ργαθίη και | οικοδοµήησετε: 

Ἡ 49. οικοδοµησατε ... ἆ αεζἰβσαἰἰ | τισ: Ὦ ποιοσ (11 αἱ ΤΧΣ) | τ. 

καταπαυσ. µου: Ὦ 5. 19. 45. 96. ΚδΕΤ ΟΥ 9158 (5οὰ βποῖ ]1εσίῖο) Τατ 
11505 (ππᾶ 6ο αβθταί[ Ποη ο]αγαπι) αά εστιν 

50. ταύτα Απίο παντα ΟΙ ΒΗ 19. 61. αἱ Ρίου νς ΒΥΤΗΙΤ Φα] οορ είς 

Ον5655 0Ἠ19158.... ΤΙ ροβί παντ. οἳΠῃ ΑΟΡΕΡ αἱ α]ἷᾳ :: ος ΙΤ ΧΣ. 

51. καρδιαισ οππῃ ΝΑΟΡ ᾖ. 14" 40. 66118 96. 100. 168. «δὲ ΟἨΥδ 11 Ογτ 

10] 4)351 (864 ν αἰδ ΟΗΥ Ργασπι ταισ), Ίἴθπη οογᾶἶδιδ να ΦΥΤΡ αγΠΠ ααί]ι 

ες Ἡ καρδιαασ ... ς ΤΙ τη καρδια «ππα ΕΗΡ 61. αἱ Ρ]εγ ζαξ πι {οἱ ΦΥΥΣΕΝ 
ΒΑ οορ Ειβησθ]) 125 Α {Το Ογνὴν 276 Οχίπί, 10 ϱ/ 58485 Τ,οἱ(306 (Ας 
β46ρ6ε 1, ν]ᾶε Ῥαῦ). Ῥταείετοα ν 7. 91. 99. 661ἱ8 105. 168. οδός ΦΥΥΣΕΝ 

βαἩ αάά υμογ) | ωσ οἱ. Απ ΟΥ Ογτ είο ... π χαθώωσ εππι | υμων 

και υµεισ (1ΐα εἰ. 4): Ρδτῦ και (3 οπι) υμων. Όπι Ἱρίμιν και υµεισ εἴ. 

ῬβιΣ, πος α Πίο Ονἶπί ὔ,δ48 (61ο ραΐνες υοβέτ) 

59. οἱ (ΕΡΕ ὧσ οι) πατερ υμων εἰ. Οι 133 ο(ὔ 15» αιβΗῦ ο ἰπί 4,628 Ἐιβεδα ὔθι 
11335 οἵο.... θ8ῖ” ἆ εκεινοι | τουσ προκαταγγειλαντασ (νς φιά Ῥγαε- 

πιπέζαφαπέ, ο Τιοῖ[ φῦ ααπιωιέίαδαπές ἆ φιά ρταεπιπζανεγιι{) ... Ὁ αυ- 

τουσ τουσ προκαταγγελλοντασ | περι τησ ελευσεωσ: ϱἨ ΟΠ τησ | 

ἔγενεσθε ΟΙΙΠ ΝΑΒΟΡΕ 5. 19. 15. 18. 40. 61. 6633" 100. 1065. 137. 168. 

Ίέ99Γ οαί ΟΥ 37... ς γεγενησθε οππι ΗΡ αἱ ρ]ες ΟΗ15 161 

55. εφυλαξατε: Α εφυλαξεσθε 



Μι 26, 614 

1,6 98, 46 

64 τ, 04. ΠΡΑΞΕΙΣ 

α 2 ὰ, ΔΝ -- -- - . - Δ 

Ὦ4 ᾿[κούοντεσ δὲ ταῦτα διεπρίοντο ταῖς Ἀαρδίαισ αὐτῶν και 
΄ Ν Σω / » } ᾧ / μα κ ς / Δ Μι, ῥ 

ἔθουχον τοὺσ ὀδύντασ ἐπ αυτόν. ὈὈ υπάρχων δὲ πλ/ρησ πνευ- 
ων Δ / ” Ν 3 Ν τς, ή -” ν --. 3 

µατυσ ἁγίου, ατενίσασ εἰσ τον ουρανὸν εἶδεν δύξαν Όεου καὶ {ησουν 
- ν -- - -- ω Αι ο Ν -- ὀ 

ἑστώτα ἐκ δεξιῶν τοῦ εοῦ, 56 καὶ εἶπεν ἰδου Θεωρῶ τοὺσ ουρα- 
ι ν ος, ελ ο / -- - 

νοὺσ δινοιγμένουσ και τὸν υἱῶν του ανθρωπου ἐκ δεξιῶν ἑστωτα 
- . -- ας, Δ - Π Δ π ” - 

του Όεου. ὃς κράξαντεσ δὲ φωνῇ µεγαλῃ συγέσχον τα ωτα αυτων 
λ α΄ « ( κ λ ο 1 ’ [-ς Φ ον. [ή "ες - 

καὶ ὤυμισαν ομοθυμαδὸν ἐπ αυτόν, Ὁδ κι εκβαλόντεσ ἔξω τησ 
/ 3 { [ο] / Δ ς / . /Ω Δ « [ό ” - 

πυλεωσ ἐλθοβολουν. καὶ οἱ µαοτυρεσ απεύῦεντο τα Ιµάτια αυτων 
ν Ν αν σέ δ ον Ὢ : / 

παρὰ τοὺσ πύδασ νἑανίου καλουµένου «Σαύλου, Ὃν) καὶ ἑλιθοβύλουν 
Ν τν; , 3 / Ν / . / 2 . Γ ΔΝ 

τὸν Ῥτέφανον, ἐπικαλουμένον καὶ λέγοντα᾽ κύριε Ίήσου, δεξαι τὸ 
- ΄ Ὀ Ν κ Δ) ΄ ο] ” - ’ 

πιευµά µου. 00 Θεισ δὲ τὰ γόνατα ἔκραξεν φωνῇ μµεγάλῃ’ κύριε, 

84, ακουοντεσ (εἰ. ἆ αιάἰσπίεδ): 8 98. Τι 05 ακουσαντεσ (1ιοἳΕ ιο 

αιίεπι ιαεο αιιζἱκδεπέ) | ταυτα ΕΠΙ ΒΕΑΒΟΡΗΡ αἱ οπιμνΙά νο τε]] ... Ὦ 

αυτου ... ἃ. οι 1: αποᾶ τοσίανη νιάετῖ Ροΐθβί, οἱ 9, ὁτ. 4, 24. ὅ, 91: 

Ππρτ]πα!5 ὅ, 50, παὈὶ βΙπαϊ εν ρετπιπ] ταῦτα αἀαιάενιπί εἲ ὅ, ὅ επι 

τουσ ακουοντασ | και εβρυχον: Ρ813 αἲά τε | τουσ οδουτασ 8Ίπο αἆ- 

ἀῑέαπι ο6. νρ [μοϊ[05.... Ὦ αἱ {ογα1ῦ ΦΥΥΣΟΝ ΒΑΠ αθἰῃ (1) αάά αυτον 

Πδ. πνευµατ. αγιου (αΙ. ΟγτΗΤ316)... ν 43 Τ. 15. 18. 6633 105. 106. 168. 

οἳ68 οα6155 ΑΥΤΕΣ αγθ ϱ0Ρ ΡΥΔΘΠΙ πιστεωσ και | 1): ϱ αἀᾶ τον κυριον | 

εστωτα: Ὁ Ροβέ εκ εξ. του Φε. Ροη | του ὅεου:ο 1. ΤΗΡΗΥΙΟ αυτου 

56. διηνοιγμενουσ (η” -νυγμ-) οσα πλ βο 2τ. 29. 61. 66”3 105. 165. Α55 
(Ογτηςὔτὸ ὀνηνεωγμεγουσ) ... 5 ανεωγµανοιυσ επι ΡΞΕΗΡ αἱ ρίεν επί 

Οσοι στό δι (ΕρΙρ]Ιδ1Τ τον ουρανον αγεωγµενο}, Ιτεπιῦδὸ τον ου. ἠγεωγμ.) 

ΝΥΡΡΞΙΕΡΗ 94 ΟΥ 3150 μάτι δ δή 135 ΑπΠΟσμΟια Τὸ: Ίέοπι ϱἨ ἠνέωγμιε- 
γουσ | εκ δεξιων εστωτα ΕΠΙ ΝΕΒΡΗΡ αἱ ρ]6ν ανα [ὰ {οἱ Γη! 198 (αὶς 

055 ϱἰμιαδ5 ϱἱ511ε5) (οπβ{6505 ΑΙΠΙ56 Νγββοτερα τή ΕΡΙΡΗΣΙΤ ΟΗΥΣΟ,.. 
πἘΑΟΕ 91. 40, 96. οα1135 τη νρεἰο ἁαπιῖά Ερίρ]ι 556 Οι 6,535 ΑπιϊοσμιἝοπι 

121196 εστωτα εκ δεξιων, Ἰΐειι ΑΥΤΗ ϱ0οΡ ΑΠ ἁεἴΙΡΡ (84Ἡ αθἰμΟ οσα 
ΝΕΙΥΡΙΠΗ) 

δτ. κραξαντεσ: 18. 4 -αντοσ (ἆ εἰ οιυπι εωοἰαπιαεδεί) | συνεσχον: Ὁ -σχαν 

8. εκβαλοντεσ (81. -αλλόντεσ δίε αρ δοτ): Α ὔ. 19. 9ὔ. 66. 106. χ.οτ 

ΤΕρΗΥΙΌ  νς βα]ι 6ορ ΥΕΝ ΥΥΡ ο. οῦ. αἀά αυτον | ελιθοβολουν 

(Τι (555 εξ εἰεοίηπι εαίγα οἴυαίοηι ἰαμίάζαθαπέ) ... Ὦ 881 6ορ ΒΥΙΣΕΝ εἰΡ 

ο.Ά αειμ απάᾶ αυτον | τα ιµατ. αυτων (Β εαυτ.) «ππι ΝΑ(Β)ΟΡΕ 19. 61. 

αἱ ππανίά σα 150 ΟΥ 32150 613, Πέθπα Ὀεδἐὐπιεπέα δια νο ταᾖ] ... ΤΙ οἵα 

αυτων οσα ἩΡ αἱ Ρἱα850 ΤΠΡΗΨΙ8 | νεανιου (αξ. Ον ὃν, 150: 151): ρ {οἱ 

αάά τιοσ ({ο] ειζιβᾶαπι αζοζεδοεπέῖκ), Ίἴεπι ΒΥΙΣΕΕ ΑΠ... 19. 99. ΤΠ. 

109118 104. Ἱεεί” {5 ΗδΟΓ αἀά του 

69. ησου: 88Π-ΟΙη ... 0 9ἳ. 299. 98. 4. 40. 4τ. 106. ἀδὲν ανε Οἡσ δ.151 

Ἠπί]ιει 1100 αάά χριστε 

00. δε: ϱΕιΣ οι (ἆ οµπι. ροδμῖεκεί) | φωνη μεγαλη (οἳ φώνην μεγαλη 519) 

ΕΠΙ ΑΟΑΒΟΞΡΖΕΗΡ οἱο .... ϱ8Υ” φώνην μεγαλη» ... νξ οι. Ῥτασίογοα 
ϱ νρ (εἰ. απ ἀοπαῖᾶ, πο 1ξοπῃ {π, πθς Ιπχον) πι ο0ρ ΑΥΥΣΕΝ (οἱ «ρ) 

αάά ἀἴοέπδ | κυριε... ΒΥΙΡ ΤΕ αάά Πέδα | µη στησησ{( σασ ϱ) «πα ΝΑ 



ΠΡΑΞΕΙΣ - 8, 4. 05 

. .α { , Δ -- ” Δ / 

μὴ στήσῃσ αὐτοῖσ τὴν ἁμαρτίαν ταύτην. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐκοιμηθη. 
τα.» κ τ - -. 3 , 2 -- 

''.αυλοσ δὲ {ν συγευδοκῶν τῇ ἀναιρέσει αυτου. 

ΥΠ. 
2 ’ όν] 32 ΄ - ς . Δ / δ Χ Δ 3 

1 ᾿Εγένετο δὲ ἐν ἐκεύῃ τῇ ἡμέρᾳ διωγμὼσ µέγασ ἐπι τὴν ἔκκλη- 
Ν ς / Ἡ / / 

σίαν τὴν ἐν Ἱεροσολύμοισ πάντεσ διεσπάρησαν κατὰ τὰσ χώρασ 
- 3 ον ’ ΔΝ στ ΄ Δ - ε] ’ / 

τησ Ιουδαίασ καὶ Σαµαρίασ πλὴν τῶν ἀποστόλων. Ὁ συνεκόµι- 
Δ Ν 7 ” 2 -- ν ο / λ ’ 

σαν δε τον Στέφανον ἄλγδρεσ εὐλαβεῖσ και ἐποίῃσαν ποπετον µέγαν 
».2 2 ο. 98 ν. ὃς λ 2, / Ν ε] / Δ Ν 

επ αυτῳ. “Σαῦλοσ δὲ ἑλυμαίετο τὴν εἐκκλησίαν, κατα τουσ 
” / Ν -- 

οἴκουσ εισπορευόµενοσ, σύρων τε ἄνδρασ καὶ γυναῖκασ παρεδίδου 

εἰσ φυλακή». 
Ν τ - -. / 3 

4 Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντεσ διηλθον εὐαγγελιζόμενοι τὸν λόγον 

ἨΡΕΗΡ αἱ Ρ]εν ερΥΊεπη ο(]αβᾶ αρ Εβηϊδίδ, 3,5 ΟΥ 1333 Ῥεμοση ὃ (6α]] 
498) οἵο... Ὦ 99. 180. ἆδοΙ αἱ ραπο στησεισ | τὴν αµαρτ. Ταυτην Ίος 
ον πιο 6ΠΤῃ ΝΕΗΡ αἱ οπιηΥῖᾶ ομὲ ἃ (Ῥεοσαέηπι ιος) ερσῖεπν ο παρά ΟΥ1333 
Βαβείὴ 35 ΝΥΒΑΣΤΕΡΗ 792 Ομ 59151 ο(Η Τμ άτε ὃν 1031 ΤΠ ταυτ. την 

αµαρτ. ΙΤ ΑΒΟΡΕΙ Ῥοἱτζαη 5, Ἱέαπῃ ου φεσσαέωπι τη νρ ΠΠ πΗ 155 Ουρ” 

ΤΠ. 1. διωγµ. µεγασ (Α -γαν) αἱ. Εαδρς”50 Τ514 14345 οίς ... Ὁ δι. µε. και 

Θλειψεισ (ἆ Ρεγβεσιίζο πιαφπα εἰ ἐγέδι]αξῖο), επι 5αἩ πιαφπα α[ίοίῖο οί 

πιαπα ρεγβεειμέίο | ιεροσολυµοισ (αι. ἘαβΡ5 ο{ο): Ἐ ιλημσολυµοισ (81ο 
1ρ8ε” που πηπίαίπα; ο /ζεγοδο[η/πί) | παντεσ 8ΐπε εορι]α οππη κ” 19. 

ᾱτ.... αὐ’’ Ίωη ΤΙ παντ. δε εππῃ ΒΟΡΕΙΕΗΡ α159 εαί βαἲ «ορ ΔΥΤΡ ΒΙ5Ρ3 
1514113435 0191583... ς παντ. τε οππη Α α] πιισῖᾶ, Τίεπι πο 21. 99. Ίκδεν 
οἳοΓ α1δ ΟΗΥ 52151 Ρ15 και παντεσ, Ιἴεπι εξ ΟΠΙΠες να ΒΥΙΣΟΝ ααίμ ... 106. 

:4 παντ. γαρ | τησ ιουδαιασ: ϱ" οπι τησ | σαµαριασ ΕΠΗ ΔΡΕ αἱ (5: 
αΏίαιια οάάϊππαβ) ... ς Ίμη Τϊ σαµαφρειασ ΕΠΙ ΑΒΟΕΗΡ 3] ΡΙΕΥ | απο- 

στολων: ϱ3 ἆ βαἩ Αιισαπίΐ 6061557 α4ᾷ ου εµειναν εν ιερουσαληµ. 

9. συνεκοµισαν (4119 .σαντο) δε... ΕΙ" συνκοµισαντεσ ... 9ΕΕΙ ἆ ααί]ι 

αἱ; συγεκοµισαν τε | εποιησαν «ΝΠΙ ΝΑΒΟΣΡ 189. 96. 40. 58. 61. 693 95. 
96. 100. 108. 106. 5ος (5Τ. ἐποιησαν τον κοπ.) εαι Οδ 151εχειπί 

Τατ 194, ς Ῥϊ εποιησαντο «ππη ΕΗΡ αἱ Ρίου ΟΙ 1πποᾶ { µεγαν: 

Ἡ 60. µεγα | επ αυτω ... Η (386ά1ΏΠξ ὦ Ρτο ον) 19. 8Ρ9 α1δ επ αυτον 

ὃ. σαυλοσ δε ... Ὦ ο δε σαυλοσ | ελυµαινετο (εὔῖαπι ϱ ἀευαδίαδαὶ) ... ΕΕ 

ελυµηνατο | την εκκλησιαν: 9ΥΤ5ΕΣ αάᾶ ἄεί | τουσ οικουσ: 8ΥΤΡ εοείε- 
εἴαν | ανδρασ (88): κ” τουσ ανδρ. | παφρεδιδου (4 ρε εἴπριίαδημαε 

[οογγεσίαπῃ φιε] ὥοπιος ἐπρῃγεαίεπς ἐγα]ιεπδηιο υἴγοῦ εἰ πιιζίεγεδ ἐγααεδαί 

ὕπ εατοεγεπι) ... ει" παρεδιδουσ (8ἱο, ποη -ρα-) | εισ φυλακην: 19. 

εισ σφαγην και φυλακ. 

4. δνασπαρεντεσ: ο διασπερεντ. | διηλ9ον (86): κ” βα]ι ἠλ9ον | τ. λογο 
(αι. ΕβΡ5 380): Ἡ 4τ”Ά νρ (αἱ. απΏ {ο], ποῃη Ἰϊῖοπι ἕα ἀθπιῖά) ΑΥΤΣΟΝ αγ 

αεί] αἀά του Όεου 

ΤΙΒΟΗΕΝΡΟΕΕ, Μ. Τ. εᾱ, 8. : σΒ 

Τ.ο 39, 94 
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/. Ν -- 

Ὁ Φιλιπποσ δὲ κατελθὼν εἰσ τὴν πύλιν τῇσ Σαμαρίασ ἐκήρυσσεν 
2 -- Ν ’ [ .- λ ς -- / με Ἐν. 

αυτοῖσ τὸν Χριστόν. Ὁ προσεῖχον δὲ οἱ ὄχλοι τοῖσ λεγομένοισ υπὺ 

τοῦ «Φιλίππου ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἀκούειν αὐτοὺσ καὶ βλέπειν τὰ 
-- Ας) Ν - 3 ’ 

σημεῖα ἃ ἐποίι. { πολλοὶ γὰρ τῶν ἐχόντων πνεύματα ἁμάθαρτα, 
ω. 5 - / ας. / Ἡ λ λ / λ 

βοώντα φωνῇ µεγαλῃ ἐξήρχοντο" πολλοι δὲ παραλελυμένοι καὶ χω- 
λ ὃ ο Λ - 

λοὶ ἐθεραπεύθησαν' Ὁ ἐγένετο δὲ πολλὴ χαρὰ ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ. 

δ. πατελθων: ΠΕΙΣ Ῥτο τ ἰερίο Ἠοίδί 9, ἱεβίο Βοτί λ | εισ την πολιν 

οἵπι ΔΑΒ 91. 40.... ς ΤΙ εισ πολιν επι ΟΡΕΗΡ αἱ ρ]αύ ΟΗΥ5, 13 | 

σαµαφριασ ο. ΝΕΟΡΕ (ΝἨ καισαριασ) ... ς Ἰωπ Τϊ σαµαρειασ ο. ΑΒΗΒΡ οίο 

6. προσειχον ὃε οίο ... ϱ8Ι” ὧσ δε Ίκουον παν (5ἱ6) ον οχλοι προσ- 

ειχυν τοισ λεγοµενοισ, ἆ ὑπέειάεδαπέ απέεπι οπυπιῖν ἐπγόαο ή φιὲ ἄῑσε- 

ῥαπύή.. επι ΥΥΣΕ αἲδ εξ οι αιιαήγοπέ 8ΕΥΊΠΟΤΕΠΙ εἴι Ποιες αι 

ἠδίο εαπὲ, αἰεπαεῦαπέ εἰ εἰ αοφιεδεεδαπέ οπιπίθιι για ἀἰσεδαὶ εἴο | 

προσειχ. ὃε (α0/) οππη ΝΑΒΟΡΣ 61. αἰ15 σαΐ ϱ νρ 84] «ορ βΥΙΡ...ς 

προσειχ. τε οπίη ΕΕΙΗΡ αἱ Ίοηρο Ρ]α Οδ 153. ΤήῬεγο αθΙΠΡΡ εξ αιδοιί- 

ἑαυεγιωιέ ο Πιοπιῖπες «φιοᾶ [οφιεγείιγ τς Ε)ζίργιις εί αιιάεγιιέ εισπι (ρο ιβ 

τα 9) οὔπιιῖ ἅπι αιατεδαπέ εἰ υιάεδαπέ «ἶφπα αἴο, αεἰ]μῖο εἰ Ποπιύιες υεΥο 

πιαιδεγιπιέ αιιῶἰεπ{6δ 8ΕΤΊΠΟΠΕΠΟ ἄεὶ, «επι ζοσιέιις εδ εν Εδίργιις αὑπιιί 

Ίήια απύπια οί υἰάεζαπέ βία οἷο | υποτου: ϱ" 69. 105. (86ἳ αἱ ραις 

οπι του | φιλιππου: Αἲ παυλου | ομοθυμαδον (4 παπίπιο): 9813 ενι- 

ζοντοῦ και ενιζοντο (1Μίεγαα ΘΕΠΊΠΙ ΑΠῖε οντο Ιαίεπς) | αυτουσ: κ 

ναίνγ αυτου Ἠαβιαίβδα, π]δὶ {οτίο κά Πίεταιη σ Ιπβίβιταν1ί ἰαπίαπῃ, ΠΟΠ 

αἀάῑάΙὲ ἀθιπαπα | ᾱ: Α ΟΠΙ 

7. πολλοι ρτῖ ο. ΝΑΒΟΒ 18. 96. 40. 61. οα{154 (ΐθπι ϱ"Υἱᾶ; Ζαπο βνο παρα 

πολλοισ, 5οἆ Ίοσεμβ τοἰτασίαπάο οοτταρίας οβί; ἆ -αᾱ πι επιὔπι φιῦ οἳς). 

ἨἘαπάθπι βογ]ρίαταπα οοπῄτπιβτο νιάεπίαν νο (πιιζέέ επιπι εοιτιπι φιῖ 

λαδεζαπί δρ ἴδιδ ὕπιπιιωιάος, οἰαπιαπίες Όοσε πιαθπα επτεύαπί) Βα8 »Υ ταν 

αθί]ΡΡ (εἰ πιιιζὲἱ ιαδεπίεδ ἀἄαεπιοπία πιαία εἰαπιαπίέία Ἱπαφπα Όοσε εωἰεγιωεί: 

Ηατίας ααἴ]ιΤΟ εἰ εωίγε }εοῖέ οπύπεδ δρ τίιδ ἠππαπιᾶος οἴαπιαπίες πιαφτια 

φοεε) ... ς Τϊ πολλων επι ΗΡ αἱ ΡΙ6Υ «ορ (6ω πι επύπι πι φωΐδιις 

αρῦ». ἑπιπιπιάί Γιεγαπέ, εθγεαἰεὔαπέιγ εαεζαπιαπέες) Άντι Ον 15 {φωνη 

Κεγαλη ΕΠΙ ΝΑΒΟΡΕΗΡ αἱ ρ]ας νρ Οµς ...ς (5 αν Βσ) µεγαλ. φων. 

οππι παἰηιιδο πιστά | εξηρχοντο (60/) οπη ΔΑΜΟΡΕ 189. 10. 98. 84. 90, 
40. 4». 4Τ. 61. 69. Τ8. 96. 105. 198. 149. 165. 180. 80 ρε ομί ΑΔ] 

ΑΤΙΑ... 6 εξηωχετο οιπι ΗΡ αἱ Ιοησο Ρ]α ΟΝΥ. Ῥταείετεα {:: ᾳποᾶ εκ 

ΠΌθνα Ἱμίογργρίαίῖοπθ Γαοίαπι) δα] ΒΨΥΣΕΝ ΑΥΤΡ ο," αάά εξ αυτων | 
πολλοι ὁε: Ὦ 19. ΒΥΤΡ ΟΙ 51153 πο. δε και ... 94. πο. τε. ΟΙ 88Ἡ «ορ 
παιιζέον εἰῖαπι ραγαζφέίσος αιίεπι (5.1 οπα) εἰ οἴαμᾶο» βαπαδαί | και χωλοι 

ϱ" 91. ἆ οπι καν | εθεραπευθησαν: Ὦ 19. -πευοντο 

8. εγενετ. δε ουπι ΝΑΒΟ 40. 61. αἰδ (108. και εγ. δε) εαί εορ (νς Γααδωπι 

εδὲ εᾳο) ... 56 και εγενετ. ΟΙ ἘΗΡ αἱ ΡΙ6Υ ΑΥΤΡ αγπι αεί ΟΗγ153., 

ΡΕΙ ΑΥΤ5ΟΗ χαρα τε μεγαλη εγενετ., Ίἴειη 8δεᾷ οπιῖκδα εορα]α ἆ εἰ 

(πιαφτασπι φαμάζώπ) 8. | πολλη χαρα επ ΝΑΒΟ 4Τ. 61. Ἰτεπη απ Γι 

ἀαπη]ά 5αἩ ααἰΠαίῦ πιαφπωπι (φαιά ... ς χαρ. μεγαλη ου ΏΕΗΡ αἱ 

Ρίει νοζ]ὸ ΦΥΥΡ απ ΟΗΥ 51105 
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3 Ν η τρ νι’ ... - 3 - , : ’ 
9 ᾽4νὴρ δέ τισ ὀνόματι Σίμων προύπῆρχεν ἐν τῇ πύλει μαγεύων 

Ἀν  Δί ΄ Α 2 - ο κκ [ά [ά Δ 

καὶ εξιστάνων τὺ ἔθνοσ τῇσ Σαμαρίασ, λέγων εἶναί τινα ἑαυτὸν 
ὰ 9 : ν : 

µέγαν, 10 ᾧ προσεῖχον πάντεσ ἀπὺ μικροῦ ἕωσ μεγάλου λέγοντεσ' 
ο. ἡρ 3 ς / ή ο ος / / -- 

οὑτόσ ἐστι» ᾗ δύναµισ του Θεοῦ ἡ καλουμένῃ µεγάλη. 11 προσεῖχον 
Ν .» ος -- 

δὲ αὐτῷ διὰ τὸ ἱκανῷ χρύνῳ ταῖς µαγίαισ ἐξεστακέναι αὐτούσ. 
σ ση. ο” / 3 κ. /  » ’ 

12 ὅτε δὲ ἐπίστευσαν τῷ Φιλίππῳ εὐαγγελιζομένῳ περὶ τῇσ βασιλείασ 
- - Ν αμ. 3 -- - 5, ΄.- . 

του Φεηυ και του ὀνόματοσ {σου Χριστου, ἐβαπτιζοντο ἄνδρεσ τε 
Ν - ς Δ τι Ν 2 Δ .] ’ Ν ΔΝ 

καὶ γυναϊῖκεσ. 19 ὁ δὲ Σίμων καὶ αυτὸσ ἐπίστευσεν, καὶ βαπτιαθεὶσ 
τ ο ” - νο λ 
ἦν προσκαρτερῶν τῷ Φιλίππῳ, Θεωρῶν τε σημεῖα καὶ δυνάµεισ 

΄ 

9. προὔπηφρχεν: 9Εἳ προὔπαρχων (Ροπ]ίᾳπο Ῥοδί ρτο Ρατιο]ρίο εξιστ. 

νετΌιπι ΕΠΙΙΠΙ). ΟΕ νο οἵν απέεπι φιζάαπι ποπεύπε ήπιο, φιῖ απἱε Γπεγαί 

πι οἴυίίαξε πιαφις, δεάμσεπδ φεπίεπι απιατίαε, ἄἴοεπδ ατο. πα τον Τι 155 

(π1βῖ ᾳποᾶ Ἰαβοί οἱ εεζισεπθ). | µαγευων καν (εἰ, Πτι”)... ϱΕτῦ οπη 

και, Ἰΐθπι (νὶάςο απ{θ) νρ | εξιστανων οππῃ ΝΑΒΟ 40. 61. 9637: ϱἨ εξε- 

στανενὁ (εταδα 5απὲ 4ααθ εξε ΠΜίεγαςδ εχοαΙρῖαπί) ... ς εξιστων ουσ 

(εξειστων)ΕΗΡ αἱ Ρἰετ ΟΗΥ 51153, Ιίεπι Βοάτείτα 190: Ύγο εο φιιοᾷ εδὲ 5ε- 

ἄμσεπδ. ὑπ «γαεσο δογζρέιπι εδἰ εξιστων εἴο | το εΘνοσ: Ἐ 9ΠΙ το | σα- 

µαριασ ΙΙ ΝΟΡΕΡ.... 6 ἴμπ Τ{ «ρειασ 6πΙΠ ΑΡΗ οἵο. Οἱ εἵ. α1Ρί 

10. προσειχον οππι ΑΒΟΡΕΗΡ εἰο... Ν προσειχαν | παντεσ ΟΠΠ ΝΑΒΟΡΕ 
61. αἱ βαΐ πια (5εἆ 2Τ. 29. 96. οαί απαντεσ, 43. Ρροδί λεγοντεσ Ροπ) νΕ 

Β4Ἡ «ορ 5υταῦῦ αγπι αεἴμῖο Οτδ155.... αὐ9 Τί οπι οπΙΠ ἩΡ αἱ Γεγεδὸ 

6ΙΗΜΡΡ Πηῖπί9θ | καλουµενη οπΙΠ ΝΑΒΟΡΕ 19. 21. 99. 40. 61. 66”3 96. 
106. 198. (εἰ 197. 180. λεγομενη) Υ6 «ορ ΒΥΙΡ αγπι αδ{μΤο Πτῖπί 011653 

οίόν.,, ς (-- αὉ 32) οπι ΟΠ ΗΙΡ αἱ ρ]οι Βαἱι ΒΥΥ5ΕΒ αν{ΠΡΡ ΟΗτ 

11. (κανω χρονω: 2. 19. 104. ικανον χρονον | µαγιαισ 6πΙη ΝΑΟΡΕΗ 19. 

{9807 (οίϱ) ... ς Ώπ µαγειαισ «Πα ΒΤΡ αἱ ρ]εΥ | εξεστακεναι 6111 ΝΒΡΙ.Ρ 

αἱ ρ]α οαί (α] ραπο ΟἨΓ 5153 εξεστηκεναι) ... ΑΡΗ 1. 91. 99. αἱ ραις 

εξιστακεναι (Α3 --κειναι), ο εξειστακεναν 

19. τω φιλιππω ευαγγελιζοµενω (89): Ν” του φιλιππου ευαγγελιζοµενου | 

περι 6πΠΙ ΝΑΒΟΡΕ 94. 96. 61. οα{155, 1ΐεπι νρ βαἩ «ορ ΒΥΤΗΙΣ αγτη αθί]ι 

εωνς τα περι ουπ ἨΠΡ αἱ Ρ]εν ΟΗΥ 155 | του Φεου (Α9): Ἀτ. κυριου | 

τυ χυ οἳηι ΔΑΒΟΡΕΗΙ,Ρ αἱ Ρ]α550 Οµσ.... ς (- αὖ Ἀπ) του τὸ χὺ οστα 

πιῖηιδο πέ να(ν ραπο (15. του χῦ) | ανδρεσ τε: Α αἱ Ῥαπο Ο1Ώ τε (πες 

εχρτῖτη ἆ ο νο 88Π 6ο) αἱ) 

19. ήν προσκαρτερων: ϱ” ην και πφοσκ. (ἆ εἴ δαρέϊμαίιε εδ εί αἄ]ιεγεζαί) | 

τε: 105. ο {οἱ Οι 5155 δε, ἆ ποἩ οχρτῖπῃ ... Β τα | σήµεια κ. δυναμεισ 
ΟΠΠ ΝΑΒΟΡ 19. 91. 61. Κ5ΟΥ 1 νὶκ πια ολί νο ΥΣ βαἩ ϱ0Ρ ΑΥΤΗ 

αθ]ιπί (α {1ο αἶφπα εἰ υὐγἡμίεπι πιαθπαπι, ΔΘΙΊΡΡ πιαφα εἴφπα εί υἵν- 

ἑωέες) ... αυ απ Τί δυγαµεισ και σηµεια οµΠῃ ΕΗΣΡ αἱ ρ]αβθὸ ϱυτΡ ΟΗΝ. 
Ῥταείετος αἀάάἴπιας µεγαλασ 6ΜΠΠ ΝΑΒΟΡ 19. 91. 61. Ις501 α] οαί νρ 

ΥΥ5ΕΠ ρα] οοΡ (αθί]ᾗ νίᾶς απ); Ἱέεπῃ (αἱ 9 Β1) Ε οδὲτ αἱ [εγα]” 5ΥΤΡ 

ο” μεγαλα (100. ΟἨτ δυναµ. µεγαλασ κ. σηµ. γινοµενα) ... αὐοὸ ΤΙ 
5 



05 κ, 14. ΠΡΑΞΕΙΣ 

µεγάλασ γινοµένασ ἐξίστατο. 14 ἀκούσαντεσ δὲ οἱ ἐν Περοσολύμοισ 

ἀπόστολοι ὅτι δέδεχται ἡ Σαµαρία τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀπέστει- 

λαν πρὺσ αὐτοὺσ Πέτρον καὶ Ιωάννην, 19 οἴτινεσ παταβάντεσ 
προσηύξαντο περὶ αὐτῶν ὅπωσ λάβωσιν πνεῦμα ἅγιον. 10 οὐδέπω 
7ὰρ ἦν ἐπ οὐδενὶ αὐτῶν ἐπιπεπτωκύσ, µόνον δὲ βεβαπτισμένοι 

ὑπῆρχον εἰσ τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. ΙΤ τότε ἐπετίθεσαν τὰσ 

χεῖρασ ἐπ) αὐτούσ, καὶ ἐλάμβανον πνεύμα ἅγιον. 18 ἰδὼν δὲ ὁ 

Σίμων ὅτι διὰ τῇσ ἐπιθέσεωσ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστύλων δίδοται 
τὺ πνεῦμα, προσήνεγκεν αὐτοῖσ χρήματα 19 λέγων' δύτε κἀμοὶ 
τὴν ἐξουσίαν ταύτην, ἵνα ᾧ ἐὰν ἐπιθώ τὼσ χεῖρασ λαμβάνῃ πνεύμα 

ἁγιον. 20 Πέτρος δὲ εἶπεν πρὸσ αὐτόν τὸ ἀργύριόν σου σὺν σοὶ 

οπ1 οππι ΗΤΡ α150 [οτο | γινοµενασ ΟΠΠΙ ΝΑΒΡ 15. 91. 61. 9ο (αἰν[ά) 
οαξ... αὉ 95 Τί γινοµενα οππα ΕΗ1Ρ αἱ Ρ]α (5εᾷ 99. 106. γενομ.) ... ο 

196. 190. οδ5ἱ9οοί οπι | εξιστατο ΟΠΠ ΝΟΑΒΟΞΡ’ΕΗΠΡ εἴο ... νο ϱ” 
εξισταντο 

14. εν νεροσολυµοισ οξ. ΕΙβΡ5330 οίο ... Ὦ εν εληµ (αί. ἆ ὑπ Μάεγικα[επι) | 
σαµαρια οππι ΝΟΡΕ Ιδουί α].... ς Ἰ Τί σαµαρεια οπῃ ΑΒΗΙΡ αἱ Ρ]ατ | 

Όεου (89): κ χῦ | απεστειλαν ο. ΕαδΡ5350 ΓΙ 315.,. 19. 98. 94. 
Κδοῖ εξαπεστειλ. | προσ αυτουσ: Ὦ πρ. αυτον | πετρον 6πΠΙ ΝΑΒΟΡΕ 

195. 40. 61. 693 αἱδ οαί ΒΏι5ρ5 {ασ 213 ΟΥ 9155... ς (4009) Ῥταεπι 

τον οππι ΗΠΡ αἱ Ρ]εν ΡΓΙά 51 | ἵωαννην οππῃ ΝΑΟΕΗΗΕΡ θίο (οἳ νωανν- 
γην)... ΒΌ τωανην 

15. προσηυξαντ. ΟΝΠΙ ΝΑΟΡΕΗΙΡ τε]] Εδρ5 ιά 13,15 ΟΗς 9 19 νε, Ἡ 
προσευξαντ. 

16. ουδεπω (0) οππι ΝΑΒΟΡΕ 61. α110 οαί 14 12113 ο ΟἨτ 2105. ς 
ουπω οτι ΗΗΡ αἱ Ῥ]ετ | επ (Ε31Ρ59 οκ εν τοβα]ί επ) ουδενν ... 
επι ουδενα | βεβαπτισμενοι (89): ν” εβαπτισµενοι | του κυριου τὸ εἰ. 

Ρατ] 3,15, Ὁ νρεοά ]8οΆτα (ποπ απι {α ἀθπηῖᾶ {οΙ) τ. κυρ. τὸ χὺ (Ὀιά 

δι τ. κυρ. ημων τυ χο) ... Ἡδ αἱ τ. χὺ τὸ, αἱ Ῥαιο τ. τὸ χυ 

1π. επετιθεσαν οιπι ΝΑΡΣ 16. 18. 21. 29. 96. 40. 61. 6633 09. 96. 105. 
169. οδ6ς σὲ Εδρς”50 Ρ1ά ΙΙ 213 οἱ 541 Ογτητ315: Ἰΐοπι Β επετιθοσαν, 
6 επετιθεισα».... ς επετιθουν ουπι ΡΕΗΤΡ αἱ Ίοησθ ρ]α ΟΥ 9155 

18. των οι ΝΑΒΟΡΕ (αΜἵαπη Ἠ1, ἵπ Ιαο1οπῖ5 Ιπ]Ι{]ο 6ΠπΙΠΙα ραρίηα α- 

φοπϊρίο) 61. αἱ Ρ]αβ35 οαί Οοηςίθ, 2 Βαβείμᾖτδ Οτ 5.105 ϱ{1564 Ταγαβὂτὸ 
Ώαππρατδςς (-- αὐ Β1) Θεασαμενοσ «απ ΠΤΡ αἱ Ίοηπρςα Ρ]α ΟΗ5155 
ὍΠΡΗΥΙ4 οἰῦ {το πνευμα 8ἶπο αἀαΊίαπα οπΠΙ ΝΕ δαἩ Οοπβί ο, ς Τμ 
α4ἆ το αγιον οπτη ΑΟΡΕΗΗΡ α] οπιηὂΊὰ νο αγταῖτ ϱ0οΡ αἴπι αείἩ Βαβειι 

ΟΗτ)15 οίο | προσηήνεγκεν: 9813 --γκαν 

19. λεγων: Ὦ ΡΙά6ΊΙ παρακαλων και | ὦ εαν (αἳ. «ο 60 97) οπΊη ΝΑΒΟΒΙ,Ρ 

αἱ Ρία.... ς (ποπ σε ϱίθ) ὦ αν οτι ΡΗ αἱ πι οαί Οομ5ί ό,τ, 5 Βαβείη 515 

Ον 5155 ΟΥ της 245 Ῥαγαρ 515 Ώαπιραὶ δΙτ . επιθω: Ρ αἀά καγω (οί Οοπδί 
ινα καγω ο αν επιθο) | λαμβανη ... ΕΗ 1 λαµβανευ 

20. προσ αυτον (80): κ" πρ. αυτουσ | το αργυριον σου εἰ. Ιπ{59 Τογί 



ΠΡΑΞΕΙΣ 8,05. ϐ69 

” 2 ” / τά Ν Δ ας ο αἱ νΕ ΔΝ /΄ 

εὔρεισ απωλειαν, ὅτι την δωρεαν του Ψεου ἐνομισασ διά χρημάτων 
» 2 ” Δ 293 - 2 » / ῃ . 

κτᾶσθαι. 2ἱ οὐκ ἔστιν σοι μερὶσ οὐδὲ κλῆροσ ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ 
« Δ / 2 ” 2 -- ” -- -- [5 

ᾗ γὰρ Καρδία σου οὐκ ἔστιν ευθεῖα ἔναντι τοῦ Φεου. 23 µετα- 
/ σσ, ε) να / 4 ο -- ’ 3 

νόησον οὖν ἀπὺ τῇσ κακίασ σου ταύτησ, καὶ δἐγΌητι τοῦ κυρίου ει 
εν 3 / / κ 5: - ; Ε « ϱ) Δ 3 

ἄρα ἀφεθήσεταί σοι ἡ ἐπίοια τῇσ καρδίασ σου’ 20 εἰσ γὰρ χολὴν 
’ Ν , 2 / ς - ”/ 2 λ νο 

πικρίασ καὶ σὐνδεσμον ἀδικίασ ὁρῶ σὲ ὄντα. 24 ἀποκριθεὶσ δὲ ὁ 
σι ν 3 / ο ας ον ” σ 

δΝίμων εἶπεν δε(θητε ὑμεῖσ ὑπὲρ ἐμοῦ πρὺσ τὸν κύριον, ὅπωσ 
λ πας υΑ κα 9) ΑΕ ο 

µηδεν επελΌῃ επ ἐμὲ ὢν Σιρήκατὲ. 
« Δ ὖ / Δ / Δ / ο 

20 Οἱ μὲν ουν διαμαρτυράμενοι καὶ λαλῄσαντεσ τὸν λόγον τοῦ 

{4Ρ13 οἱ: Ὁ 9Π1 το οἴ σου (Βεᾷ ἆ ἀαβοῖί α νοτβΙδ το αργ. σου πδαιια 

10, 4) | ενη εἰ. Οοπ8ἱ Βαβόδα δίδ ΟΥΤΗΥ οἱίς ... 10. 11. 99. 485. 1πτ" 
ΒαβεῖἩ 315 εὰᾷ Ταγας 51ὅ οἱ | του θεου: Η” οπι του 

91. µερισ: Ὦ 94. 159 µεροσ. Ἰήθετο Οομςί δ, 1,3 οὐ εστι σοι µερισ εν τω 
λογω τουτω ουδε κληροσ εν τη πιστει ταυτη. πι] {εγ νετο Ρτο εν 
τω λογω τουτω 8ΥΙΣΕΒ αγ ΑπιζιΙσΙΗδΟ ΑιιρίοἩθ,15 ὄπ Ίιαο Πε | γαρ εἰ. 
199 0οπ8ίέ Βαφεία οίο... ϱἨ ΙΤτ" οπι | εναντι (40) ουπι ΝΑΒΡ 15. 
2τ. 96. αἱ Ραπο οα{. Τέαπι ο 19. 98. 40. 61. αἱ Ρ]Ι810 Ῥαβοίμ Ον δέ 
ενα»τιον.... ς ενωπιον οππι ΕΗΙΡ αἱ Ίοπρο ρ]α Οοπβί Ταγα5 5τὃ 

93. τ. κυριου (0”) οππι ΝΑΒΟΡΕ 19. 21, 99. 40. 61. 6633 τθ, 96. 101. 

180. ΙΚ56Σ ο56Υ βαἨ οϱ0Ρ ΒΥΤΡ αἴπι Οομςί δ, 1,3 Βαβοίῃ”τ8 ΟΥ 915 Απιρ 
ΡαθπΙΙ2/331ς.. ς τ. Όεου οἳΠι ἨΠΠΡ α] Ίοηρο Ρ]α ομί νρ ΒΥΙ5ΟΝ Ππίθυ 
Ταγαςτὃ 1 αφεθησετ. σου: ϱΆ αφ. σου 

98. εισγαρ χολην εἰο (ο νρ Ιτὶηί ον ὑπ }εἴ]ε οπύπι απιαγειάὑιέα εἰ οὐζίφα- 

Ποπ): ϱ" ην (519) γαθ πικριασ χολή και συνδεσµω, 93 εισ γαρ πικριαν 

χολησ κ. συνδεσµον | ορω ... 98 19Τ. 180. Οοηςί δν ΟἨΥ 5154 ο155 
θεωρω 

94. ο σιμων ... ΒΗ α15 οπι ο | ειπεν ... Ὁ αἀά προσ αυτουσ, Ἱέοπα ααλαίἩ 
εἶς | δεήηθητε... 9 19Τ. 180. ΥτΡ ο. Οοηβί θὰ Ργαεπῃ παρακαλω | 
υπερ εµου ... 9" 96. περι εµου | κυριον οἱ. νρΕΙθ απτ {οἱ β41 ο0οΡ ΒΥΤΡ 
πρ αγπι ΟΗγ5158... Ὦ αἱ Ρ]αβΟ {ι ἁσπι]ά ΑΥΙ5ΟΝ οίΡ ἴσί Θεον | επ (ο 

οπη) ἐµε: Ὦ µοι, 100. επ εµοι | ων (1 ωσ) ειρηκατε (Ε αᾷ κακων) ... 

Ρ τουτων των κακων ον {25 ων) ειρηκατε µοι; Ρτβθίετθααιιε 3 5ΥΤΡ ΗΒ 

αάά οσ (8ΥΥΡ ΙΡ ΠΟΠ αἀβοτῖρβῖξ) πολλα κλαιων ου διελιµπανεν (-λιμπ- 

εκ -λυμπ- ταβἑαίαπι 56) 

9ὔ. διαµαρτυραμενου 6ππΙ ΑΒΟΡΕΗ αἲ ΡΙα ΟΥ 9156 ΤΗΡΗΥΙΟΣ54... ννρ 
1, 95, 40, 101. 1πτ" αἲ15 ΤΠΡΗΥΙΑΤά διαμαρτυρομενον | του (180. οπι) 

κυριου ... Α αἲῖ ἀθπιῖᾶ ΒΥΥΣΟΝ ϱ0οΡ αΠΠΏ τ. Όεου ... ὃ. 43 65. οπη | 
υπεστρεφον «ππῃ ΝΑΒΡ 16. 18. 96. 61. 81. 100. 105. οἱ{ νς....ς υπε- 
στρεψαν επι ΟΕΗΙΡ αἱ ρ]ει 54Ώ «ορ 5Υταῖ αγπι αθί ΟἨχ 9156 [ Ἱερο- 
σολυµα (Ρ’’) οππι ΝΑΒΟΡΕ 61. αἲδ οαί νρ Οµτ Αιραπίίεεσ]σδ..,ς 
ερουσαληµ ο. ΗΗΡ αἱ Ίοηρο Ρ]α | πολλαστε... Ὦ 88Ἡ 00Ρ πολλ. δε 



7ερ] 3,4 

το 8. 26. ΠΡΛΞΕΙΣ 

/ ς / 3 ς / / / ” 

κυριου υπέστρεφον εισ Ιεροσόλυμα, πολλάσ τὲ κώμασ τῶν Σαμα- 

ριτῶν εὐηγγἑλίζοντο. 
/ Δ 

26”.4γγελοσ δὲ κυρίου ἐλάλησεν πρὸσ Φίλιππον λέγων ἀνά- 
Ν / Δ / Ν « 

στηθι και πορεύου κατὰ µεσημβρίαν ἐπὶ τὴν ὁδὸν τὴν καταβαίνου- 
δια ς Ν 5 / ς - νο ’ κ. 

σαν απὺ Ἱερουσαλὴμ εἰσ ΓΓάζαν ᾿ αὕτη εἐστὶν ἔρημοσ. 2 καὶ ἄνα- 
/ Ν 3 -- 

στὰσ ἐπορεύθη. καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἰθίοψ εὐνοῦχοσ δυνάστησ Καν- 
[ή -- - 

δάκησ βασιλίσσησ «4ἰθιόπων, ὃσ ἦν ἐπὶ πάσησ τησ γάζησ αὐτῆσ, 
3, / / ο ος ΄ 

ἑληλυθει προσκυνήσων εἰσ Ἱερουσαλήμ, 28 ἦν τὲ ὑποστρέφων, καὶ 
ἀ - σα -- 

καθήμενοσ ἐπὶ τοῦ ἅρματοσ αὐτοῦ ἀνεγίνωσκεν τὸν προφήτη» 

25. σαμαριτων επΙ ΝΕ αἱ (1: πια]ίο ρ]αβ αποἰογα{1ς Παβοιθ βο]οί, αἱ 
αραιά Το 9) 6 ΝΑΟΙΗΣΓΑΣ 10, 5 ΝοΡ!, 1Τ, 16 ΝΑΡ)... ς Τωπ ΤΙ -ρειτων 

οµπ1 ΑΒΟΡΗΙΡ το]] Ρρίετ | ευήγγελιζοντο (49) εππι ΝΑΒΟΡΗΡΙ 8Τ. 40. 
61. 81. 100. 106. 168. οαί νρ 5α]Ἡ ΥΙΡ απ Αιραπίς οσο... ς ευήγγε- 
λισαντο ΟΠ ΗΤΙΡ αἱ Ρ]6ἵ 6 60Ρ ΥΥΣΟΒ αθίῃ ΟΥ 

296. αναστηθι και: Ὦ 40. αναστασ | πορευου οππῃ ΝΑΒΕΗΙΡ αἱ Ρίο ... 

Ίμ πορευθητι επ ΟΡ 40. 68. 96. 1Ττ. | πατα (18. Ρτ8επι και): Ἐ 
190. 180. Ομ 5161 προσ | επι: Ἡεισ ... 61. οπι | την καταβαιν. (89): 
κ" την καλουµενην καταβαι». 

27. και αναστασ: 51. ΟΠ και | βασιλισσησ (81. -λικησ) βἶπο ατείοι]ο 61η 

ΝΑΒΟΡΕ 4073 61. οαἳ 111; ϱἨ νετο αάά τινοσ... ς (4099) Ρταεπι τησ 

οΠῃ ἩΙΤΡ αἱ ρ]εν ΟΥ51161 ] εληλυθει οππα κ ΑΟ ΡἘ νρ βαἩ (ἶία δήαπι 

οἁ1έαὶ' {εχέιιδ αρ 06681: ἵηπ «ΟΠΗ ποπ αἰπρίίαγ) ... ς Τί Ρταεπι ο 

οπι ΝΟΒΟΡ:ΕΗΙΙΡ αἱ οπημΥΙἆ (Βεᾷ 19. ωσ) εαἰ ΥΙΡ αὖπι ΟἨΝ ... ΒΥΤΦΕΝ 
(Απίθα αἱ Ίρεε εγαΐ διρεν εἴς) αεί! εἰ υεπεγαί: οορ Πο οεπεγαί :: ἃ 

γαοπθ Ἠαταπα Ι6σβΙοπ πα 5ἱ ρτοβοἹδοῖπιατ, Ἱπ ἀίπαπἹααθ ρατίεπι ἀϊδρι- 

{απ ΡοίθΒί, Ὀί εΠΙἩ 06 ΡΙΔΕΡΥΕΒΣΟ οσ οβεπᾶετο Ῥοΐεταί, ία αἀ αῑ[ο 

οσ οτα({1ο εΙεραπίῖτιςδ ρτοσεάετε νἱάεραίατ, αίτδου Ρρεχ 8ε βἰατεῖ, 4πεπι- 

εἀπιοάπα α1Ρ1 βαερε Ιερ]ίαγ. Αοσθᾶ1έ αποά εληλυθει είς αἆ αρρο5δΙΙοπ]8 

ταΊοπθτα τενοζαπάαπῃ νἰάεραίας, αἱ 14 απποά βεφαἴίαχ επιϊπαγαί πιαρς. | 

προσκυνήσων: Ἐ" 6 νΕ προσκυνησαι, αἄοτατε | εισ (93 οπι): Ρ”1, εν 

98. ην τε 6ΝΠι ΝΑΡΕΒΙΗΤΡ 8] οπιηὖ]ά σα Υρ ΒΥΥΣΕΣ (οπήπφιιε πευογέεγείιµ" 
μὲ αδύγεί, δεζεδαί) ΆΤπα αείἩ ... Β0 ϱ 84Ἡ «ΟΡ ΑΥΤΡ ΟΠΣ 9181 γην δε | και 
καθηµενοσ ΕΠΊΏ ΝΑΒΟΡΖΡΗΙΡ οἷς (58Ἡ σι Όεγο γεαἰδαί, δεᾷεδαθ) ... 

195οΠοΙς 94. 98. 40. 96. 96. 9873 νσ οορ οπι καν | επι (51. υπο :: απ Με 
4, 91 υπο οἳ επι οΟΠ{ΙΡα) του: 6 οπι του || αυτου: ϱ" οπι, Ιΐθπι ῬΑ- 

Παβία 194 (εκαθητο ο ευνοῦχοσ επι του αρµατοσ καν ανεγινωσκε τον 

πρ. ησα.) | ανεγινωσκεν (56ὰ Ὦ βαἩ αναγεινώσκων) 8ἶπε εορι]α οπή 

κο ᾱ, ὁ- ΠΠ. Το. 19. οὗ. 29. ο. οὐ. 54. 59. 40.906. 90: 68 ο 98 
100. 108. 105. 1ττῦὶ α1δοΓ4 δα] αγπι ΤΗΡΗΥΙΑ.... ς ΤΙ και αγεγινώσκεν 

οµπ1 ΝΕΒΟΕΗΓΡ αἱ ρ]α οαί ΒΥΤΙΙΙ 6ορ ααίἩ ΟΥ ΤΠΡΗΥΙΟ ... ἴπ ανε- 

γινωσκεν τε ο. Α, 40. ανεγιν. δε, νς ἴεφεπδηπε | τον προφητ. ἠσαι. (0 

ἰσαῖαν) οΗΊη ΒΑΒΡΕΗΓΡ αἱ ρ]εν οαἰ απ [αι ἀεπιῖά «ορ 8Υτβ ατπι Ῥ5- 

Ταδίαα 154 ΟἨΥ ... ο δ1. οαί νβο]ε δα] ΒΥΙ5ΟΒ αεί] ησαι. τον προφ. 

Τίοπι Ιν1Πί196 ϱίρρις -- «ραᾶοπὲὶ - γευεγ{επίέ α Ἠἐἰεγοβδοϊηπιῖς εί ζεφεπέῖ 

Πδαίαπι ϱγοβμείαπι οἰο 



ΠΡΑΞΕΙΣ 85 πι 

.Α α λ - - ο / Δ 

Ησαΐαν. 29 εἶπεν δὲ τὸ πνεύμα τῷ Φιλίππῳ' προσελθε καὶ κολ- 
- 45 /, ” 

λήθητι τῷ ἅρματι τούτῳ. 90 προσδραμῶν δὲ ο Φίλιπποσ ἤκουσεν 
” ς. .ά / Αα. - ο ρώ 

αὐτοῦ ἀναγινώσκοντοσ ᾿Ησαΐαν τὸν προφήτη», καὶ εἶπεν ἀράγε 
« νο στ ο - Ν Ν 

γινώσχεισ ἃ ἀναγινώσκεισ; 9] ὁ δὲ εἶπεν πῶσ γὰρ ἂν δυναίαιν 
3 ’ ς ’ / / Δ / 2 ’ 

εὰν µή τισ ὁδηγῆσει µε; παρεκάλεσέν τε τον «Φιλιππον ἀναβάντα 
μ 9: ΔΝ .) - 92 ε δὲ Ν να - .ω ιν] 2 5 η : η τη 

καθίσαι σὺν αὐτῷ. 93 ἡ δὲ περιοχή τῇσ γθαφῆσ ἦν ἄνεγήωσκεν 
πε λ / «οτε 5 3 - 

αὕτη' ὧσ πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἴχδη, καὶ ὧσ ἀμνὸσ ἐναντίον τοῦ 
σα 2 Δ / - 

κείραντοσ αὐτὸν ἄφωνοσ, οὕτωσ οὐκ ἄνοίγει τὸ στύµα αὐτοῦ. 
ς - « 2 -- ο 2 Ν π ” 

9ὸ ἐν τῇ ταπεινώσει ἡ χκρίσισ αὐτου ἠρθη τὴν γενεᾶν αὐτοῦ 
’ /’ ιά 2”! 3 Α΄ ρα επ ς -- Δ 2 ” . .) 

τίσ διηγήσεται: ὅτι αἴρεται ἀπὺ τῇσ γῆσ ἡ ζωὴ αὐτου. 94 ἄπο- 
ᾗ Ν Αα ρ ώ - - ’ στ - , ’ Ν ’ « 

κυιδεισ δὲ ὁ εὐνουχοσ τῷ Φιλίππῳ εἶπεν δέοµαί σου, περι τίνοσ 0 
- Δ ” Ν / 

προφήτησ λέγει τοῦτο; περὶ ἑαυτοῦ ἢ περὶ ἑτέρου τινόσ; Ὁῦ ἂν- 
’ Νς /' Δ / αρ -- Ν . ξ ’ Ρ] Γι ” 

οίξασ δὲ ὁ Φίλιπποσ τὸ στόμα αυτου και ἄρξαμενοσ απο τῆσ γῥα- 

90. δε: 61. τε | ησαι. τον προφητ. 6ΠΠΙ ΔΑΒΟ 19. 69. 105. 165. οαΐένρ 
ΒΥΥΡΟΝ β8) ατπη αθἲὮ ΟἨΥ 5161... ς τον προφη. ησαι. οππῃ ΒΗΙΡ 61. αἱ 

ΡΙ6Υ «ορ 57τΡ ΤΗΡΗΥΙΑ οί 

8Ι. πωσ γαρ (Ίία α{. ΦΥΤΡ, ΥΕ εί φιοπιοᾷο) ... Ἐ 105. οἳΕΓ οπη γαρ, πος 

πηασὶ5 αχΏεῖπι ΒΥΙΣΟΒ 54Ἠ ο0Ρ 4τπι αθίῃ | αν: Αοπι | οὔηγησει (Ε3 
οδαγ.) ουπα ΝΕΊΟΕ 19. 66. 100. 168. ... ς Ἰωπ οὔηγηση εππη ΑΒΡΗ1Ρ αἱ 
Ρίεν ΟΗχ. ΟΕνς οδίεπάεγίᾶ, εοπίχει 6 ἐπδίγμαί | µε: 6 απἲο οδηγησ. Ρον | 

παρεµ. τε... Ἐ 581 Ο60Ρ δε 

99, κειραντοσ επι ΒΑΟΕΗΙ, 27. 81. 56. 40. 96. αἱ Ρ]145815 οαί (1βη!]πίροΙ 506 

ες ΤΙΧΧ 9) Οµιῦ 161 0µτοπ7δ)... ς Τμ κειροντοσ απ ΒΡ αἱ Ρ]α ΟνΙδ:: 
αἰπιϊ{εν Ιεείίο Βαοίιαί αρ ΠΧ Χ., ΝΘΑ κειραντοσ, ΑΒ κειροντοσ | ουτωσ 
εως ἩΠ, 19. 15. 18. 8133 64. 6633 198. 191έΟί Α125οχΓ ουτοσ 

8δ. εν τ. ταπεινὠσει 3Ίπ6 αυτου ΕΠΙ ΝΑΒ 100. νο Ιπίπί360.. ς Τί αἆά 

αυτου οἵπα ΟΕΗΤΡ α] Ρ]ετ οί 5γταϊῦ βα] ο0Ρ αΤΠ αείἩ ΟΗΥ 9,161: ΤΧΣ 

8Ώδᾳιθ αυτου :: νιἀεραίατ α]]οπί τη ταπεινωσει αοοπταα5 ἀεβπίθη- 

ἁαπι, Ῥτορίθγθασαθ αυτου αἀάῑάΙέ, απαο απϊάθπι οπτα ποη ἵη ἱρδιπη 

Τ.ΧΧ Ἱοσσπα Ἰποίαϊί. Απ τετ, εαἆθπι {ογίβδεο ππαπα, δε ροβ8ί γεγεαν 

αἀα ία ο5ὲ, Ιοεί ΠΘΠΙΟ γετδΙ5 ΙΗΧΧ Ἱπιπ]ασζ. Αά 6α επίτη ᾳπαθ αραιά 

αροβίο]ος Ἱαροβαπίιγ τηπ]{ο ρ]α5δ οα1αε αἴπβδπιοάί εοπ]αίαπα εδί 4 παπι 

αά {οχίαπι ΤΙΧΧ. | την γενεαν 8ἵπο εορα]α 6µπΙ ΝΑΒΟ Υρ 5αἩ 5ΥΤΡ Πτι 

196 ρχοοᾷ οἶαν ομεᾶᾶ ρτῖοτ͵ ϱΟ8 οἱ. Βιβεαί 145 διελθων αυτου τα παθη 
αναπεµπει - επιλεγων' την γενεαν αυτου τισ διηγήσεται;.... ς ΤΙ την 

δε γενεαν. οππι ΕΗΤΡ αἱ οπιπΌῖᾶ {οἱ «ορ απ Πὐπί οχοᾶά 5 (οἱ βίο ἄταῦρ 

φί16ν αἱ εἀϊάστιαπ{) Οµτ, ΑΦΙπι]Πέου οἑ αεέαέεπι εἴις φτιῖς ΑΥΥΣΕΒ αθ{ΠΡΡ, 

αθί]Ἡτο φιιοπίαπι φῖς οἵο :: ΤιΧΧ. 5ἶπο εορα]α 

84. τουτο (νβο]ε {ι ἄῑσιέ Ίου, Ἀπι ἀθπιῖά Ίοο ἀἄῑοί ... Β 48. 99. 68. οπι 

(β6ἆ ἩΣ 5πΡΡΙ) | εαυτου: ΗΒ αὐτου | ετερου (34. 1ΤΤ. αλλου) τινοσ... 

Ἐ τινοσ ετερου 

96. ο φιλιπποσ ... ἘΠ 40. 100. 15Τ. οδοῖ οπι ο | ευηγγελισατο (89): Ρ 

Ἑς 58, 7. 8 



πο 8, 96. ΠΡΑΞΕΙΣ 

- ; 2 / - - ς 
φῆσ ταύτησ ευηγγελίσατο αὐτῷ τὸν Πησοῦν. 90 ὧσ δὲ ἐπορεύοντο 
ν Δ λ ηδό ζλ. ε νο σ / ς 3 ” 2 µ. . 

κατα την οδΟν, ηλθον ἐπί τι ύδωρ, καί φήσιν ο εὐνουχοσ᾽ ιδου υδωρ 
/ / - ῃ 8 -- ν ν 

τί κωλύει µε βαπτισθήναι; 9δ καὶ ἐκέλευσεν στῆναι τὸ ἅρμα, καὶ 
’ 2 / » λ 6 ” ρ4 κατέβρησαν ἀμφότεροι εἰσ τὸ ὕδωρ, ὅ τε Φίλιπποσ καὶ ὁ εὐνοῦχοσ, 

5 ’ 3 / σ Δ ” μα 

καὶ ἐβάπτισεν αὐτόν. ὃν) ὅτε δὲ ἀνέβησαν ἐκ του ὕδατοσ, πνεῦμα 

ευαγγελισατο, κἲ και ευήγγ. | τον ἴ: Β4Ἡ αθἴΠΙο ἀοπιόπιπι Πεδιπι 

Ουίθέωπι, ΟΥ 916 τον κυριον νησουν, Ιἴθπι ΑΥΥΣΕΝ αγ 

9θ. επι τιν ... 91. 99. 94. 5δΟΙ επι το 

37. Παπο νειδαπι ς (-- αὐ Απ) δῖο Ἠαλδαί: εὖπε δὲ (Ώ ΒΏοά- εκ ἄν αάά 

αυτω) ὁ Φἰλιπποσ΄ εἰ (Ε εαν) πιστεύεισ ἐξ ὅλησ τῆσ καρδίασ (Ἡ Βεά 
εκ ἄν αάά σου) ἔξεστιν (Ἠ σωθησει, ο ιιδοερῖθ, αἳ”. Ῥεά εκ ἄτ δαΐυιδ 
είν). ἀποκριθεὶσ δὲ εἶπε' πιστεύω τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸν ]ησοῦν 
Χριστόν ( Βεά εκ ἄΥ πιστ. εισ τον χΥ τον υι. του Θε.) οππι (Β Ῥοαά 

εκ απ) 433 15. οτ. 99, 96. 60. 69. 91. 100. 105. 106. 10Τ. εδοῖ αἱ νῖκ 

πηα οα{8149 νρε]θ (εἰ. ἀθπιῖα αι” ” {ο1) αὖπι ΒΥΤΡ ο." ΟΥΡ215 ΤΗΡΗΥΙΟ. 
Φοά ρίατα ἀῑοταπί ἵπ Π15 {εδβρας, απαπιαάπιοάππα αυτω ΡΥβεῖετ 

οὔἵαπι 100. 106. 168, εδέὲ οαξ αγτη ΦΥ1Ρ ο,ἲ αάά; 4” 60. 69. 106. 19ἱ6εί 
οδός οαἱξ ΘΥΥΡ αΤΠΙ ο φιλιππ. οπι: σου «ππι Ὦ οἳ. 100. 108. 165. οδόν αἱ 

οαί {οἱ 3Υ1Ρ ο, αγ ΟΥΡ Ἱπίεταπέ; Ροβδὲ αποκριθ. δε αγπα ο ευνουχοσ 

αάά; α1δ οπι τον απο η, {οἱ ἀεπιῖᾶ οπι χγ. Τοΐαβ Ίουι8 αριᾶά ΟΥρΟ15 

δίο Ἱαρίέιν: Ἴσοε αφιια; φιζᾷ εδέ φιιοᾷ πιο ὑπρεάίέ δαρίίμαγί ξ Τωιο αἰωί 

Ῥ]έρριι: δὲ ογεᾶίθ εω ἐοίο εογζε ἔπο ίσεί. Οοπβνπιαί αἰῖαπα πι" εὐ Τε- 

ροπᾶεπα εραᾶο αἲξ: (νεᾷο Πζέπι εί οὖθε ΟΠιγίκίπι Πεδπο. Ίθεπι Πλ9ἳ 195 

οίει οχόαί14ή «οπιαζπιοᾶμπι ἆρδε ειπισ]πι ογεᾶεπς εί δίαίύπι Ροδίιίατις 

δαριίμαγί ἀἰσεδαί: (εᾷο Πζζυπι ἄείὶ ἐ9δε Ἰεδιπι (πιστευω τον υιον του 

Θεου ειναυ «) χΧΥ) «..... οππΙδΙπηἩΒ ΟΠΠ ΝΑΒΟΗΙΙΡ 19. 61. αἱ ρ]αβδὸ απ” 

ᾖι (οἱ. νρθοᾶ απο Βθᾶα πἰθρα έν”) ΑΥΙΣΟΒ οἱρ ΙΣί β] οορ αεί ΟΥ 
9.165 α{164 ΤΗΡΗΥΙ4 

88. αµφοτερου (αθίΠΡΡ οπι) ... Ἐ 19Τ. 180. ε56Υ Ι56Ι «ορ ΒΥΣΡ ΟΗΥ ὅν1ο3 

Ρο5ί υδωρ ΡοἩ 

89. ανεβήσαν: ο) 191. ανεβη | εκ(ενρ ἄε] εξ 1. 40. 109128 104. 19. 
111. 190. αΙ55ό απο | πνευμα κυριου ... Α (εχ εππεπά. Ρτῖπιαοα 
ΠΠΠΗΒ, 411ὰο νοεὈῖβ πν. κυρ. ηρπ. τ. φιλ. τα8ἱ5 5αρταςοτῖρεῖέ πνευμ. 

αγ. επ. επι τ. ευν. Ῥε]ίᾳαα: αγγελ. δε κυρ. ΙΠΟΠΙΡΓΑΠΗΠΗ 8α]ναπι ἃ 
Γαβαγα οοοιραπί) 16. 18, 2Τ. 99. 56. 60. 100. ΦΥΣΡ ο,” αγπι (Ίξεπι 5193) 

πνευμα αγιον (ία 5Υτβ π1Β, Ιηὶχί κυ) επεπεσεν επι τον ευνουχον᾽ αγγε- 

λοσ δε κυριου. Οαἱ ]οεοπῖ {αναί οἱ. Η]εν 418]. αἄν- Τιποἳ{6γΙαΠος 9. 

4 μπι αὐφεεᾶεγεπέ αὖ αφιια, δρίγέι Φαποΐις Ὀεπὰέ ἴπι εοιισ]ιτηι (οί οἳ,. 

Ηἰαγοδαῖ θὔ,14 οοησἰάογεπιιι ει -- απι 8ιΡεΥ απφεῖο ἄεθεαπιι αοείρεγε; 

φιαιέ φιιὶ απ]εἴιπο ἔπι δρἰγίδι Φαποίο Ίναεο Γεοίδδε ἐεδίεπέιγ). Ἐταείεγεα 

Ρονιϊπεί Ἠπο ᾳποά Ααριπίέ εσσ]δ5ῖ ος; απρεῖμ αιέεπι ἀοπιῖϊπέ γαριῖ 

Ῥλπέρρωπι αὖ εο, εέ απιρζέμ ποπ υἱαὲ ειµο]ι. Ὦ]αἷπί νογο 50335 απ 
νοτῦα ρύζι «οπιύπέ γαριᾶ οἵε αάάΙι οκρ]εαΜοπῖς «ααδθα: τά οφ, 

απφεζις ἁοπιύπὲ ὑπ κιδίύπιο εἴευαπ Γλύρριι ἐναπδέιέ εδ ἵπι αἴζωπι 

Ἰοοωπ. Αίεν Οµς 516” οὕτωσ οὐκ ᾖδευ φίλιπποσ τίνοσ ἕνεκεν παρ- 



ΠΡΛΞΕΙΣ ο σπα 

ο. / 4 Ν /΄ ΔΝ 2 στ δαν ο τα ς 
κυρίου ἠοπασεν τον «Φίλιππον, και ουκ εἰδεν αὐτον ουκετι ο 

ο) τω ο . ’ Ν λ] { Ν .͵ ον ’ / ΔΝ 

εὐνοῦχοσ᾽ ἐπορεύετο γὰρ τὴν ὁδὸν αὐτου χαίρων. 40 «Φίλιπποσ δὲ 
{ . ΔΝ Δ / / 

εὑρέθῃ εἰς” 4ζωτον, καὶ διερχόµενοσ εὐηγγελίζετο τὰσ πὀλεισ πάσασ 
α .. ο 3 .. , 
ἕωσ τοῦ ελθεἴν. εισ Ναισαρίαν. 

1Χ. 

α -- ”/’ 3 ” Δ 5 

1 “Ο δὲ Σαῦλοσ ἔτι ἐνπνέων ἀπειλῆσ καὶ φόνου εἰσ τοὺσ µα- 
λ - / ης Ἅ το } . : .- 9) » / ο] ρ] -” 

θητὰσ του κυρίου, προσελθων τῳ αρχιερεῖ 3 ᾖτήσατο παρ αυτοῦ 
ΑΝ . Δ ’ ιά / 

ἐπιστολὰσ εἰσ «Ιαμασκὸν πρὸσ τὰσ συναγωγάσ, ὅπωσ ἄν τινασ 
/ -- { - ϱ) Ν 4 ” 

εὔρῃ ὄντασ τῇσ ὁδοῦ, ἄνδρασ τὲ καὶ γυναῖκασ, δεδἐµέγουσ ἄγάγῃ 
αυ. ο / ς 3 Δ - / ο Εηβ. Α 3 ”.- -- 

εἰσ Ἱερουσαλήμ. Ὁ εν δὲ τῷ πορευεσθαι ἐγένετο αὐτὸν ἐγγίζειν τη 
” ’ 2 Δ ’ - - - 

ἐαμασκῷ. ἐξαίφτισ τὲ αὐτὺν περιγστραιµεν φῶσ ἐκ του οὐρανοῦ, 
2 ῄ ή 

εγένετο εἰσ τὴν ἔρημον, ὅτι καὶ οὐκέτι ἄγγελοσ, αλλὰ τὸ πιεῦμα 
αὐτὸν ἁρπάζει. | ειδεν: Ἡ τδεν | την οὗ. αυτου: Ἡ αυτου τ. οὐον 

40. ευρεθη: Ὦ ηυρεδη | ευηγγελιζετο: Α Ροπ Ροδί τασ πολ. πασασ | 

καισαριαν οπΤῃ ΝΑΕ 61... ς Ἰωῃ Ῥϊ καισαρειαν ουπι ΒΟΗΗΡ αἱ Ρίου. Οἱ 

αᾱ 10, 94 εἰς 

ΧΙ. 1. ετι (ΔΕΗΒ): ἩἨ οτι ... Α 94. 96. Τ8. 126. 159 β4Ἡ οἱ | ενπνεων 
οπἱ ΔΑΡΗΡ.,.. ς ΠΠ εμπν. «ΠΠ ΒΟΙ, αἱ εετίθ ρ]6ι 

9. παρ αυτου επιστολασ: Ἀ επιστ. παρ αυτ. | αν τιασ επι ΝΕ 40. 68. 
ΟΥ 5,164 (:: ᾳπο πποᾶο αδί αν ροδῖίαπα αδί --- Πέ απίθτη ΤαΤο --- ἃ Ρ]6- 

τῖβαιο {οδδα5 οππι εαν οοπιπηπίαίαχ. ΟΓ1Ιο]ἳ 19, 20 αν τινα πεµψω 

16, 25 αν τι αιτησητε 20, 25 αν τινων αφητε εἰ αν τινων κρατητε. 

Ῥγορίοτεα, οἴϊαπι Ίου Ιοσο αν α Ρ]ογῖδααθ εαπῃ εα» ροτπηιίαπιη 988ο 

οοηβαπά τη 658)... ς ]μη Τί εαν τιν. ο. ΑΒΟΗΙΡ αἱ Ρ]6Υ | οντασ τησ οδου 

ουπι ΔΑ 16. 40. 61. 106., επι 5γτα!) ΑείἩ ... ς Ἡπ ΤΙ τησ οὐ. οντασ 

οµΠΙ ΒΟΕΗΙΡ αἱ ῥρ]ον,. Ῥταείειτοα αἲἆ οδου αἀὰ ταυτησ 25.40. ονς 

Αγταύῦ αὖπι αθίἩ ... 19. 693 ο (ὑποεπίγεί υἶαε πμ νςδ (ἴπυοπίβδοί 

Ἰπιζης υἶαε) 581 οοΡ οντασ οπι να] ΠΟΠ οχρΏῖπι | αγαγη: Ἡπτ 19. (50 

(ΩΙν14) αγαγει (αὲ 13. 61. αΙνῖᾶ αηίοα ευρει) 

ὃ. εν δε τω: ΕΠΙ, 61. (α]Υ14) εν δετο | εξανφνησ (ΔΗ30Ε 18. αἱ εξεφν.) τε 

ουπι ΝΑΒΟ 18. 9Τ. 40. 61. 69. 9833 106. ομ{159...ς και εξαιφν. 611 

ΕΗΙΡ αἱ ρ]εν ΟΗ152165 | αυτον απῖθ περι. οππι 8ΡΟ 91. ὃπ, 61. 69. 165. 
12ἱ8οί ϱαΐ ... Α Πίο φωσ περι. Ρος... 6 ΤΙ Ροβδί περι. οππι ΒΗΙΡ αἱ 

Ρ]ετ νς βγταίῦ αγπι ΟΗΥ, Πίθεγθ 84] «ορ αθίὮ | περιηστραψεν (εί.ς 

ηπιδί αὖ β7) οιπι ΝΑΞΒΕΗΙΡ 1. 19. 91. 61. αἱ ρ]α ΟµΓ ... σὲ (1624. 
16559. 1656. 1618.) Τη περιεστραψεν ΕΤΗ Αγία (Π]δῖ ο8ί περιαστῳ) 

οὗ (περιστο.) 4] ραπον1ά (837. ἱαρίο ΥΙδί; πα]]α5 αρ Μαμαεϊαπα πθς 

αρ Βοτῖν) | εκ (α9΄) εππα κΑΒΟΙ, 61. αἰ15 οαί ΤΕΡΗΥΙΟ, Ίίεπι ἄε ονρ...ς 
απο «υπ ΒΗΡ αἱ Ίοηρο ρ]α ΤΠΡΗΥΙΑ 

29, 3 88 
26, 19 89 



1 0ο 15, 8 

π4 μήν ΠΡΑΞΕΙΣ 

4 καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν γην ᾖκουσεν φωνὴν λέγουσαν αυτῷ' «Σαοὺλ 

«Σαούλ, τί µε διώχεισ; Ὁ εἶπεν δέ τίσ εἶ, κύριε; ὁ δέ ἐγώ εἰ. 

᾿Ιησοῦσ, ὃν σὺ διώκεισ. ϐ αλλὰ ἀνάστιθι καὶ εἰσελθε εἰσ τὴν πόλιν, 

καὶ λαληθήσεταί σοι ὅ τι σε δεῖ ποιεῖν. τ οἱ δὲ ἄνδρεσ οἱ συνο- 
δεύοντεσ αὐτῷ εἰστήκεισαν ἐνεοί, ἀκούοντεσ μὲν τῇσ φωνῆσ, µηδένα 

δὲ Φεωροῦντεσ. ὃ ἠγέρθη δὲ Σαῦλοσ ἀπὸ τῇσ γῇσ, ἠνοιγμένων δὲ 

4. σαουλ σαουλ (6ξ. Εἲ): ΒοοτΓ]αήπ σαουλε σαουλε, 94. Ι5ὸ" σαυλε σαυλε 

(ᾳποπικάπιοάππι ο νρ Πτ]πί 505 οἱο δαμίο δαιμῖε) | διωκεισ: Ροδί Ἠαπο 

νοζεπη Ε 180, απιἩ” ΑΥΤΡΕΗ αἱΡ ο." αγθ α4ᾷ σκληρον σου προσ κεντρα 
λακτιζιν (84 α1παθ ΦΥΤΡ 1ΩΡ ποίαῖ: ποπ. ἐδέ ]ιου ἴοσο ἴπ «Ἴγαεσο, δεᾷ δὲ 

επαγταί ἄε δε ᾖαιζις.) 

δ. τισ ει: Ο τισ εν συ | κυριε: ΕΥΙΣΕΕ οι | ο δε (Ρ’’) οππι ΑΡΟ 15. 46. 

6133 69. 81. 168. οαΐ να...ς αάᾶ κυριοσ ειπεν ειπα ἨΠΡ αἱ Ρίου βγταίτ 

βαἩ ΟµΥ5165.. Ν 49. 613 105. 19Τ. «0Ρ αὖΠῃ αά ειπεν (Ίΐαπι αεί] εἰ 

αἰαιί εἴ), Ὦ 11. 2τ. 99. 663” ο5δ6 πᾶὰ κυριοσ προσ αυτον | (ήσουσ 
8116 αά ἁῑέαπη οτι ΝΒΗΓΡ αἱ Ρ]ετ οαί νρ 5α]ι οορθοᾶ ΑΥΤΡ ἐχί αυ Ον 
Ομ (τΙπίΣ0ῦ αᾷᾷ Ολγέείμς) ... ΔΟΕ 8. 20. 191εοί ἀαπι]ᾷ ΦΥΙΣΟΝ ϱἱρ ο. 

«ορεᾶ ατὸ αθίἩ ΗΙ]5: ΑπρδθυπιἍ95, 91 α4ἁ ο ναζωραιοσ, Ἠῖπο ἴμπ [ο 

ναζωρ.] 

ὄ. 6. αλλα οἳΠ ΝΑΒΟΕΗΙΙΡ αἱ οπηπΥ{ᾶ (56 ποπητι]]ῇ αλλ) οαί απο εί Ἔ (εί. 

{ο], 5εᾱ ν]ὰθ Ροβ6) 8ΥΥ5ΟΠ ϱ{ρ ἴχί βαἩ «0Ρ αΤΠΙΠΟΝ Ομ ΤΗΡΗΥΙΑ....ς 
(5: αΡ Β2) σκληρόν σοι πρὸσ κέντρα λακτίζειν. δτρέµων τε καὶ θαμ- 
βῶν εἶπε" κύριε, τί µε Φέλεισ ποιῆσαι; καὶ ὁ κύριοσ πρὸσ αὐτόν" 
ΆΏβαια οοᾶῖσοο ὤγασςο πί να, 564 οππῃ νρ (ας. {α ἀθπιῖά; {οἱ Παροαί 

{απίαπι: ἄιωππο επῖηι ἐιδί εδέ οοπέγ. θἰῦπι. οαἰσίέγανε, ΟΠΙΙ5ΕΙ5 τ6]]) 5ΥΤΡ 

ο.” ατηιΗ5ό (5εά 1π ππ]]ο οοᾶ- οχίγεπια ο πδο ἷς Ἰαλρεί: και λεγει προσ 

αυτον 0 κυριοσ᾽ αλλα) ατΡ βεοτς 51εᾶ ΤΠΡΗΨΙΟ (5εἆ που αβηρ]ί 

οοπιπη), Ιίθπι α επί 5ο ᾖρενθ. Ἠαλμαί θΠῖπι αθἴίΠΡΡ αὐμοῖιε ἐδὲ εντέ 

σαἰστίγανε οοπίγα δἐὐπιιίιπι ασιίπι. Ιί ἔγεπιεπς ππγαέμ εδἰ εἰ ἅωτέ εἰ: 

Ποπιῦπς6, «φιιᾷ υἱς Γαοΐαπι εφοξ «Ιί ἀὑωῖέ εἰ ἄοπιίπηδ. Τειι αθἴΠΤΟ (ροβι 

Πεδι8 Ναβαγειιιδ ΡοΓρεΝ:) «φιῖα ἔπι Ρεγδεφμετίς, ιδία ὑἱδύ εδ Ῥίαφα. Ιί 

αωπι ἐγεηιεγεί, ποϊγαἑἑ διωοί, εἰ αίωτί εἰ: Ιοπιύιο οίο αἱβΡ. ΑΡποςοΙέ Ροβίθ- 

ΤΙΟΥ6ΠΙ αἀθΠίαπιθη {1 ρατίεπα αίαπι ΗΙΙ57 ρο8ί Ἴεδις Ναβαγεπιιβ ΡογΡΘΏΒ: 

4 [ο ἴγεπιεπδ εἰς :: ος 1. ΡΡρ. 

6. εισελθε: Ἡ εισιθι | οτι (9) οππῃ ΝΑΒΟ 15. 18. 29. 96. 61. 693 100. 
106. οαἱ...ς τι Ο"Ίη ΕΗΙΡ αἱ ρ]οι ΟΥ 5165 { σε (106. Ιςδ6Υ οιη) δε... 

ΕΒΙ δει σε 

7. ειστήηκεισαν οπΊη ΕΤ ΟΕΗΙΡ α] Ρ]θ6Υ .... ΝΑΗΣ αἱ ιστηκ. | ενεοι (ά0’) ουπι 

ΝΑΒΟΕΗΡ 1. 19. 51. 61. αἱ Ρρία (οί. ΒΥΤΡΠΙΕ 6Η)... ς ενγεον εππι Ἡ αἱ 

Ρία, πες αίαον ο Ἱίαπι ΟΗ192165 μεν: 61. δε, ΟΙΠ1859 δε δα | απουοντεσ 

οἵο: 8δαἩ αμαεδαπέ φιίᾶεπι Όοσεπι, 5εᾷ ποπ ὑπιεϊφεδαπέ; ποπ υίάεδαπί 

επίπι φπεπιηαπι | Θεωφουντεσ: Ἀἲ ορωντεσ, Ἱπᾶε νὸ Θεορουντεσ (519) 

γοβ1]έ 

8. σαυλοσ οἳπι ΝΑΒΟΕ 61. Οδοι οα{1δ4...ς ο σαυλοσ οπι ΗΗΡ αἱ ΡΙ6Υ 

ΟΗ 19.165 { ήνοιγµενων (ηνυγµ. κἩ) οπα α”Α (:1 θα] {ου τ, 66 διηνοιγµε- 



ΠΡΑΞΕΙΣ 9 19. το 

ο ” - η - ας Ἀ 1, ὁ - Ν σι 
τῶν ὀφῦαλμῶν αὐτοῦ οὐδὲν ἔβλεπεν' χειραγωγοῦντεσ δὲ αὐτὸν 

ο ζ) . / ο οτ ᾱ ή, Ξ Λ ῃ Ν 
εἰσήγαγον εἰσ «Ίαμασκόν. 9) καὶ ἦν ἡμέρασ τρεῖσ μὴ βλέπων, και 

ν ] .! 2 

οὐκ ἔφαγεν οὐδὲ ἔπιεν. 
αν 2 - / 3 Δ 

10 Ην δέ τις μαθητὶσ ἐν «Ίαμασκῷ ὀνόματι «νανίασ, καὶ 
σ Ν 9 ο «κ ᾳ « ; Φώλ , « ντ ο. δςο Ν 

εἶπεν πρὺσ αὐτὸν ἐν ὁράματι ὁ κύριοσ᾽ “νανία. ὁ δὲ εἶπεν" ιδοὺ 
δν Ιρ ’ ς λ / Ν Αμ» 2 Ν / ων 

ἐγώ, κύριε. 1] ὁ δὲ κύριοσ πρὺσ αὐτόν ἀναστᾶσ πορεύθητι επι 
αν, (ημίά λ ρ λ μ. εαν « Ν ζή Ε η; 3) Ἰ δὃ 

τὴν ῥύμῃην τὴν καλουμένην εὐθεῖαν καὶ ζήτισον ἐν οἰχίᾳ Ίουδα 
-- . . ’ Δ πλ 

Σαῦλον ὀνόματι Ταρσέα. ιδοὺ γὰρ προσεύχεται, 12 καὶ εἶδεν 
ο 3 ’ κος . ’ Α.. 48 / δρ -- 
ἄνδρα ἄνανίαν ὀνόματι εἰσελθόντα καὶ ἐπιθέντα αὐτῷ χεῖρασ, 
α΄ 2 : ς Ν . / ” Ανν 
ὅπωσ ἀναβλέψῃ. 19 ἀπεκρίθη δὲ 4νανίασ᾽ κύριε, ἤκουσα ἀπὸ 

- Ν κα σα - « 

πολλῶν περὶ τοῦ ἀνδρὺσ τούτου, ὅσα κακὰ τοῖσ ἁγίοισ σου ἐποίησεν 

νουσ οιπι αΠ18 {ογπιῖς πιπίαταπ!).... Ὅπ Τὶ ἠνεωγμ. ουπι ΝΕΟΣ 40. 61. 

191. ...ς ανεωγµ. οµπι ΕΗΠΡ αἱ Ρρ]ει ΟΥ | δε ουπι ΝΑΒΟΕ αἱ ρ]α 5ΥτΡ 

(ραι]]ο Πδενῖας δἶπρς εομ]ς βα1 σορ ΒΥΙΣΟΝ).,, ΗΕΠΡ 1.4. 11. {Τ. 28. 58. 

65. 96. 99. 101. 10558 1189. 195. 1Ττ. αἱ35 νο (αρεγίίεφιιε οσιζἱ9) αγπιν1ὰ 

αεἰμαίν ΟἩχ τε | ουδεν οππη ΝΑΒ ο νς Αυτα βα] αθἰ]Το (απιρΙριαπιΡΡ) 

εννς οὔὐδενα οππι ΑΟΕΡΤΗΠΡ αἱ οπιπὂ]ᾶ οαί «ορ ΟΗΥ 

9, ουδε επιεν: 6 καν οὐκ επιεν 

10. εν ορακατι 0 κυριοσ (9’) εαπι ΝΑΒΟΕ 40. 69. 106. 168. 121εεί σα 
νρ αείἩῖο ..., ς ο πυρ. εν οραµ. ΕΠΙ ἨΠΡ αἱ ΡΙεΥ [ο] Β4Π «ορ ΑΥΥΣΕἨ 

(εέ ἀοπιζπιις αίωίέ οἱ ρεν υἱδίοπεπι) δρ αγπι ΟΥ 5 1Τ1 

11. αναστασ οἳπῃ ΝΑΟΒΗΙΡ αἱ οπιπΣῖᾶ απι ἀθπιῖά {οἱ αἱο ... Ιπ α/αστα 

οππι Ἡ, Ἰέοπα (:: αἲ βία νν οοάεπι πποάο εῖαπι 10, 19 οἱ 20, αβὶ 

Έταοςα Ιθοίῖο ποπ Βιοίια() {α 5αἩ σορ θγταί οἱ (6άτϱε εἰ) νρεᾶ αεί] | 

τ. ρυµην: 19. αᾶᾷ τησ πολεωσ | ταρσεα: 613 -σεαν 

19. ειδεν έππι ΒΟΕΙΡ αἱ Ρί6Υ.... ΔΑΗ 6Ι. δεν | ανδρα βίπο εν ορ. ΟΠ ΝΑ. 
61. νρ βα]ι «ορ αεθμαίς,,, ς εν οραµατι ανδρα ο. ΕΗΙΡ αἱ Ρ]εν θγταῖτ 
αντι ΟΥ ΣΙΤΙ Τίσοπι Ῥοάτείτα 10 οκ (τ: ᾖπ ἄγαεσο Παθείω" τα: 1πέ υἶαιί 

ἴτ οἶδιε οἴγιπα, Ίιοο εδί εν οραματι, φιοᾷ ποπιεπ εἰ Πμυεποιι ϱγεδόγίεν πι 

ευαπφεῖίσο οαγππίπε γοδιαΐ ... Ώο 168. 192196ἱ ανδρα εν οραµατι | ανα- 

πιαν ονοµατι ΟΠΠΙ ΝΑΒΟΕ 91. 98. 61. 68. 69. 106. 119. αἶδτοι οπί νρ 

ΥΠ... ς ονοµατ. αγανν. ΟΠ ΠΕΡ αἱ Ρρ]ετ ΑΥΤΑ (ορ αἴ]ΡΡ οιζης 

πΟπΙε εδ παν.) ... 8ὰἩ 8αἴμτο ΟΠΣ 211 οπι ονοματι | χειφασ οπΠα 
κἜΑο 61. 69. 105. (6633 40]εοί θῖς βΠ τασ χει. ϐ): 1η τασ χειρασ ο. Ν.ΒΕ; 
Ποπ πιαΠΊΙ5 να 60Ρ αθἴΊΤΟ αγπὶ ...ς Τϊ χειρα οππι ΗΠΡ αἱ Ρ]οχ (12]9εί 

την χει.) οαί 5.1 Αγταἰῖ αθίΠΡΡ | α/αβλεψη ... οἱ ὃ. -ψεν 

19. απεκῳ. δε: 51. δτ. αχπιεᾶᾶ πάά αυτω | αναγιασ 8ἶπο αγίῖοι]ο μπι 

ΝΑΒΟΕΗΙΡ α]1δ0 σαί... ς (-- 0 572) ο ανανι. οππι π]ηδό πι αί ναιν. 

Ῥταείεγεα Ε αεἰἩ αάά και ειπεν (96. 143. αποχριθεισ δε - ειπε, Ἰΐεπι 
58Η) | ήκουσα ΟΠΠ ΝΑΒΟΕ 16. 18. 96. 40. 61. 121εοί... ς Τί ακηκοα 

Έα] ΗΤΡ αἱ Ρ]εν Οτ 52113 ] εποιησεν Ροβί τοισ αγι. σου (61. οπι σοι) 

ομπι ΝΒΟΕ 91. 61. 121οί ο8{ απι { ἀαεπιῖά {οἱ ...ς ΔπΠίο τοισ αγι. σου 



π0 9, 14. ΠΡΑΞΕΙΣ 

ος εώς ας νε ᾿ 5 ” 
ἐν Περουσαλήμ” 14 καὶ ὧδε ἔχει ἐξονσίαν παρὰ τῶν ἀρχιὲ- 

ρέων δῇσαι πάντασ τοὺσ ἐπικαλουμενουσ τὸ ὄνομά σου. 19 εἶπεν 
Δ Ν 2 ε ῃ ὥ ο - - η 

δὲ πρὸσ αὐτὸν ὁ κύριοσ πορεύου, ὅτι σκεῦοσ ἐκλογῆσ ἐστίν µοι 
σα -” η / 2 ’ -- Ν 

οὗτοσ τοῦ βαστᾶσαι τὸ ὄνομα µου ἐνώπιον ἐθνῶν τε καὶ βασιλέων 
εν .] / ο 16 » Ν Ν « να 3 »- ο - 2 Δ ιά Δ 

νιῶν τε Ισραήλ εγω γαρ υποδείιξω αυτῷ οσα δεῖ αυτὸν υπερ 
ω 9 / . - ” λ Ν ος 

τοῦ ὀνόματόσ µου παθεῖν. 1 ᾿πήηλθεν δὲ 4νανίασ καὶ εἰσλθεν 
. Δ ο νο. Ν ο) 9] ον ολ Ν -- αι Ξ δ; Δ 

είσ την οικία», και ἐπιθεισ ἐπ αυτὸν τᾶσ χεῖρασ εἶπεν Σαουλ 
2 / ς / . / , ϱ] -- ο ώ , 5 Φα Ε - 

αδελφέ, 0 κύριοσ απέσταλκέν µε, Ιησοῦσ ο ὀφθείσ σοι ἐν τῇ ὁδφ 
τν ο ϱ 5) ; Δ -- / ο τήὰ Ν 

ἢ ἤρχου, ὅπωσ ἀναβλέψῃσ καὶ πλησθῇσ πνεύµατοσ ἁγίου. 18 καὶ 
2 [ 2 ’ 3 ας Δ » 3 -” ε / » /, , 

ευθέωσ ἀπέπεσαν αυτου ἄπο τῶν ὀφθαλμῶν ὠσλεπίδεσ, ἄνεβλεψεν 
5 Δ 5) / Ν Δ Ν τρ 

τε, και ἄναστᾶσ ἐβαπτίσθη, 19) καὶ λαβὼν τροφὴν ἐνίσχυσεν. 

Ροῦ 6ΗΠΙ ΗΕΡ αἱ Ρ]οχ 5γτΗΙ 681 60Ρ ΑΥΠΙ αείὮ ΟΗΓ... Α Ῥοδί εν νερου- 

σαληµμ ΡοἩ 

15. εστιν µοι 6µπΙ ΝΑΡΟ 91. 61. 69. 106. 19Τ. εδὲὲ οαὲ νρ »γταίς Γιά σα{15Ί 
Ογταάοχ 508 βεναπί Ιποαί162,,, ς µον εστιν 6ΙΠΙ ΒΗΙΡ αἱ Ρ]6Ι δα] οορ 

Ἀ γι Πήπύ509 Οτ]πί 1ν1ά1. Αγοβο]]αϊ δα (6118) Ον θ1τά Τμ άἀτί 1 10860 ϱ/ῷ,6 
(Ογν1οἩ 558 µου εστιν) | ουτοσ: 19. οπι | εθνων 6ΝΠΙ ΝΑΟΕΟΙΤΡΗΙΡ αἱ 

οπιπν1ᾶ οαὲ ΟµΥ Τμάτ(δί5 Βοναπί σα... μη των εθνων οππι Ἡο” (Ίΐέοπι 

ΟΥτα4οχ568 εναντιον των εὔνων ο οἩ 389 ενωπ. παντων των εθνων, 5ο 
παπίτο 1οσο αἀάΙί απἰεαπαπι) | τε ρτῖ οππη ΝΑΒΟΕ 19. 950. 96. 40. 61. 

100. 106. 1689. 191εοί οαί ΤΗΡΗΥΙΟ ... ς οπι 611 ΗΤΡ αἱ Ρίο; ΟΗΥ Όον 

απι σαί Ῥ]μάτιοίς ΤΗΡΙΗΥΙ8, πες εχρτί νρ οίο | υιων τε (ας. Τινά τοῖς εἰς): 
94. 106. και υιων, 91. 8 153. βοναηί σα ϱΠ] τε 

16. αυτω: 1, 96. αυτον (αυτον αᾳποά βοαιΠίατ 15. 18. 96. ΤΠΡΗΥΙΑ οι) 

4Τ. απηλΏ. δε: ΟΠΠ ΔΒΟΕΠΗΡ οίο... Α ΥΡ απηλύ. τε (αἱ αδῖτί). Τά Ῥετίας 

. 19τ. 180. «δέ τοτε εγερθεισ ανα. απηλθ., ΒΥΙΣΕΝ πιο Απαπίας Ώγο- 

7εοίι εδέ εἴο | επ αυτον τασ χειρασ ... 0 έ0ρ αείΏ τ. χειρ. ε. αυτ. 

(5. ὤπφοπεπβ πιαπιδ δμαδ 8ρε δαιζωπι) | σαουλ: Ἐ 24. 156 σαυλε | ες 

(ααίΏΡΡ αγ εις ΟΠηλἰδέμδ: ἃπι σορ δγταῦἳ αγ αε{ίΠΡΡ απίο απεστ. µε 

ρου, οοπ]ππραπέ Ἱσ]ίιχ ἀοπιπις Πε5ιθ) οππι ΔΑΒΟΒ αἱ δαί τη οα155 νρ 

οίο (οί. Οι 59115)... ΠΡ αἱδὺ βα] αποίμῖο ατρ ΤΗΡΗΥΙΗ δίδ οιη; Ἠῖπο 

α0δ {ή ηρχου (88): νἲ οπη 

18. απεπεσαν ΟΠ ΝΑΒΟΕΗ 19. 19. 2ὔ. 40. 61. ΤΠΡΗΥΙΑ ...ς απεπεσον 

ο ΤΡ αἱ ρ]αον ΟΗΥ 5115 ΤΠΡΗΥΙΟ | αυτου απίε απο τ. οφϐ. ομπι ΑΒ 

8Ί....ς ροδί απ. τ. οφΏ. ΡοΏ μπι ΝΟΡΗΙΡ αἱ {εγο ΟΠΠ σαΐ νρ εἰο | 

ὦσ οὕΠῃ ΝΓΑΒ 61... ς ΤΙ ωσεν «ΙΠΙ ΝΕΟΕΗΙΡ αἱ ἴογθ ΟΠΠ ΟΗΥ | ανερλ. 

τε οΠΙΠ ΑΒΕΠΗΙΡ (ο” Ιαἱεί) αἱ ρίετ να 5δγταῦῦ αθίἩ (584 ΥΠ ΠΟΠ εκρτ!) 

ουσ... κο 40. οορ αγ. δε. Ῥταείετεα πο αἀ ἁϊάΙπιαδ παραχρήµα επι 

ΝΑΒΟ"Ην 61, αἱ Ρ]π815 οαί νρ οοΡ ΒΥΙΣΟΣ αγπιθᾶ..,, ς (8αὰ 4909) αάὰ 

παραχρηµα. επι 61, αἱ δαΐ πχα οδ{ζοπι 155 ΑΥΥΡ β8Ἡ αοἰλαῦ αγπιθοοᾶ 
ΟΝν (5οἆ βαΠ δαίύπι αιέεηι 511/4επ8 οἵς, ΔθἰμΤΟ εξ δέαέύπι δΊΙΥΦΕΠΙ8 οἵς) 

19. ενισχυσεν ΟΙ ΔΑΟΕΗΙΡ αἱ Ρίο; ΟΗΥ 5115015 οι1τδ..,. πο οτ. 29. 



ΠΡΑΞΕΙΣ 9ο. ᾗἩπ 

2 ; Δ ῃ κ» 3 - ” οκ. / 
Ἰιγένετο δὲ µετα τῶν ἐν «Ίαμασκῷ μαθιτῶν ἡμέρασ τιγάσ, 

Ν ο - - (α 

20 καὶ εὐθέωσ ἐν ταῖσ συναγωγαῖσ ἐκήρυσσεν τὸν Ἰησοῦ», ὅτι οὗτόσ 
.] ε εν ο. - 9. 1. Ν / ες ’ ΔΝ 

ἐστιν ὁ υἱὸσ του Θεου. 21 ἐξίσταντο δὲ πάντεσ οἱ ἀκούοντεσ καὶ 
3” Ἡ ” τον .] « ΄ ς Δ Δ 3 

ἔλεγον᾽ ουχ οὐτόσ ἐστιν ὁ πορύθησασ εἰσ Περουσαλὴμ τοὺσ έπικα- αν 
Δ - Δ Ἐ . - Α΄ 

λουμιένουσ τὸ ὄνομα τοῦτο, καὶ ὧδε εἰσ τοῦτο ἑληλύδει, ὕα δεδε- ο, 3 , ῄ ) 
.” [ά ῴ Ν ΔΝ .) -ᾱ - Λ - 

µένουσ αὐτουσ ἀγάγῃ ἐπὶ τοὺσ ἀρχιερεῖσ; 32 Σαῦλοσ δὲ μᾶλλον 
- ] - 

ἐνεδυναμοῦτο και συνέχυννεν Ιουδαίουσ τοὺσ κατοικούντασ ἐν 
η - / [ον ο πο [ὰ ς Ἡ 

«αμασκῷ, συμβιβάζων ὅτι οὐτόσ ἐστιν ὁ Χριστύσ. 25 «σ δὲ επλι- .. { 
- ς ’ ς ΄ / ων] - ρ τι . η ' 

ϱοῦντο ημέραι (καναί, συνεβουλεύσαντο οἱ Ιουδαῖοι ἀνελεῖν αυτόν ἓν. ὃν 
4. 3 / 9, δὲ ος, δρ ῤλ. { 3 1} 3 -- 3 -- Ν Ν 

ἐγνώσθη δὲ τῷ «Σαύλῳ ἡ ἐπιβουλὴ αὐτῶν. παρετιροῦντο δὲ καὶ 

6633 105. ΟΙιτεβί160 ενισχυόη | εγενετο δε 5ἶπε αἀάῑίαπι ΟΠΠ ΝΑΒΟΕ 

19. 61. α)13 νο »γταῦ 8αἩ 60ρ αγπι αθίἩ ΟΗΥ 115, ς (-- αὖ 54) αάὰ 
ο σαυλοσ επι ἨΠΡ αἱ Ίοηρο Ρρ]α οαῖ. ΒπϊΠ [ον Ιπειηίθ νθ6Γδι 86 Ἡῃ 

νοσᾶᾷ Ἰασμπῃ (864 ποἨ απ {ιι ἀθπη]αᾷ {ο1). εἰ ὕπργεβδις Ῥαιιῖιις αἰαίύπι (5ἱς 

πι νσεςᾶ εἰ οοπέύιµο ὕπργεββις εἴο) | µετα των: ΗΠΡ 1. 4. δΙ1. 1ΤΤ. αἲ55 

Οδ ΤπρΗγ]ὸ αάᾶ ουτων 

20. εκηρυσσεν (αὔ. 1 158 ο(ἰ8ί, 5εᾷ αάά μετα πασησ παρρησιασ, οἶπι 

οπιπέ Πάμσία, Ίέεπα πι" ργαεᾶἰσαδαέ σιπι οοπ]άεπέία): Ἐ εκήρυξε αυτοισ | 

το» νησουν ΟΠΊῃ ΝΑἨΟΕΒ 61. α]15 οαἳ νο (πι ἀοπιύπωπι Πεβιπ ἀσσπς ΦΤιο- 

παπι) Αντι βα] (ζοπιώτ. 168.) οοΡ αγπιεᾶ αθίµμτο Τγτρυ εαί... ς 

(- αΌ Βπ) τον χριστον επ ΗΠΡ αἱ Ίοηρο Ρίι ατπιζάᾶ (α6ίΠΡΡ Γεδηπι 

Ολιγέκέπ) ΟἨν 9115 | ο υιοστου Όεου: 686. ΤΙΡΙΗΥΙΟ Ππέ ρτασπι ο χ-, 
ΟὈυγέκέι (5εᾷ Ιπδῖ Ῥοβί τ. θε. αἀά ο 9) ... 8848. Πεσις ΟΠιγίθέιις Π1. 

ἀᾳ, πα (κι ΠΙδις ἀεὶ υἴυὶ (Ίπ Βρϊιείιορίο Μαϊας εάϊάεταί Τεδις 

Οιπίδέις οίς) 

2Ι. εισ ιερουσαληµ επι ΝΑ 40. ....ς μη ΤΙ εν ερ. «ΠΠ ΒΟΕΗΙΡ αἱ Ρ]ετ 

Οι 1τδ ες οΓαᾶ 9, 6 | τουσ (40. 68. ΤΠΡΗΥΙΌ δα ΒΥΙΣΕΗ παντασ τουσ) 
επικαλουµενουσ ... ὃ. 993 96. 149. οσα | εληλυθεν οΙπΙ ΝΑΒΟ αἱ πιπν]ά 

οαῖ ε (υεπεγαί) ... 60’ ΤΙ εληλυθεν επ ΕΡΙΗΙΡ αἱ Ρ]αβῦῦ νρ (οεπζέ) 

Ον 9 115 ῃ. αγαγη (1, αἱ -γει): ν ΑΠ. 56. ΟΥ 95115 αναγαγη, 69. 105. 

ϱδ6ἵ απαγαγη 

29. ενεδυναµουτο ... ΟΕ 8. αἀᾶ τω (Ε εν το) λογω | συνεχυννεν (8 --ννε) 

οσα ΝΕΟ (:: ο{ εκχυννοµενον Μί 26, 28 Μο 14, 24 Το 29, 230: Ίΐθπι 

ἵππα 21, 81 συνχυννεται)... ς Ἱωη ΤΙ συνεχυνεν 6ΙΠ ΑΒΣΗΤΡ αἱ Ρ]ει 

(15. εσυνεχυνε, Οµτ)115 οΜ1τὸ συνησχυνε) ... Ὦ 2. 92. 42. στ. 6033 191. 

180. ΤΠΡΙΗΥΙΟ συνεχεεν (69” συπεχεσε) | ιουδαιουσ 5ίπε αγεῖοα]ο Ο1Πῃ 

ΝΤΕ... ς Ιπ Τί τουσ ουδ. οΙΠΙ ΔΟΑΟΕΗΙΡ αίο | συμβιβαζ. «τη ΝΑΒΙ, 

είο... Τ{ συνβιβ. οππι ΟΕΗΡ αἱ οοτίθ Ρ]οΥ. Ῥταθίοτεα Ε α4ᾷ και λεγων 

95. ημερ. ικαναι: Ἡ αι ηµερ. οκ. | ον τουδαινοι: 19. 91. 49. 105. οσα ον 

94. σαυλω: Ἡ (613 9) {οἱ βα1 παυλω | παρετηρουντο (0) εππι ΝΑΒΟΕΕΑ 

61. αἲ11 ζαί Ον 3954... ς παρετηρουν οσα ΗΠΡ αἱ Ρ]ες ΟΥ 9116 | δε 
καν (ά0’’) εππη ΝΑΒΟΕΕΒ 61. α115 οπένρ ΟΥ; Ίτεπῃ δε 1, αἲ” νε]δ βα] «ορ 
ΑΥΥΡ αγηιδὺ (αγπηΐτε γαρ) ... ς τε οπτη ἩΡ αἱ Ρ]6Υ ΑΥΣΞΟΝ αοίἩ ΟΗΥ 



σα] 1. 1548 

πβπῃ 9,25. ΠΡΑΞΕΙΣ 

τὰσ πύλασ ἡμέρασ τε καὶ νυκτύσ, ὕπωσ αὐτὸν ἀγέλωσι 95 λα- 

βόντεσ δὲ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὺσ διὰ τοῦ τείχουσ καθῆκαν 
αὐτὸν χαλάσαντεσ ἐν σπυρίδι. 

260 ΠΠαραγενόμενοσ δὲ εἰσ ἹἹερουσαλὴμ ἐπείραζεν κολλᾶσθαι 

τοῖσ μαθηταῖσ᾽ καὶ πάντεσ ἐφοβοῦντο αὐτόν, μὴ πιστεύοντεσ ὅτι 

ἐστὶν µαθητήσ. 21 Βαρνάβασ δὲ ἐπιλαβόμενοσ αὐτὸν ἤγαγεν πρὺὸσ 

τοὺσ ἀποστόλουσ, καὶ διγήσατο αὐτοῖσ πῶσ ἐν τῇ ὁδῷ εἶδεν τὸν 

κύριον καὶ ὅτι ἐλάλησεν αὐτῷ, καὶ πῶσ ἐν «αμασκῷ ἐπαρρησιάσατο 
3 .. - / ο. -- 9 Ἁτσι Ε] 3 -- ο / Δ 

«ἐν τῳ ονόματι 1ησου. 3Ὁ και {ν µετ αυτῶν εισπορευόὀµενοσ και 

24. ηµεραστεκαν... Α 40. 46. 56. 658. 100. 106. Κδέι αἱ”δετ Ογοπι τε; πες 
οχρνῖπι νο είο | οπωσ αυτον ανελωσιν (Δ6 αγελ. αυτον) ... ΑΔ οπωσ 

πιασωσιν αυτ. Ἰάᾳπο απίο ημερασ καν νυκτοσ Ροή 

95. ου μµαθηται αυτου ()’) οὐπΙ ΝΑΠΟΕΣ 613 αππ [α ἀθπαῖα {οἱ Ον 2554: 
Ιίθπι ου µαόηται 8ἱΠ86 αυτου 96. 69. 19ἱεοί αοίµμῖο .... 84. 619οΥΓ3 ον 
κμαθητ. αυτο», ς αὐτον οι µαθηταν οππι ΕΒΗΡ αἱ Ρ]εν οαῦ νος]ε βγγιαῖτ 

Βα] 6Ο, ΑΥΠΙ αα{ΡΡ ΟµΥ9116 ΟΜ οἱ. Ῥαεᾶ αὈῖ αἆ νετρα αοοἰρἰεπέες 
αιίεπι στι ἀἰφοϊμιιδὲ εἴπιβ ποσίε πἀποικίατ: τα εδ ἀἰκοῦρι[ί Ο]υγίκὲ, ἴπ 

«γαεοο επύπι ποπ δέ αἀαίίιπι εἶαβδ, 5εᾶ ἑαπίιμππιοᾶο ἀῑδοῖρι]], ιά Φεπε- 

γαἰζίεν Οδ υεί εσοἰεδίαε ὑιεειζφαπίω. Δοπᾶιπι επῖπι Γαιζις αἀἰβοί- 

Ῥιῖου Γεοίνε Πεφίέηγ. |; δια (ΟΥ οπι) του τειχουσ καθηκ. αυτο» (αὐ/) 

ΟΙ ΔΑΒΟΚΑ 98. 96. 40. 45. 61. 69. 168. 1218 νς Οµ: Ιίοπι αοάεπι 

ογάΊπα 5εᾷ οπη]βδο αυτον Ἐ 51. 105. (ατπι δια τ. τει. χαλασαντεσ 

καθηκαν) ... ς παθηκαν δια του τειχουσ οὐπι ΗΠΡ αἱ ρ]ετ ΟΗΣ, 

Ιζαπι 5εᾷ αἀάῑίο αυτον ροξδί καθηκαν 19. οαί 84] ΦΥΤΡ (Ίδεπι αυτον 5ο 

αἴπσιι]1ς 11ῦ6γα Ροβ[ϐῖ5 ΒΥΥΣΟΒ «ορ ααἴ]) | σπυριδι ου ΑΒΕΗΤΡ αἰς .... 
πο σφυριὸν 1: ᾳπαο ἔοτπια (ΠΠ Ίου Ιοσςο ἔτι Μι 16, 10 εκ Ἐρ οί 

Με δ, 8 εκ ΝΑ”Ρ οᾶϊ ροίεταί; ἀπριίπιίοπεπι ν6το ποδῖς Ιπ]αοῖί ᾳποά 

Μί 15. ὃτ αἱ Μο ὃ, 20 οαπᾶθπι ΕΟΓΙΠΙΑΠΙ Ὦ 80]15 ῥιπερεί, τί Ίαπι αᾱ 

Μο ὁ, 85 ἀῑκΙπιαδ 

96. παραγενοµ. δὲ 5ἶπο αἀάἴξαπα «παπα ΝΑΒΟ 40. 61. 81. νς ΑΥΥΣΕΗ βα] «ορ 

αθίμτο ΟΗτὸδ0σοα..., ς (Ξ- αυ Β2) αᾶά ο σαυλοσ ομπι ΗΓΡ 19. αἱ 

ΡΙΕεΓ ΑΥΤΡ αὖπι αθίΠΡΡ Οδ 119ἱΧέ; Ποπ Ἐ 98. 94. 1056. Βαατείῖα 191 εκ 

6 (ὖπ Που οεγθι ἴπ «γαεσο ᾖαπιζὲ ποπιεπ εδί αρροδίέιπι εἴο) αᾶά ο παυλοσ | 

εισ ιερουσαληµ οππι ΔΑΒΟ 61. αἱ Βαΐ πια οαἲ ΟΡ ΤΠΡΗΥΙΟ..., 0 Τμῃ 

ΤΙ εν νερουσαληιι οππι ΕΠΙΡ αἱ {εγαοῖὸ ΤΠΡΗΥΙΗ. Ώε νετειοπῖῦας βγταῦ) 

60Ρ απ οοπΗγππαΠ{ ΡΟΙΙΠΒ εισ 41 εν, οοπίτα ο ὕπ Μζεγοδοζη/πιῖς, Ὑςδ 

πι Πζεγιβαζεπι | επειραζεν οππα ΝΑἨΟ 98. 61. 81... ς Τϊ επειρατο οπ1η 
ἘΗΤΙΡ αἱ ρ]εν εαί Ον. Ὀινῖαπε τοδροπάεί ο νο {επίαδαί. 

2ἵ. αυτον: 9Τ. Ον 50119: 150: 184 αυτου | ειδεν «πΠ ΝΒΟΕΡ οἵἷο ... ΑΗΙ, αἱ 

δεν | και πωσ (88): νἲ ΟΠ1 και | τησου οπη 80 1. 81. 65. 953 100. ο86ἳ 
εως του τῦ οπΠΙ ΝΕΗΙΡ αἱ Ίοηρο Ρ]α οαί ΟἨΥ 150 ΟἨτομδὲ... Α 9838 

κυριου, 1916 του κυριου, 14. 11" 905. αἱ ρ]α515 Οςτ ΤΗΠΡΗΥΙΗ του 

κυριου οὗ. αἳ α]ίαι 

98. και εκπορευοµενοσ: ΗΠΡ αἱ {εχαῦὸ Οἷιν 3154 (ποιι 1έθιη 159) ΤΡΙ] 

οπη (61. εκπορευ. βἨ{θ και εισπορ. Ρο) | εισιερουσαληµ (αὐ’’) ουπι 



ΠΡΑΞΕΙΣ 9 ο. το 

/ » λα / 9.» ) ο - 

ἐκπορευύμενοσ εἰσ Ἱερουσαλήμ, παρρησιαζόµενοσ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ 
/ Ν -- ς 

κυρίου, 239 ἑλάλει τε καὶ συνεζήτει πρὺσ τοὺσ Ἑλληνιστάσ᾽ οἱ δὲ 
3 ” 2 -- 2 | .] ’ Δ «αγ ) Ν . 

ἐπεχείρουν ἀνελεῖν αὐτόν. 90 ἐπιγνόντεσ δὲ οἱ ἀδελφοὶ κατήγαγον 
2 Δ 3 - ’ Ν ος ’ 2 ω ” (« 

αυτον εισ Καισαρία» καὶ ἑξαπέστειλαν αὐτὸν εισ Ἰαρσόν. 
ε ᾽ τ - Δ , 

91 ᾿Η μὲν οὖν ἐκκλησία καθ’ ὕλησ τῇσ Ιουδαίασ καὶ Γαλιλαίας 
ον ντ / «ση, ) ο μα, λ / Ἡ Δ κ / ς -- 

καὶ Σαμαρίασ εἶχεν εἰρήνήη, οἰκοδομουμένη καὶ πορενοµένῃ τῷ 
/ ” λ » ο τᾶ 

φύβῳ τοῦ κυρίου, και τῇ παρακλήσει τοῦ ἁγίου πνεύµατοσ ἐπλη- 

ΝΑΒΟΕΙΡ 61. αἱ Γεγεθὸ σαί ΟἨγ5133.... ς εν ερουσαλημ ΄ουπι Ἡ αἱ καΐϊ 

πηα ΟἨσ 9150. Ἱοπα ὃν Πζεγιδαίεπι 6 νµ, Ἰἴπι δυτα!ῦ αγπῃ αθίἩ | παρρη- 
σιαζοµενοσ (Ν παρησιαξζ.) 81πθ εορα]α 61η ἈΑΡΟ 19. 10. 40. 61. ιΤΤ. 
οαίέ {τι αγπι πείµῖο.... ς (600) ΡΥαεπῃ χαν ο. ΒΗΤΡ αἱ Ρ]εγ νο βγταῖξ «ορ 

αΘΙΒΡΡ ΟἨχΟΙ5 (641 εἴ σπα ]άμοία Ἰοσπέμς εδἰ οἵς) | του κυριου οππι ΝΤΑ 

ΒΕ 40. 69. 100. 168. 191εεί νσ δα] «0Ρ ΒΥΤΡ ατπι αθδίµτο.... ςτου κυρ. 

ιησου ΟΙ ΔΕΗ1Ρ 3] Ίοης6ο Ρία ααἰμΡΡ ΟΗΥ 9188. ο αἲδ ΒΥΙΣΟΝ το, 8. 
αἲ ραπο Οµτ5180 του τῦ, δ1. κυ τὸ 

99, και συγεζητει: κ’ αὖά τε, 5εᾷ 1ρ8α” Ἱπιρτοβαν]έ τε | ελληνιστασ ΕΠΙ 

ΝΗΒΟΕΗΙΡ αἱ οπιησῖά ΟΗγ218ύ8ᾳ (τοὺσ ἑλληνιστὶ φΘεγγοµένουσ λέγει. 
καὶ τοῦτο σφόδρα σαφῶώσ᾽ ἐκεῖνοι γὰρ οἱ ἄλλοι οὐδὲ ἐδεῖν αὐτὸν ἠθέ- 
λησαν οἱ βαθεῖσ ἑβραῖοι). Ίεπι 5ΥΥΣΕΝ Γμάαεον Πίο φαί πουοαηέ 

ὤταεσε ... Α ελληνασ. Πατηὶ γετίεταηί ἀγαεέσςοΒ (1ία εἰ 6 6ἱ να), πες 

αλῑίετ 8αἩ ϱΟρ ΒΥΤΡ αγπη αεί]. Οθίεταπι νρ αεί] βἷα: ζοφιεδαδι «ποφε 

φειέέύις (51ο αίῖαπι [α, 86ἆ απ ἀθπιῖᾶ {οἱ Ώαεα δν οι φεπῦις) εἰ αίεριι- 

ἑαῦαί σι ἄγαεσῖ. | ανελειν αυτον οὔπῃ ΝΑΒΟΒ ὃ1. 9δ. 40. 61. 69. 100. 

119. 1689. 191εεί 18]εοί α1556ῦ ϱα{164 νο ΟµΤ 9181... ς αυτ. ανελ. 6111 
ΗΠΡ α] Ρρ]εγ 

90. επιγνοντεσ: Ἠ1, 19. 61. αἱ επιγνωντεσ | κατηγαγ. αυτον: 1, 100. οπι 

αυτον | κπαισαθιαν οΙΠΙ ΝΟΕ εἴς :: Ἱία ἃ αΏῖαπα |. 6, 1ο6ῖς 5ερίεπᾶεσῖπι, 

{επι Ἐ πθ]αια 1η αοβ. Αοοθά]ί πὈῖᾳαο ἀποβαςδ εχεερί15 ]οςοίδ Α, Π{οιη 

Ραδδίπι αοσεάπέ ΟΡ. Ώευπαίδδο οἴίαπι Μί 16, ὃ εκ αοΡΕ]ικ εἰ Με 8, 21 

ΕΧ ΝΑΟΕΕΗΙΙΝΣΑ καισαριασ εαῖ Ίαπι αἆ 8, 40 ποϊἰαίατη εδί ..... ς Τωη Τϊ 
Χαισαρειαν «ππι ΒΗΙΡ αἱ] οετίθ ΡΙεΓ... Αιέροσολυµα. Οεἴεταπῃ Ε 180. 

656Υ βαῇ ΜΥΙ5ΕΝ θ{Ρ ο.” αἆᾶ δια (180. οδεῖ οπι) νυχτοσ (Ίέεπῃ 8. αάά 
νυκτοσ ροβί και) | εξαπεστειλαν (Ώ -λεν) αυτον 61Πι ΝΒΟΗΗΡ είς ... 

Τι οπι αυτον οππι ΑΒ α11ά νο οπ 

81. η µεν ουν εκκλησια -- ειχε ειρ. οικοδοµουµενη κ. πορευοµενη - επλη- 

ὤυνετο (605’) οι ΝΑΒΟ ὔ. 19. 143 16. 18. 2. 29. 96. 40. 61. 68. 81. 
1065. (85εὰ ειχον) οαέ νο ΦΥΥ5ΕΗ βα]1 60οΡ ΤΠ αθί]ι ατε ΓΙοηβ1ὲΧ οομίγ 

Ῥαα] δαπι ααδ (π ΡΙΡΙ. ΡΡ. Ῥατ. 1694. ραρ”..) ΤΠΡΙΥΙΟ Βεάτευα 1”... ς 

αι µεν ουν εκκλησιαι (Ώ αἀᾶ πασαι) -- ειχον ενρ. οικοδοµουµεναι (Ε 

-μενοι) και ποθευοµεναι (Ώ -μενοι) - επληθυνοντο οππη (Β)ΗΤΡ αἱ 

Ίοπσ6 Ῥ]α ΒΥΥΡ ατρ ΟΗΥ 3151 ΤΙΗΡΗΥΙα Απσιπίϊ εος] 30 ῃ σαµαριασ επι 
ΝΕ (ες αἱ πὈίαπα οάἹά πας ππαίογε οσα αιισἰοτ]ίαίς, αέ Ἱηία 15, ὃ Έππά 

ΝΟΡΕΗ) ...ς Ἰμη Τϊ σαµαρειασ 6ΠΤῃ ΑΒΟΗΗΡ 4] οετίθ Ρ]ετ | το» κυριου 

Ο11Π1 ΔΒΟΕΗΓΡ αἱ ρ]ετ Γϊοπβ]ες (1. 1.)... Α 19. 613100. 101. 191. 191εεῖ 

χδετ ΟΥ 52151 κυριου Αἴπθ του ... ΦΥΤΡΕΝ ἀεὶ 

11, 20 



80 ο, 585. ΠΡΑΞΕΙΣ 

6 . ᾽ ο τρ 
θύνετο. 92 ἐγένετο δὲ Πέτρον διερχόµενον διὰ πάντων κατελθεἲν 

Ν Δ Δ ς / Δ .. / ες κ τ] -- 

καὶ πρὺσ τοὺσ ἁγίουσ τοὺσ κατοικοῦντασ 4ὐδδα. 9ῦ εὗρεν δὲ ἐκεῖ 
/ ἆ / 2 / β. ο αἲ ) ” 3 Δ / κ 

ἄνθρωπόν τινα ὀνόματι 4ὐνέαν εξ ετῶν ὀκτὼ κατακείµενον ἐπὶ 
ϱ α΄ Δ ο ής . 

κραβάττου, ὃσ ἦν παραλελυµένοσ. ὧ4 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Πέτροσ 
δι .-- ’ 2 - λες εν ο, Δ ” - 

Αὐνέα, (άταί σε Ιησουσ Χριστόσ' ἀνάστηθι καὶ στρῶσον σεαυτῷ. 
Ν 3 2 ς Ν στ -- 

καὶ εὐθέωσ ἀνέστη. 95 καὶ εἶδαν αὐτὺν πάντεσ οἱ κατοικοῦντεσ 
/ Ν - τά Ν 

ἀὐδδα καὶ τὸν «Σάρωνα, οἵτινεσ ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὺν κύριον. 
Ωω χ/ ν τ , Ε 1 
96 Εν Ἱόππῃ δέτισ ην μαθήτρια ὀνόματι Ταβιθά, ἡ) διερµη- 

/ / δές α τ / » - Ρ ν 
νευοµένή λέγεται «ορκάσ' αυτη ἠν πλήρησ ἀγαθών ἔργων και 
2 ο σσ 3 / 2 β. ως) κ « ; 3 / 
ἑλειμοσυνῶν ὧν ἐποίει. ὢτ ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραισ ἐκείναισ 

395. λυδδα επι Ἀ (δῖο Ἰρδε” οκ εν λυδδα τεβἑα1ς) ΑΗ 98. 84. (λιδδα) 40. 

608. (965 οοτίε ν. 5 {αβίε ΠΙποΚκ)...ς λυδδαν 6ΠΤη ΟΕΗΠΡ αἱ ρ]ογ (5εᾷ 

ῬΡοΙ. στ. αἰδ λυδαν) Ον 5151, ΒοτὶὈϊίαν ΠοπΊΘΏ 1βίπά 5αμϊᾷϊοο λυδτα 

(βεάσοά λυδδα), πιεπιρ]η{ῖσε λυδδα. 

985. ευρεν: Ὦ ηυρεν | ονοµατι αινεαν «Ππι ΝΛΒΟΕ 81. 40. 61. 68. 69. 105. 

165. 1Ττ. Ίκδοι οαὲ νρ αγπιβὺ ΤΗΡΙΥΙΟ (οωζης ποπιεπι [εδί] 4επ. 58] σοΡ 
βΥτα!ῖῦ αείῃ) ... ς αυνξαν ονοµματι Έα ΗΠΡ αἱ Ρρ]ετ (15. οι ονομ.) 

Ο1 5133 ΤπρΗγΙα | επι κραβαττου (ΝΆ --κτου) οππι κ οίολΕ" (ὄκραῤῥα- 

του)ο 61. 108. (5εὰ κραῤῥατου) Οτ (εδ Ἱξαπι πί 106.)...ς επι κραβ- 

βατω ο. ΕΗΠΡ (8564 Ἠϊ οπ1Π65 εί α ΠΠ κραβαττο) αἱ Ῥ]εν (αἱ Ῥαπο κρα- 

βατο) οαί ΤΠΡΗΥΙ4 αίῦ 

94. ι/σουσ (Πίτεβ α16 οπι) ... Α 16. 18. 96. 40. 68. σα νρ (αἱ. απι, 5εἆ 

ΠΟΠ {α ἀθιι]ά) 88Η αὖπι αθίἩ ΤΗΡΗΥΙΟ 335 ΑπιρίοδερΗ 459 Ῥγαοπι ο κυ- 
ριοσ | χριστοσ 8ΐπΠε αγθῖσπ]ο οππι 3Ε”0 19. 15. 18. 68. 180. οδε! οαί 

Τ14 951 166 φεπιε] Τρ]Ηγ]ΙΟ.... ς ΤΙ ο χὲ ουπι ΑΡΡΕΠΗΙΡ 61. αἱ ρ]εν Γ1άςαἲ 

105οππο! ΟΥ 52155 ΤΗΡΗΨΙα | σεαυτω: 1, 49. σεαυτον 

96, ειδα» οππῃ ΑΒΟ (-δα ΟΠΊΙ880 ν Πιθᾶ]ο νετει) ... ς ειδον (Ἡ ιὃ.) οππα 

ΝΕΗΤΡ αἱ οπιηὺίά | λυδδα οππι ΑΒ 19. (ν. 59 Μία{) 98. 94. 40. 68. 960. 
εννς λυδδαν 6ΗΠΙ ΟΕΗΤΡ αἱ ρ]ετ (8εἆ ν 913 δτ. αἱ λυδαν) | τον απία 

σαρωγα (89): κἲ 911 | σαρωνα (ΝΑ σαρρωνα, 864 ΙΠ Α βοπ]ρίαπῃ οδὲ 5προγ 

ΤΑΡΙΥΑΠΙ) 61Π1 ΔΑΒΟΕ (ε ν]ᾷε Ρο5ί) αἱ νίκ πα ΤΗΡΗΥΙΟ, Ίἴεπι σαρωγα 

βαἩ, σαρων οοΡ, Ἰΐετι νο (αιῦ λαδύαδαπἰ 1η/άᾶαε εἰ Βαγοπας), ο (αιῦ 

ιαδιίαδαπέ Ι/άάαε εἰ βαγοπαπι) ... σ (5οἆ ποπ «9 αὐ 872) σαροναν οπΤῃ 

15. 19. 61. 65. 99. 101. 106. 195. 19Τ. 190. αἱ5 56 σαΐ οἰς (ς σαρωνᾶν 

αἱ 99. 101. 105., οοπίτα 61. σαρρωνὰν) ... ἨΝΡ 19. αἱ ρα Οι 5.153 ασ- 

σαρωνα (8εἆ Ρ αἱ ασαρώγα). ΟΕ Αποσάα. πηθα 886Υ. οἱ Ρρτο[. ρᾳρ. 126 

η ποπηῖπαπα Ἠερταίοογαπα Ιπίαγρτοίαίοπα (Ἠϊετ εκ Οτ2) σαρωνᾶσ" 

ἄδων λύπην ̓  τινὲσ δὲ ἀσσάφωνα φασίν, οὐχὶ σαρῶνα, ὅπερ κρεῖττον. 

86. µαθητρια: πδὶ υἷζμα, 88Ώ αδελφή | ταβιθα ο ΝΑΕΗΙ, αἱ Ρρ]ον Ῥα5 
οἱ] 509 οἱς (αἱ. ΟΥΤΊΤ104). ΟΕ οί. ΑΥΙΡ ΤΕ ΕΥ ταβιδασ. Ἀιϊπηϊ]λίεχ ο {οἱ 

ἑαδίέ]ιαβ ... 0 ταβειθα... Ρ 1. 98. 40. 61. 608. 139 ΟΗΥ 155 ταβηθα | 

αγαθων εργων οἳπι ΝΑΗΗΡ 61. αἱ ρ]εν ΟΥ δ151 αιΙδΣ... ων ΤΙ εργ. 

αγαθ. οΙΠΙ ΒΟΕ 19. 91. 40. οαἳ πι] νο Ῥαβοίῃ 505 



ΠΡΑΞΕΙΣ 9343, 51 

2 Π λα. 3 ΕΙΡ , λ ο πλ 3 

ἀσθενῄσασαν αὐτὴν αποθανεῖν λούσαντεσ δὲ ἐθηκαν αυτην ἓν 
ε ζ ολ ” .., ῶ ο φ ε οφ) / 

ὑπέρῳφ. 9δ ἐγγὺσ δὲ οὖσισ «Ιύδδασ τῇ Ιόππι οἱ µαθηταὶ ἀκού- 
ς η ’ 3 Δ » ον οφ ὦ / ν΄ ” ν λ 

σαντεσ ὅτι ΠΠέτροσ ἐστιν ἐν αυτῃ, ἀπέστειλαν δυο ἄνδρασ πρὺσ 
Αν - ἅ - λα / 6 - ϱ 6 ” . . Ν 

αυτὸν παρακαλουντεσ᾽ μὴ οχνήσῃσ διελῦεἴν έωσ ἡμῶν. 9) ἀναστὰσ 
Ν , - υ ὥ ὧν κ. Π Ὁ , υ Ν 

δε ΓΠ/έτρυσ συ)γλύεν αυτυῖσ᾽ ον παραγενόµενον αγήγαγον εἰσ τὸ 
ας -- Ν ’ } .» ” « - ΄ ΔΝ 

υπερφον, και παρέστισαν αυτῳ πᾶσαι αἱ χηραι κλιίουσαι και ἔπι- 
; - Δ Π σα 2 ο σ « 

δεικνύµέναι χιτωνασ καὶ ἱμάτια, ὅσα ἐποίει µὲτ αὐτῶν οὖσα {ἡ 
/ η ν κ Ν ὦ ’ « , Ν Δ ν Π 

«ορκάσ. 460 ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πώντασ ὁ Πέτρυσ καὶ θεὶσ τὰ γόνατα εν. 
.. υ π Δ - στ . γ Δ μ / 

πρυσηυξατο, και ἐπιστρέψασ πρὺὸσ τὸ σώμα εἶπεν ΤΓαβιδὰ ανά- 
ε χο λ 2, ᾽ 2 ὸ ο 5 -- π 

στηῦι. δὲ ἤνοιξεν τοὺσ ὀφῦαλμουσ αυτῆσ, καὶ ἴδουσα τὸν {Πέτρον 
α ᾿ , 4] Δ νι ανν - αι, 2 ω» ’ ν 

ανεκαῦισεν. δυυσ δὲ αυτή χεῖρα ἀνέστησεν αυτην φωγησασ δὲ 
. { ΄ Ν ΔΝ ’ ) .. / 

τουσ ἁγίυυσ και τὰσ χήρασ παρέστησὲν αυτήν ζώσαν. 43 γνωστὸν 
δὲ ο ϕ Ω, ιά - .γ/ ὃν ᾱ) ’ ΑΕ αν) Δ 

ἕ εγένέτο καθ ολησ τησ Ιὐππησ, και ἐπίστέυσαν πολλοι επι τον 

ὁτ. δε: 61. οἱ | αποθανειν: ΥΥΡ ο.” αάά «παπι αμίεηι εδεεί Ῥείγις 11 - 

ἄαε | εθηκαν αυτην «υπ ν”Α 40. 61. (πηδ1 νο «παπι σιπι {αυΐδδεπί ᾖρο- 

ιιεγιώπέ εαπι)... ς Τϊ αυτομ' εὔθηκαν 6ΙΙΗ ΝΟΟΒΡΗΙΡ αἱ Ῥ]ετ ΟΥ... Ἡ 

εαι10ῖ οι αυτην | εν υπερφω «ΠΠ ΒΒΗΙΡ 1. 19. 91. 61. αἱ ρ]ει Ομ γῦ, 153 

εν Ἰπ ἐν τω υπερωω επι ΔΟΝ ὅδ. 40. 68. 69. 98. 100. 1050. 115. αἰόλοι 

ορ μοΓδσσα 

98δ. λυδδασ οσπι αἲΒ"Ο 61.... Δ8Α λυδδα ...ς Ἱωμ (εχ 6Γτοτθ) λυδδησ 

οππη ΕΌΚΗΗΡ αἱ Ρ]ον Βαδείῃ 555 Ο 19153 ον µαθηται: Ἡ οι δε µαθητ. | 
Φυο ανδρασ ομπι ΝΑΒΟΕ αἱ δεῖ πια νο τα]] Βαδεῖμ 595 ΟΥ 5153... ΗμΡ 

855 ΟΥ 9155 ΤΙΡΗΥΙΑ οσα, Ἠῖπο 09 ή οκνησησ (40. -σεισ) ὃ. ε. 
Ίκων «ἨΠῃ ΝΑΒΟΕ 40. 61. 81. πιδ νρ, Ἰίεπι δ8Ἡ «ορ... 5 µη οχνησαι 

ὁ. ε. αυτων επι ΟὔνΙάΠ1Ρ αἱ ρ]ει δὀγταῖξ ΑΓΓ αθτῃ Βαςείμ398 ΟΥ 

99. πετροο ... ο 69. 100. 105. 106. 180. αἱ "δει σαϊ Βαδεῖι”95δ ϱ πετρ. | 
παρεστησαν: ε παδ νρ οὐγοιπδείεγιωιί ... οἳι ΒαφείἩ 500 Οδ, 150 περι- 

έστησαν | ἐπιδεικνυμεναι: Α επιδιγΥ. 

40, εξω παντασ ου ΝΑΒΕΙΡ 61. α] ρ]ετ οαῖ ΟΥ Σ155 ... μη παντ. εξω 

εσπι ο 91. 99. 1Τ1έΟί πιδὸ νρ ογταί | καν Θεισ ΟΤΙ ΝΑΒΟΕ ὃ. 16. 25. 

40. 61. 68. 69. 953 105. 106. οα{169 ΑΥΥ5ΟἨ ορ ΤΗΡΗΥΙΟ..., ς Ἑ οπη 
καν ΕΠΙ ΤΡ α] Ίοηρβε ρ]α (πιδ νρ εἴεοίίδ αιέεπι οπιπίδι8 Γογαδ [πι }ογί] 

Σεἴγιδ Ώοπεπδ εἰς) 88] 5ΥΥΡ αὖπι αείἩ ΟΥ ΤΠΡΗΥΙ | ταβιθα «πΠι ΝΑΟ 

Β1Ρ εἰς ... Β ταβειθα ... αἱ τὰ ταβηθα | αναστηδι: 541 ΑΥΥΡ ο.” 
ΒΙ1Ω ΑπΙΡΙΟΡΕΡΗ 5,459 ο ει ποπιῦιε ἀοπιιέ Ἰιοδέγὲ Πεειι (Ο]ιγὶδες Ἰξθτι 

ΟΥ ρ”55 ὅτι πιοπιύτιε Πεδι Οικ | ηνοιξεν (5. 4. 10. 94. 101. Κ5οΥ διηνοιξ., 

68. ΤΙΡΊΙΥΙΟΌ ηνεωξε): Ὦ 5αἩ αἀά παραχρηµα (8δα]ι αφεγιΐέ οσι[οῦ 5ιἱ08 

ρίαίύπι), 1ΐ6ιΠ ἀΘ6ΙΙΡΡ απῖε νὀουσα 

- 41. δουσ δε (εί. νς δα] «ΟΡ ΦΥΤΡ ΑΥΠΙ): Α μη Ὀ” ΒΥΥΣΟΝ αεί] ὀουσ τε (1η 

ἀαπδφμε) | ώὠνησασ δε... 19.180. οδεῖ πηῦὸ νς δαἩ 5γτα ΟΥ. 55 καν φω. 

Ι5. τησ οαπῃ ΝΑΟΖΡΗΡ αἱ ομιὐ τά Ο]ιν 5152 (μεᾶ 1, καθ ολησ τη ιοππη) ... 

Βο” οἵη | ἐπιστευσαν πολλοι 61Πι ΝΑΒΟΕ 1. 40. 61. 69. πιδΣ νο βα]ι 
εορ ατπι αθί.... ς πολ). επιστ. έπη ΤΡ αἱ Ρίον ὀγταῦς Οτ δ)155 

ΤΙΑΟΗΕΝΡΟΗΕΕ, Ν. Ὅ. εα. 8. 68 



55 9, 49. ΠΡΛΞΕΙΣ 
- 

΄ . ῃ κν ς ς Δ -- 2 λγ/ ῃ 

κύριον. 39 εγένετο δὲ ἡμέρασ ἱκανὰσ µεῖναι ἐν {όππι παρά τινι 

1ο! Σίµωνι βυρσεῖ. . 

ὃς 

1 {νο δέ τισ εν Ααισαρίαᾳ ὀνόματι Λορνήλιοσ, ἑκατυντάαρ]ὴσ Ἴς ο ρις ! ο λα. ρχ.σ 
-- ; ” -- ς Ὦ Ν Ν η 

εκ σπείρησ τησ καλουμένησ Ιταλικησ, Ὢ ευσερησ και φυβούμένοσ 
ν π Δ - ” ώ -ἳ -- , κ 

τὸν ὢεὸν σὺν παντι τᾳ οικῷ αυτου, ποιων ἑλειμοσύνασ πολλους 
- ” Ν / - - Ἔα / ο πο ο) δι 

Ίοδοςς σῷ λαφ καὶ δἐόµενοσ του Φ)εοῦ διαπαντύσ, ὃ εἶδεν εν ὀράματι {ανε- 
- « λ ιν ώ »/ - « / / - - 5 

ρῶσ, ὠσει περ! ὦραν ενάτιν τησ Ίμερασ, ἄγγελον του ὕεου εἰσελ- 
ω Ν ρω Δ 2 / . --- ΄ /. ς ο 3 ΄ 

οφ ουτα προσ αυτο) χαι ἑιποντα αυτῷ Λορνη λε. 4 ϱ δε ατενισασ 

” στ λΥΔ57 2 σ Β ο Ἔ] / στ ΝΑ } ος 

αὐτῷ καὶ ἔμφυβοσ γενόµενωα εἶπεν ' τί εστιν, κύριες εἶπεν δὲ αυτῷ 
« , Ν « 2} 8 / : ς ον Ω, ν 3 ; ΄ : , 

αι προσέυχαι σου παι αι ἕ/ἕμοσυι αισου ανερῃσὀά» Σισμµνγημµοσυγό) 

. -- - το Ν - Αντ κ ῇ ο ». 5χ/ Ν 

ανα Εμπροσῦεν τοῦ Όεου. Ὁ και γυν πέµιψον ἄνδρασ εισ Ιὐππην και 

4). ικανασ ... ο 10. 18. 96. 65 τινασ | εγενετο δε είο 5ἱΠ6 αυτον 

στι κ Ε 5. 90” δεν... ΤΠ ροξί δε αἂά αυτον οἱ ΝΕΑΕ 29. 98. 40. 

61. 68. (ρετρῖί α ειν. ημ. κ.) θ9. 105. 119. α15οΥ: Ίέεπι ς Τϊ ρορί η. 

ι». µευ. οππη ΟΡ αἱ ρ]ει εαὲ ΟΗΥ 9195 Γεν νοππη: 1, οἱ 

Χ. 1. ὃετισ βῖπθ ην οππι ΝΑΒΟΕΙ, 19. 40. 61. αἱ ρἱαβ15 οα(1Τὸ Ον 3159 

οι 

εως (4000) αἀά ἡν οπια Ρ αἱ Ιοηρ6 Ρία νο (5οᾳπεπία Ροδίεα, {5 υἰαΤέ, 

5οᾷ αιπ {αι ἀἆθπιῖα οἵη 6) Αγταῖῦ βα] (εγαί αιίεπι ᾖοπιο φιπάαπι) «ορ (ἴεγε 

αἱ δαἩ. Ιΐοια αθἴΠ) απ αθίμ ΤΗΡΙΗΥΙΗ ειῦ | καισαφια «απ δΕ (5: αἱ 

αδία πο οά {αΙππας), οΓ εἰ, αΠΡΙ... ς Ώ Τἱ καισαθεια οπΠῃ ΑΒΟΡΡ αἱ εαγίθ 

Ρ]εν | εκατονταρχησ: 1, οἱ | σπειρησ «ΠΠ ἈΑΟΕΣΙ, 61. αἱ Ίοησε ρ]αΥ1ᾶ 
σαί Ώαπιραγ 465 Ῥμρ]γ]α οἱῦ ... Ἡν α115 ΟΠ σπειρασ 

«του ΦεοΥ: 61. τ. κυριον ] ποιων 8ἶπο «ορα]α 6 ΝΑΡΟΡ 18. 26. 40. 

61. 81. οα111 νο ΑΥΙΣΟΗ β4Ἡ 60Ρ ΑΥΠΙ αεἲῃ ΟΗΥ 159 Ῥαπηραιάόδςς 

(450) ΤΙ αάά τε οπη ΤΡ αἱ Ρ]6ι ΥΥΡ αποἴ]ιΡΡ Π1ΠΙ 1986 ΤΗΡΗΥΙ4 αο 

«ειδεν... 6 1δεν | ωσευ οππ] ΝΟΑΒΟΕΙΡ αἱ ρ]οχ ΟἨτ 5198 ο δο. νἳ 15. 

18. 92. 96. 40. στ. 61. 68. 69. 100. 106. 106. οπ 0111 Ώαπηραϊ ἑδῳσ.... 

δ. 6ὔ. 61. οδὲτ ἆδοι 841 αὖπι Οἱ | περι ΟΠΠ ΔΑΒΟΡ αἱ” (ἵη 8 οδεΣ 

4503) οαί Αγταῖτ «ορ ΠΙΠΙ196 Ἰαπιραν.... ς ΤΙ οπι οππῃ ΓΡ αἱ Ρία νρ 

βα] αττα αα] (ΟμτοῖΣ ὦρα επατη) | ενατη) 6ΗΠΙ ΝΑΒΟΕΡ 115 ας πππ]{ο 

Ρ]ασίά .., ς εννατην εΠΙΛ 1 αἱ ρ]α | κορνήηλιε: 1 οπι παπα ππΙ νεχρῖς ο 
Φε ατεπισασ αυτω 

. Εκφοβοσ 6ΝΠΙ ΝΑΒΟΙ, θίο ... ΕΡ ενφοβ. | και αι: ο ὃ. 51. ὅτ. 61. 105. 
35ος ΤΏαπιῤα 465 ΟΠΠ αι | εισ μνηµοσυνον (Α9): κἲ. Γαπιβαὲ 105 οπι | 

εμπροσθεν ΟΙ ΝΑΕ 10. 6. 40. 61. 69. οαἳ...ς ενώπιον «ΠΙΑ ΟΕΠΡ αἱ 

Ρ]εν Βαενογ]αποαί 113 Ην 9150 

:αδρασ εισιοππην 6ππῃ ΝΑΒΟΕ 91. 61. 69. 106. 180. 4 νο Ανατ ρα] 

ϱ0Ρ ΑΤΥΠΑ αοαίλ.... ς ειστοππ. ανὀρ. οππὰ ΙΡ Α] ρ]εν οαί Ον 150 | τινα 



ΠΡΑΞΕΙΣ 10.9. 88 

π ΄ νΝ’ {ὰ Πω] 2 - Ἅ . (ο αι -- λε. 

µεταπεμιαι «δΙμωγα τινα ὃσ ἐπικαλεῖται Π{έτρυσ᾽ ϐ οὗτος ξενίζε- 
, , τ Δ 5 σε 

ται παρα τιν «Σίκωνι ῥυρσεῖ, ᾧ εστιν οἰκία παρὰ Φάλασσαν. Ἱ ὡὧσ Ρ ᾽ 

δὲ Καλη ὁ ἄγγελοσ ὁ λαλῶ ὧν αὐτῳ, φωνήσασ δύο τῶν οἰκετῶν 

καὶ σερατιῶ τιν εὔσεβη των προσκαρτερούν των αὐτῷ, ὃ καὶ έξηγη- 

σάµενυσ ἁπανέα αὐτοῖσ ἀπέστειλεν αὐτοὺσ εἰσ τήν /όππην. 

υ) Τη δὲ ἐπαύριον ὁδοιπορούντων αὐτῶν καὶ τῃ πύλει εγγιζόν- ή ή 

των ἄγερῃ Π/έτρυσ ἐπὶ τὺ δσμα προσεύξασθαι περὶ ὤραν ἕκτην. 

ς.ΑΒΟ ΤΠ. 15. 18. 95. 96. 49. δτ. 61. 69. 105. επί νς (εί. απ [α {ο]) «ορ. 

ΒΥΤΡ ΤΗΕ ΗΤΤΑ... ς ΟΠΙ 6ΠΠΙ ΚΕΙ Ρ 4] Ίοπσ6 ρ]π ἆ ἀθιιίά ΒΥΥΣΕΝ ε{ρ τί ραἩ 

Ἀοι]ν 1156 Ο 1 δῦ (εωρασ θαι αγγελον Φεου τω κοφνήλιώ υποτιθεµενον 

αυτῳ πεµψαι εισ ιοππηἩ ἐπι σιµμωνα το) καλουμενο» πετρον εἴς) η 

ο }. ος επικαλειται πετρ. ΟΠΠ ΝΑΒΟ 61. αἱ δαΐ τοι εαί (αἱ. ἆ νο φιῖ 

εορπομὑπαίιή είν) Ον Σο... αρ τον επικαλουµενον οππη ΕΙΡ αἱ 

Γεγοῦὸ Ῥμρ]γ]α εἰὼ (οξ εἰ. ΟΥ, ἵέσπα Ο)τ 5155 αὈΙ Ἰεσί]ο Τπίεν επικαλου- 

μενου οἳ καλουµενον Βαοί ϐ) 

6, ουτοσ ἕειζεται οἵς: 68. 19Τ. οδοῦ ΟΙ 3190 ΤΠρ]γ]ῦ καν αυτοσ εστι 

ξενιζομενοσ προσ (ο50" παρα) σιµωνα τινα (68. τον, ΤΗΡΗΥΙ τιν. σι. 

τον) ῥυρσεα | πα. τινε σιµώΝι (να αριά Δπιολοπι (επάίαηα, »ἰπηϊ] τος 

ατιν ο{σ): 6 91. πα. σιµ. τινι ... ἆ 9Ἠ1 τινι, πες οχρτί αοαίμρρ | ᾧ 

ἐστὶν: 61. ὧσ ἔστιν Γοιχια: ο 19ἱ6Εἵ οπῖ η οικια | παρ. θαλασσα» βἴπα 

αἀα απ οπή ΝΑΒΟΡΙΡ η 19. 913 61. α1δὸ απι { {οἱ Αγά δαἩ «ΟΡΙΗ5 

εἴεᾶ Ῥοσίῖ ΑΥΠΙ αΘΕΠΡΡ ΟΙΥ5190 ΤΠΡΗγΙα.... ς (-- αυ 57) πάά ουτοσ 

λαλησει σοι τι σε δει ποιειν οαπα ΠΙΙπαδο ανά ραπςο (αἳ ὃ1πις γεςπ{) 

επΙ1Τά νσε]ο (αἱ. ἀαπιῖά) ααἲ]ῖο (οκ Ταίῖπο, εξ Ῥτο]) ΤΗΡΗΨΙΟ: Ίέοπι 

4πνς 8. 90.91. τὸ. 81. «ορΝ1 οσ (6οΡ Λίο «τππι ΣΕΠΕΥΣ{) λαλησει ρήματα 

προσ-σε, ε’ οισ σωὤηση συ και πασ ο οικοσσου (ωτ οκ 11. 14) 

Τ. ο λαλων: ἩΡ 91. 98. ο56Υ Α119 ο ο | αὐτω Ρτὶ επι ΝΑΒΟΕ 61. αἰ15 

να ΒΥΙΦΕΙΙ Φα] (οοΡ ΠΟΠ αχκρτῖ) ατπι αγθ ααίῃ ...ς (- αυ Ασ) τω κοῦ- 

’ηλιω επΙη ΤΡ αἱ ρ]εν οαῖ ΦΥΤΡ αγΡ ΟΗΥ 5150 [ οικετων εἴπαο αἀ αἰζαπι 

ΕΠΙ ΝΑΒΟΕ 40, 61. ατιπ.... ς (α099) αἀά αυτου «ΙΤ ΤΡ αἱ Ρρ]ον οαί ἆ 

νρ »γταίῦ σα] «ορ ααίῃ Οµτ 

δ. και: 9δ. ἆ ΤΠΡΗΥΙΑ οπι (νιάε ροδί νο) | απαντα αυτοισ ΟΠΙΏΠ ΝΑΒΕ 

40. 61. 84] σορ...ς αυτοισ απαντ. (19. Οµν παντ.) εππ ΟΥΡ αἱ ρἱου 

εαὲ αγνά» Ο δ191 ααἰἩ. ΟΕ οξῖαπι ἆ επαγγαυζξ ΕΠ οἱ εἰ πιζδεέ οἵς : 

ν5 ϱμζδις οι. παγγαδδαὲ οπιπία πιῖεῖέ οἰς 

38. αυτων (α0/) οππι ΝΑΕΙ, 4. 19. 15. 18. 9Τ. 99. 36. 40. 61. 66”3” 68. 69. 

100. 105. 199. 165. 180. αἱδ σας... ς Ἰωπ Τϊ εχεινων ου ΒΟοΡ αἱ Ρρία 

Ομ ὄαδας Ἰἴοπι (8εὰ Ὦ αυτων, ο 119) Πίε 4 ονς ... 48. 65. οσα | εχτην 
(εἰ. Ον 1319 εἰδδδ Τεν {οἵαί 36): ο ενατην, 96. εννατην. Ῥιαοίετεα Α {οἱ 

(Ῥογαπι ἀῑεί δεπί.) πάά τησ ηµερασ. (Ῥτοῦαπάϊ νῖπα ποῦ Ἠαβοί Του 

Το]πα 10 αἱ φις Γαοἰ]ίμς ἠπυεπίαςρ Ῥοίγιπι Ίογα δεπία οαρίοπᾶέ οἰδέ οατιδα 

2γζμς πι δἹμεγίοα α ογαπάιπι αβεειώίδδο, «ο πια(ί δεπία αῑοί Πύνὶ 

ο/Ποἱο Ἰηηίο ῥοβεῖέ οἴς,) 

03 



11, 5 

94 "10. 10. ΠΡΛΞΕΙΣ 

10 ανν ο /{ Ν αι ., ( 3 ν 

ἐγένέτυ δὲ πρὀσπεωοσ καὶ ή ῶελεν γεύσασθαι' παρασκευαζόν- 
Ν 2 - » ςἍΜΗΜΑΙ ” ν . 

των δὲ αυτων ἐγένετο ἐπ αυτὺν ἔκστασισ, 11 καὶ Φεωρεῖ τὸν 

ουρανὸν αγεφγμένον καὶ καταβαϊνον σκευύσ τι ὧσ ὀθόνην μεγάλην, 
, . ς ᾽ . - - τσ { - 

τέσσαρσιν ἄρχαισ καθιέµενον ἐπὶ τησ γης, 132 ἐν ᾧ ὑπῆρχει 
/ ., / ν ος Ν - - ΔΝ . Ν - 3 

παντα τα τετραπυδα και ἑρπέτα τησ }1σ και πέτέει/α του ουρά: 

10. αυτων (α.ὐ”) επι ΝΑΒΟΕ 19. 40. 61. αἱ ΡΙάβ15 οαί α (είν) απ Γι 

ἀειηῖα (15 οἱ ο εἶς, ο] εἰ) Ον 956, ς εκεινων ει ΙΡ 91, αἱ Ἰουμο 

Ρία νσο]ο (119) ΟΙΡΙΦ1 1 εγενετο νεος (αὐ’) σπα δΑΠΟ 40. 61. αἱ [οι 615 

εαί «ορ (ααΏ] οειαθ) Ον 1986 ΏιάςΔΙ116.,,ς επεπεσεν οΠΙ ΕΙΡ 19. δΙ. 

8Ι Ίομσο Ρα νο δγτα 68) ασια ΟΥ δλ1δΙς Ίξοπα αἲ5 Ο]όπηΙῖδ επεσεν | ἐπ 

αυτον εκστασισ (ἴτα εἰ. ΟΙ σπα 115): ὁ δα «ορ Ον ὐδδ εκστ. επ. αυτ. 

11. ανέωγµενον οἳ. ΟΙοπι1Ἵὸ Ον 986 ος... Ἐ ἠνεωγκενον | και χατα- 

βαιγον οἵο: 5γτδεῦ εἰ υα» (ποάᾶᾷαπι ἀευὐπιοίπι (ιαίέμογ απιφι[ός, οἱ εὐπι]ε 

εγαί {ἴπίεο Ἱπαφμιο, εἰ ἀεδοσπιαεθαί ἑ οαεἰο διρεγ {ε}απι: ΒΥΤΡ εἰ Όαδ φιοά- 

ἄαπι ἀευὐισίύι φ πια {μοΥ ἐογεπιί», υεζωέ Γὑμέειιι Πα ή (118 δμζεπά(ζιι) 

ἀεβοειιζειι οἱ Πιοίύιατικ ὧι (6) /αηι: 8α1ι εἰ ἐσσε υᾳ9 υὐπσίίπι (μαζι ὑικῖς, 

δίσιέ πιαθπιύπι {ὐιέσιπι ἀεπιϊβοιι δαρε ἐεγγαπι: ἑωρ 6ἰ υα8 «εδοεχιέπι 

ῖσωί πιαςταίπι (ὐπίειπι οὔὐισίιπι πι μαἰέιογ πν: ἆ εω (ρτο εἰξ εἰ εξ) 

«ιαίίμογ ργὐποιρί {φαξ υα8 φμοάαπι (οοττῖρο φποάάαπι) οἳ (16μ6 αι) 

ζὑμέειωι δρίειαάἰάιπα, φιοᾷ αεγεδαί ἄε οαε[ο ἵπ {εγγαπι: Ο16ΠΙ115 και τι 

σπευοσ τεσσαφσιν αρχαισ εκδεδεµενον επι τησ γησ, Ίίθα Οωπδί 13 

(ροίῖ5 οπῖπη ης βρθεοῖαί 4111 αᾱ 11, ὅ) καν τεσσαρσιν αρχαισ δεδε- 

ΚΕΝΟΥ σκευὀσ τι ὧσ οὔονήην λαμπραν και καθιέµενην επι τησ γησ. 

ιπη( {ου 15. 68. οδόΥ ἁγῃι ΤΗΡΊΥΙΡ και τεσσαρσιν αφχαισ ὀεδεμενον 

σχευοσ τι ὧσ οὔΨονην µεγαλην παταβαινον και καθιεµ. εἰς | κατα- 

βῥαωον 9ἳπθ αΦΑΠΤΑΠΑ 6πΠι ΝΑΒΟΕ Ἰ 19. 15. 18. 2τ. 99. 40. 61. 68. 69. 

100, 105. 165. 180. οδεῖ οαί (ἆ νιὰο 5αρτα) νρ δα] «ορ ΥΤΗΙΓ 4Υ8 ΑΓΠΙ 

αοταῦς Ον 986 οἱ 5,356 οἱ θά νννς (5 αυ τσ) αἀᾶ επ αυτον «1ΠΙ ΤΡ 

αἱ ρ]ον α1Ρ ΟΣΗ ΤΡΗΥΙα εἰὸ | κεγαλην: οἳ οπι (4ε ο” ποη Ἰᾳπεί) 
εως αἱ ΥΥΡ ΤΡ ϱρίεπάίάπ, Οομδί λαμπραν | τεσσαρσι’: Ἡ Οτ 1319 (αἲ 

εχ ευάϊσε εὔΙ{πα οί) τέτρασιν | καθιεέμενον 6µΠΙ ΔΑΒΟ”Ε 40. 81. 1980. 

19ἱ66ι νο «ορ αθίλ (811 νίᾶε απίθ) ΟΥ 1316: 345: 386 ο 3,350 (ΟΥτίοβ 954 
ἑτα τεσσαφσιν αρχαισ καθιεµενη» εξ ουρα)ου τη» οὔονην τδων εἰς; 

Τπαάντι 190 ειδε γαρ, φησιν, ο µαχαριοσ πετροσ σινδονα τεσσαφρσιν 

αρχαισ καθιεµενην, ἐν η ην παντα τα εἰς) ... ς (α009) Ἡ νταεπα 

δεδεκενον καν οι ο ΥΙάΓΡ 61. αἱ Ρίου (96. ὀεδεμ. οΠΙΙ58ΙΒ αι κα θεα.) 

σαί (τὰ 6ΟΙΗΠΙΙΤ5 οχρ]]σαίαχ τεσσαφρσιν ευαγγελιοισ δεδεμενην την εκκλη- 

σιαν) ἆ (νἷὰς απ{ς) βγταϊἳ (Με Τ8ΠΡΡΟΝ, ν]άς απῖας 1ο νίὰε δα] 

πο νὶκ «ομβνπικέ δε. και) ΟΗΣ 5191 } επι τησ γης... 40. 61. 12ἱ9οἵ 

επιτην γην 

ΓΙ. τετραποὺδα 8ίπε και τα Φηρ. Έππι ΝΑΒΟ” 95. 40. 61. 106. 165. 180. ἆ 
νο ΥΤΟΟΝ κα ΑγιΠ (εί Θήρια Ρτο τετραποὀ.) Ο1επιῖ τὸ Ον 1996. 985 
οι 124 0ο 91 ὃν 133 (Τ]άχί 12190 ο] οτίαπα καν ερπετα) ΑαρὸεΌπα 149, τοά 

εως (4500) αάὰ και τα ΌΘηρια ΟΠ ΗΡ α] Ρ]6υ ΒΥΤΡ γρ Οι 5131, 1θπη 

Ἡ 4, 01, ρυδί ἔρπετα (Ε ρονῖ εφπετ. τησ γης). τον ΟΥ 19 παντα 
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νου. 19 καὶ ἐγένετο φωνὴ πρὺσ αὐτόν ἀναστὰσ {Πέτρε ὃῦσον 

καὶ φά)ε. 14 ὁ δὲ Πέτροσ εἶπεν μιδαμῶσ, κύριε, ὅτι οὐδέποτε 
ἔφαγον πάν κοιγὸν καὶ ἀκάθαρτον. 19 καὶ φωνή πάλιν ἐκ δευτέρου 

Ν ον ΑΜ 5 / λ λ , Ὁ - κ, 
πρὺσ αυτόν ἆ 0 θεὸσ ἑκαθαρισε" σὺ μὴ κοίνου. 16 τοῦτο δε ἐγε- 

νετο ἐπὶ τρίσ, καὶ εὐθὺσ ἀνελήμφθη τὸ σκευοσ εἰσ τὸν «οὐρανόν. 

1τ ὧσ δὲ ἐν ἑαυτῷ διιπόρει ὁ ΓΠέτροσ, τί ὢν εἰ; τὸ ὕραμα ὃ 

εἶδεν, ἰδοὺ οἱ ἄνδρεσ οἱ απεσταλμένοι υπὸ τοῦ Λορνηλίου διερωτή: 

τα τετραποδ. καν ερπέτα και Θηρια τησ γησ (οιη]δεῖς τε]]), ορ παντ. 

τα Φηρ. και τετφαπ. τηο γήσ κ. πετει. του ουὐρ. | τησ γήσ Ρο8ί έρπετα 

ΟΙΤη ΔΑΒΟΕ ὅ. σ. {9. 26. 91. 99. 40. 61. 66”3 69. 81. 1056. οδός (16. 18. 

96. αἱ τα επι τησ γησ Ροδέ εωπετ.) νµ ΑΥΙΣΕΝ αγπι αθείΗΡΡ (19 οπῃ νετ- 

8η) 0] επιΙῖό Ον 19896: 5885 0οπβ{6» 123... ς ροβίτετραποὸ. εππῃ ΤΡ αἱ 

Ρία 5στρ Οµς.... 9433 165. ἆ 8αἩ ΟνΙΠΙ2 234 οπη, Ἠῖπο 90 | ερπετα 5ἷπο 
αγιίσσ]ο οππῃ ΝΑΒΟ:Ε 61. ατπι ΟΥ 1315: 386 0οη8έ...ς (6009) Ργαετῃ τα 

οσα ΓΡ αἱ ρ]ετ ΟΙεπι]1τὸ ΟἩτ | πετεινα 8ἵπο ατίϊσπ]ο 61 ΝΑΒΟ” 61. 

ΟΥ 19856: 088... ς τα πετει. οππι 0 ΕΙΡ αἱ Ῥ]εγ Οἰεπι (τα πτηνα) 
Οου5έ Οµτ 

19. πρ. αυτον: αἲπι αἀᾶ εξ ουθανου | α)αστασ πετρε Όυσον (6ἱ. Βαδείὰ 

31 οίο, ο 5ΊΥ/ΕΠΡ είτε οεσἰίᾶε εί πιαπάμσα): ἆ νο 81Υ0ε είτε (ἆ ϱείγε 

διή’ᾳε) οεσίᾶο ({α". εί οσοἰζς), Ἰέεπα δαΐ «ορ αγνά, Ἱίεπη ὅὔ. ΟἨτοη αρ 

Ἠιεί αγαστα εἰο : 

14. και ακαθαρτ. οππ ΝΑΕ Τ. 1δ. 15. 27. 99. 96. 68. 106. 165. 1919οἳ ἆ 

νρ δα θΥτιζῦ Αγπι «α 6115 Ο0]απι1ῖό Ου 1386 0οης{δ 123 Οντεαί1τ ςη 

ακαθ.. οΠΙ ΟΡΕΙΕΙΡ 91. 61. αἱ Ρ]α «ορ Ρα-αδίαα 50 ΟΥ 11958 οπί 234 
οἱ 41660 Ῥαςοίμ 541 Ο]1Υ 84191 

15. και φωνη (εί. ἆ Ον 11995 ο πέΣ 234): ΡΕΙ φώνησασ δε | εκαθαρισεν ΟΠΗ 
ΒΒΡΕΚΔ αἱ Ρίεγ... Τϊ εκαθερισεν 6ΝΙΠ ΑΟΠΡ 19. 91. 61. 68. 105. (105. 

ἑκαθαιφισε, 1, -θερησεν) :: οἳ πα Το 4, 2Τ (-ε- ΛΟΙΧ είς), 1Τ, 14 (-ε- 

ΑΣ εἰς) εί {Τ (-ε- ΑΙΙΛ α]). Τίεπι αἆ Αοί 11, ὃ αὈἲ βἶο ἑππίαπα ΑΗ1, αἱ 

16. ευθυσ οππῃ ΝΑΒΟΕΕΣΙ 61. 81. (40. 180. ευὔεωσ, 38. 94. ευθυσ ανελ. 

παλιν) να οὐρ ΑΥΤΡΙΠΡ αθίἩῖο...ς παλιν ὁππα ΡΕΙ (ροβί ανελ.) ΤΡ αἱ 

ΡΙ6Υ ϱ ΒΥΤΡ ΙΧί ΟἨΤ 51191... 15. 86. εαἲ ἆ 8αἩ ΘΥΙΣΕΝ Άγπῃι αθίΠΡΡ 

0ου δν 12 5 Ονπί θε Απιοοριιλ 68 Ῥ]αμο οπι, Ἠΐπο αΡθΟ 611. 10 | 
αγεληιιφθη οππι ΝΑΒΡΕ (ο Πα6)... ς αγεληφθη οππα ἨΗΡ αἱ οπιπσ]ά 

1Τ. εν εαυτο «ΝΠΙ ΔΑΟΡΕΙΡ οἷςο ... } 199. ΚδΕΙ οαϐ150 εν αυτω. Ῥτας- 

Ὁ. ρτθα Ὁ π4ᾷ εγένετο | ειη: ϱΆ ει | ειδεν οἵπι ΝΒΡΕΙΡ είς... Α0 νδεν | 
ιδου οππῃ ΝΑΒ 96. 40. 61. 69. 105. επ δ νς (ε{. απη ἀθιη]ὰ {ο]ἱ) ΥτΣΕΝ 

ΑΤΙΩ (αΠὈΙ επίπι πθεο αἲ μὶς Ἱπιετρτείίθας αὐ]μοτγεί και τδου Ἰηπ 8Ρο- 

ἀοβῖ Ροβ]{απη) Ίΐθπι Φα] «ορ....ς Τϊ και ιδου επ ΟΡΕΠΗΡ αἱ ρ]ετ {α 

ΑΥΤΡ (Πΐεπι αθ{ΊΤΟ: Λ6ΕΊΡΡ νετο ΟΠ] και εδου. θΒῖο η]! {α]11ογ.). Οµτ 193 :: 
πίταπιάαε οχ πδα οδί Ἱωασαςϱ. Ὀδί καν τδου ἵπ αροᾶοβί Ροβίίαπι εβί 

(1μο τ, 19. 24, 4. Αοΐ 1, 10), ΝΑ βάε]ιέεν δο]επί 56γναταο. ΄Ἐλάεπι 

αἰίτποίαγα ἴπο ἁπδίο αἴεηα ππλη Ἱπ]λία οϱί ]Ίοςο Μ{28,9 | οιανὀφεσ: 

Β 105. οπη οι | πο οππι ΒΒΕ 18. 98. 40. ὅτ. 61. 69. 95. 105. 1ττ αἱδσόν 
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τ 

Δ 3 ’ . ουν ’ ΔΝ - Ν 

σαντεσ τὴν οικίαν τοῦ Σίμωνοσ. ἐπέστισαν ἐπὶ τὸν πυλωνα, 19 καὶ 
κα Ὡ ω. ος νὰ κ Νλ / / κής 

φωγήσαντεσ επυνθανοντο εἰ «Σίμων ο ἐεπικαλουμέγοσ ΓΠετροσ εν- 
τοῖς, / ν Π 3 ο Ν ον Λ ΑΝ. οκ 

ψάδε ξενίζεται. 19 του δὲ Πέτρου διενθυµουμέγου περὶ τοῦ ὁρά- 
ασ ι - ο ώς ος ὀχΗ ες ςὰ 3 , να . π 

µατοσ εἶπεν τὸ πνευμα αυτῳ ιδοὺ ἄνδρεσ ζητυυντίσ σε” 30 αλλα 
. ν Π ν / 1 5 π νε ος ; 

ἄναστασ πατάρι δι, καὶ πορεύυυ συν αυτοῖσ μδὲν διακοιγόµενοσ, 
[ο η Ν 3 , ν τἹ ’ 9) ρ] Ν ον Γη Ν Δ 3 

ὅτι εγω απεσταλκα αὐτουσ. 3} καταβασ δὲ Γέτρυσ ποὺσ τουσ ἄν- 
ν τ . ὃς. 3 / η Πα] . - . / ς ορ 2 6 ΄ 

δρασ εἶπεν τδου εγω ει ὃν ζμτειτε᾽ τίσ 1 αιτία δι ἣν παρεστε; 

/ 

εμεις Τμ Τί απο ΟΠΠ ΑΟΠΡ αἱ ρα Ον 9193 εν απο θΙπχ] Τεν ῥρτο 

υπο αίαια υπο ρτο απο 5αυβ 1Η ζαχ, ος Με δ, οἱ οσα 1 ρατα]] Τις, 15 

ἕαπι Αοἲ ὅ, 16. Ἰηπα ν. 91 ΡΙΠΓθ86 απεσταλµ. απο απβΙΑΠ απεστ. υπο 

ἱπαἱοταπί, {του κορνηλιου: Ὁ ΤΕΗΡΙΥΙΟ 3 (παρα χορν.) οπιτου [ ὁιε- 
ῥωτησαντεσ (ϱ επερωτη.) εἰ. ΟΥ ὔ193τ ΒΥΡ 118 (ωπι αρργορίπφιαβδοπέ 

οἱ ἐπέεγγοθαδξεπέ.... 99. 49. δτ. 126. 109. διερωτ. κάν µαθοντεσ [του 

ΑπίἜ σιμµω»ο0σ ΟΠΠ ἄΑΛΡΒΟΡ 40. 61. 68. 105, 195. 180. οδο σαϊ ΟἨή 50193 

ΤΠΡΗΥΙΟ ... ς οµι επί ΕΙΡ αἱ ρ]εν ΤΠργΙά 

18. επυνθανοντο ΟΝΠΙ ΝΑΡΈΗΡ αἱ οπαΥΙά Ον 193, Ἱέοιι ἐπίογγοφαθαμέ νο 

ειό.... Β0 επυθοντο 

19 οιενθυμούμενου 6ΜΙΠ ΔΑΒΟΡΒΙΡ (Ν διενΘυμενου) αἱ ρ]α (150. 18. δ0. 

οα051 1401 19185 693 διανοουµενου) Ὀια ιτ Ομ λσής.ν ς (-- ου ΒΑ) 

ενθυμουμενου. οι πηΙπαρο νίχκ πια. Εγασίεγοὰ ΦΥΥΡ ο.” αἆα αἱ Ιιαεδί- 

{αγεέ (ο Ἱρεαπα εθυµμ. νετεῖί Λαεσζαπίε) αυτω ροδῖ πνευμα ΟΙ ΔΑΟ 

91. 40. 61. 180. τηδο οα{181 νσ (Ρ6ά τοἱ ἄεῖ ϱτο εἴ) 8α]ι αχπιρὺ,.. ς 

Ρ.5: ειπεν ΕΙ ΕΙΡ αἱ ρ]ον βΥταῦ ααίἩ (πιό αἰωῖί αμέεπι πι] ρῦν. 

δαμοῖ) Ὀιά 18 εἴο ΟΗΝ... Ἡ «ορ Ρ]αΠε οπι | αμδρεσ 8ίπε οὐ ο Γἴατη 

επι ΡΗΙΡ αἱ {ογεδὸ ι1ὸ ΒΥΤΡ (ατπι ανὸφρ. τινεσ) Οοπβί ο 1 Οντίν στη 
(εκοςσο1) Ον 9193 ΤΙΡΙΨΙ8 ΑιποβέἩ δα Πιτ 13504 Απιυσμ μεν, ς 

(09) ἵω αἀὰ τρεισ (τα 11, 11) επ ΝΑΟΡ 19. 61. αἱ νο 8δαἩ «ορ 

Αγιο] αίρ ΠΡ ααιμ Ὀιάά τε ΤΠΡΙΗΥΙΟ: Πε Ἡ αάὰ ὃυο {ἲν εἴ ν. τς: 

οἳ. 9, 98) |. ἕήτουντεσ (61. --νταισ) επι ΝΕ 61. ....ς Ἱωμ ΤΙ ζητουσι 

(.σιν) ἐμΙΠ ΑΟΡΕΗΤΡ αἱ ρ]εν Οσπςί 14001 τος Οντίν Ο) εἰς 

50. αναστασ (ο εηφέπβ): υ αναστα, ἆ ἃπι [α δε εἰ, νοο]ε ἀεπιῖὰ 

δ4ε, ΊΓδΙῃ 5αἩ «ορ αγνπῖν τς οαςᾶ 9, 11 εἰ 10, 19 | οτι (αυ) ουπι ΝΑ 

ΒΟΡΡΗ 19. 18. 96. 40. 61. 69. 100. 165. 180. μδοῦ σατ1δ1 ιαπ] Ογτν 
πππ Οσα 181, ς διοτι «πι 1 αἱ ρα. Οοὐβίέδν 155 ιά 1118653, 8,8 

Ῥα5 ὃν ΟΥ 9193 1 εγω: 61. οπι 

51. καταβασ δε... ΡΕ ΒΥΤ3ΟΣ τοτε καταρ. | πετροσ ΟΠΠ ΝΑΒΟΗΡ αἱ 

Ρ]εν οα1δΙ ΤπρΗγΙ8.... ΡΕ 46. 46. 68. 69. 100. 1089. 105. 180. {9]6οῖ 

α]ὔσος ΟΥ 193 ΤΗΡΊΙΥΙΟ ο πετρ. /πρ.τουσ α,δρασ (οἳ ασπι πρ. αυτους) 

816 πά1{αΙ ΟΠΠ ΝΑΒ(Ο)ΡΕΙΡ αἱ Γοτοῦῦ νο αγγ! βἩ σορ αγά αθί] 

Ον ΤΗΡΙΥΙΟ.... ς (-- αὖ 92) πάᾷ τουσ απεσταλμενουσ απο (Πία Ἡ εἰς, 

αΙ10 ῥογο ΓΠΡΙΥΙΑ υπο) του (Ἡ 5ἱ. ΟΙ) κοργήλιου προσ αυτον (91. αἱ 

Ρ]155 οι πῳρ. αυ., α] πρ. αὐτουσ ροδί ειπ., οἳ πετ) οππι Ἡ αἲ πια 

ΤΠΡΗΥΙ { τισ η (Β οπ1) αιτια ... Ὦ ΡΙΑΕΤΑ τι θελεται η, Ἰἴεπα ΒΥΥΡ 

Ὕζα [58 

κνρπ νο 



τος 4ΓΡΑΕΕΙΡ 14595 ϐϱἲ» 

33 οἱ δὲ εἶπαν' Λουνήλιοσ ἑκατοντόρχησ, ἄνὴρ δίκαιοσ καὶ φοβοί- 

µεγοσ τὸν Θεόν, μαρτυρούμενόσ τε ὑπὺ ὅλου τοῦ ἔθνυυσ τῶν Ίου- 
δαίων, ἐχοιματίσθη ὑπὸ αγγέλου ἁγίου µεταπέμψασθαί σε εἰσ 

τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ακοῦσαι ῥήματα παρὰ σου. 95 εἰσκαλεσάμε- 

νοσ οὖν αὐτοὺσ ἐξέγισεν. 

Τῃ δὲ ἐπαύριον ἀναστὰσ εἐξηλύεν σὺν αὐτοῖσ, καί τινὲσ τῶν 

αδελφῶν τῶν ἀπὸ Ιόππισ συγγλύον αὐτῷ. 34 τῇ δὲ ἐπαύριοῦ 

εισηλῦαν εἰσ τν Καισαρίαν: ὁ δὲ Λορνήλιοσ ᾖν προσδυκών αὐ- 

τούς, συγκαλεσάµεένοο τοὺσ συγγεγεῖσ αυτοῦ καὶ τοὺσ ἀναγκαίουσ 
/ ωὪ « ολλ - - τν Ν 

Πίλουσ. 39 ὣσ δὲ ἐγένετο τοῦ εισελθ εν τὸν [Πέτρον, συναντήσασ 

99, ειπαν 6ΙΠΙ ΝΑΒΟΡ 6. ... ς οπΠι ΡΗΙΠΡ αἱ] ρ]εγ σαϱ1δΙ ΟἨΥ 2193. Ῥγαε- 

ἴεγθα Ὦ πάᾷ προσ αυτον, επι Ρα] ΒΥΥΣΕΝ 1 κορνήλιοσ: ΡΕὲ κορν. τισ 

(ἴτεπι ΥΥΣΟΝ οὐ" φζζαπι σιµίις Ἱοπιεπ εδ εἶς) | επατονταρχησ (οδοἳ” 

ΤπρΙγΥΙᾶ -ρχοσ): 18. 51. Κδον 01921930 εκατ. | υποολου: Ὦ υφ ολου] 

και ακουσαι ϱηµ. παρα σου: 91. οΠ1 

95, εισκαλεσαμενοσ (νο ὕπίγοάισεπς) ου» (αἱ ραιο αΥΠΙ ΟΠ οὐ, «ΟΡ εισκ. 

δε)... Ὦ τοτε προσκαλεσαμενοσ (5δεὰ ο ὑπίγοᾶισειδ), Ἰίετι Ὦ 40. τοτε 

ειοαγαγων (ὰ ἔπιό ετᾷο ἴπφγεδειβ). Ἐταείετεα Ὁ 40. 54Ἡ αὖάᾷ ο πετροσ, 

6ΥΥΞΕΙ Πποη | αυτ. εξενισεν: Ὁ 40. εξεν. αυτ. | αναστασ ΕΠΠΙ ΔΛΒΝ 

99. 40. 61. 6633 195. 149. ἀλοῖ αἱ ραις νσ ΘΥΤΣΕΗ βαἩ «ορ αθίµ.... ου 

(15.) 15. 18. δΙ. αἱ Ρρία οα{ί ΑΥΥΡ απ ΟΗΥ 2195 ΤΙΠΡΗΥΙΡ αναστασ ο 

(15. οΠ1) πετροσ ... ς (Ξ αὖ 82) ο πετροσ οππι ΗΠΡ αἱ τηι ΤΗΡΗΥΙΗ | 
εξηλθεν: 19. πὰά εισ καισαρεια» | των απο: ϱ ὃ. 30. 43. (Ἠο8 Ίμπῃ 

Ἠγεςε ἹπάἹσαν1{) αἱ Ραιο ο τον } απο ιοππησ (ΡεΙΣ -ππην) εἶπα 

αγ] σι]ο 6ΠΙΠ ΝΑΒΟΡΕΗΙΠΡ αἱ {εγεδὸ οαί Οµς....ς ( αὐ ῶσ) απο τησ 

ιοππ. ομπα πήπαδο ππὰ ΤΗΡΗΥΙΟ ... 81, αἲπὶ ε/οππη | συνηλθον: Ὁ 

δαν 

94. τη ὃε (60) ουπῃ ΝΑΒΟΡΣΙΕ 40. 61. 69. 105. 1659. 180. νρ βα]ι «ορ 
ΑΥΤΡ ΤΗΡΗΥΙΗ: Ἰέεπι ἆ Ῥοδίετο φποφιε αῑε (1. ο. τή τὲ ἐπ.) ...ς και τη 

οαπι ΗΓΡ αἱ Ρρ]ετ εαί ΘΥΙΣΟΣ αγπὶ ααίἩ ΟΥ 5Η195 (εοπίτα 19 Ροδί απο 

ιοππησ ρετσῖε συνηλθον εισ την χαισαρειαν) ΤΗΡΗΥΙΡ | εισηλθαν 

(-αν κο, ςς. τε]] --ον) ς. ΝΑΟΝΗ1ΗΡ αἱ Ρ]ετ (91. συνηλθον) δα] 60ρ ΒΨΥΣΕΗ 

ο{ρ τις γη ΟΦ 195, μη ΤΙ εισηλθεν εαπα ΒΡ 26. 4Τ. 61. νο ΒΥΤΡ ἴχι 

αεί ΤΗΡΗΥΙΑ | ειστην: Ὁ δΙ. 68. 195. ΤΗΡΗΥΙΑΣΟ ΤΠΡΗΨΙΟ336 ου 

την | καισαφιαν ΕΝΙΏ ἈΑΟΡΕ.... ς 1 ΤΙ καισαφειαν ο1η ΒΗΙΡ αἱ εετία 

Ρίεν | προσδοκων ... Ὦ πφροσδεχοµενοσ | συνκαλεσαµενοσ (Ώ ΡΥαεπι 

και) ΕΙΠΙ ΝΒΟΡΡ ... ς Ἰωπ συγκαλ. 6πΠῃ ΑΗ1Ρ αἱ οετίε ρ]ετ | Ὁ συν- 

γενεισ | αυτου (53 αυτουσ): 61. οι | φιλουσ: Ὦ ΒΥΤΡ πι αἀᾷ περιε- 

µεινεν (ὰ διθὑπμτί) 

950. Ὦ ΒΥΤΡ ΤΠΡ απο νογδαπα δἷς οχΠηϊυοπί: προσεγγιζοντος δετου πετρου 

εισ την καισαριαν προδραµων εισ των δυυλων διεσαφησεν παραγεγο- 

γεναι αυτον. ϱ δε πορνηλιοσ εκπηδησασ καν συναντησασ αυτω πεσων 

προσ τουσ ποδασ προπεκυνησεν αυτον (ϱ3 αυτο). | του εισελθειν 



Φα 

10. 3 58 

88 10, 26. ΠΡΛΞΕΙΣ 

” ». ς - ; Δ υ Ν ; . ο Δ 

αυτῳ ο Κορνήλιοσ πεσῶων ἐπι τοὺσ πύδασ προσεκύνησεν. 36 ο δὲ 
/ ” .) η] ’ ο ) 4 ἐ - Ν . Ν ) Δ ” / 

ΓΠέτροσ ἠγειρε) αὐτὸν λέγων αναστηῦι᾽ και ἐγὼ αυτὸσ ἄνθρωπύσ 
. ”- λ - ο οι» κ Ὅς ῃ 3 
1. 2 { και συνοµιλῶν αυτῳ εἰσηλ6εν, καὶ εὑρίσχει συνεληλυθότασ 

΄ “’ Π 2 ’ ος 3 9 Α, 5 . 

πολλούσ, 25 ἔφη τε πρὸσ αυτούσ᾽ ὑμεῖσ ἐπίστασύε ὧσ αθέμιτόν 
” | ον - υι εν . 

ἐστιν ανδρι /ουδαίῳ κολλασθαι ἤ προσέρχεσθαι αλλοφύλῳ' κἀμοὶ 
ο) ς ς 0. λ δε ώ ας λλ μα. τρ ” 9. 5 

ἔδειξεν ο θεὺσ µηδένα κοιὸν η ακαθαρτον λέγειν ἄνθρωπον 
. υ Π σ , σ. 

9 διὸ καὶ αναντιρρήτωσ ᾖλθον µεταπεμφθείτ. πυνθάνομαι οὖν, 
, ’ ’ . ο Αί3 - ”’ ᾿ 

τι λόγῳ μετεπέµφασθέ µε; 90 καὶ ὁ Κοργήλιοσ ἔφη ἀπὺ τετάρ- 
ε η - ΄ / Π ; 

τησ ἡμέρασ µέχρι ταύτῃσ τησ ὥρασ ἥμην τὴν ἑνάτην προσευχό- 

ϱππῃ ΝΑΒΟΒΡΙΡ 19. 51. 61. αἲ ρ11559 Βαςείμ 350 0ΗΥ 5.195 ΤΠρ]γ]α είὸ.... 
ς (-- αυ Απ) οπι του οιτη Ἡ ΙΟΥ Αα] ππι οπ{155 | Α τον πετροσ 8ίέ | επι 

τουσ ποδασ: 29. 45. 66”" 68. 69. 105. 120. 1πτ"Ἡ 19ἱ8εί αδ5ει νσ 
(αθἰ!) ΤΗΡΗΥΙΟ αὖᾶ αυτου 

26. Ίγειρ. αυτο} ΟΠΠ ΝΑΒΟΡΕ 19. 91. 61. αἱ ρ1αβ555 εαί νς (απἀλΙὈετὶ αίῖαπι 

Ροΐθδί αἴπῃ, ΠΟΠ 16η νν γα]]) Ῥαφοίι 50 0Η199198 ΤΗΡΗΥΙΡ.., ς αυτοι 
ηγειρεν οππι ΗΤΡ αἳ ρα ΤΗΡΗΥΙΑ | αΡαστηδι: ΦΥΤΡ 1ΠΕ τι ποιεισ; ανα- 

στηθν... Ὁ τι ποιεισ | αι εγω αυτοσ οππι ΝΕ 61. «0195... ς Ἱωη ΤΙ 

κχαγω αὐτοσ οππι ΛΗΤΡ αἱ Ῥ]εν Μαγοπιοη 36 (4118) ΤΠπρΗΨΙΟ. Τίθιη αιοά 

ἵπ αίγατηφιο Ιεσίίοπαπι ααπάταί νς εἰ ε(ο ρδε ... ο ΤπάτιΣ.155 και 

αυτοσ εγω... Ὁ καγω. Ε ΟΥ 3198 και γαρ εγω οἵ Ῥακείμ280 και γαρ 

καγω, ὃ- Τ. 13. 99. 68. 69. 100. 106. 191. 169. εδ; Ίκδοτ ϱ] α]ίᾳ και 
γαυ εγω αὐτοσ | ει .. ϱ"ἩΏ ἆ 60ρ παεΗπίῖ αάά ὧσ και (ο ΟΠΙ) συ 

Ἀ χαν εισελθὠν τε και 9Τ. και συνοµιλων αὐτο εισηλΏ. κ. ευρισκει: Ὦ 

ευρεν, ἃ οἱ ἐπγοίδεί εἰ ὑποεπιῦί 

98. υμεισ (αἳ. ΤΠΕ 199 είς): ο Αισιπίί εοσ]5ύ5 αάὰ ῥελτιον (ποη. 1Εθη 

Ααποζἒισι ὃ (006) ῃ επιστασθε: ϱ" εφιστ. | αὔεμιτου: ϱ” -μιστου | 

αλλοφυλω (ει, Πτ]πί 199): ϱΕβτ 19ἱ6οί β4] ΑΥΥΣΕΒ Ῥτασπι ανδρι |. καμοι 
ΟΠΠ ΝΑΒΟΡΕ 40. 68. 69. 105. 165. 180. οδό... ς και εµίΟι οἳπι ΠΗΤΕΡ 

α] Ρ]ον ΟΗΥ 5195 (61. οαί και μοι) | εδειξ. ο Φεοσ ουπι ΝΑΡ ὃ. 40. 69. 

100. νο ααίμαί Οσ]πίἍ ὔλδςν, ς Ἱωπ ο θεοσ εδειξ. (0 επεδειξ.) επι ΒΟ 

(ϱ)Η1Ρ 19. 51. 61. αἱ ρ]ευ βαἩ «ορ αγταῦ αγπι Ππέ 199 Ο)τ 5.188 

99. αναντιρφητωσ ΟΠΠΙ ΝΗΡΟΕΗΙΗΡ αἱ ῥρ]ες.... Ἡ"Ρ 61. αναντιρήτωσ (Πΐοπι 

19, 96 Ἑὶ Ίδᾳπε 5ο]απ5 α»αντιρητων) | µεταπεμφύθεισ (ο -πεφθεισ. 

Ἱ{επη 61. εκπεφύ. 19, 4)... ΡΕ ὃ. αἱ (1 οΠΙΠΘΒ Ίαπι αρ ΤΝ{58) αάά υφ 

υμων | τιν: Β πἀά τω 

30, τεταρτησ: Ρ" τησ τριτησ, ἆ παιδεγέίαπα (ορ α ἄῑε αἴίεγο) | ταυτησ 

τησ: Ὦ τησ αρτι | ημην αΏδᾳπο αἀαῑίατα οπι κΑ"πο 21. 61. 81. 108. 

νρ ϱοΡ απ αθἴ (ΟΠτέοπι ανά, ορτίο οπῖπι πῇ] ἆς Ιαϊιιπῖο ἀῑσΙε, αααπῃ 

πια] ές δ1{ ἆθ ργδσλίἸοης)... ς ΤΙ αἆά γηστευων και οππι ΑΞ(Ρ)ΕΗ(Τ/)Ρ 

α] ρ]ον δα δυταίτ ΟΙγ1θδίΧί (ρβν” γηστευών την ενατην τε, 1, γήστευ ων 

οιη]μδῖ5δ και την ενατην πδᾳιπο οικω κου). Τίοπι Βοαάδὲ ἴπ 6ὔγαεσεο εἰ η 

φιθιιδάαπι [ιαἰέ σἷᾱ τα δογρίτπι οδί: 4 φιιατία ἄῑε Ίιδφιε αἲ Ἰαπο ἠογαπι 

εγαπι {οπηιαπς εἰ οΥαΠ8 α δεπία Ἰογα ἸιβηΊιε αἲ ποπαπε, οἱ εσσε υὔν, εξ 66- 

{εγα 1: πιοπίϊο Ἰθῖιιπϊ Ἱπ]αία νἰάσίαν Μο 9, 99 1 0ο Τ,δ., Αά ν. ὃ οοη- 



ΠΡΑΞΕΙΣ 10, 94. 89 

. - 5”! τν λ ΣΤ ΑΑΙ ” 2 / / 2 3 ν 

µενοσ ἐν τῳ οἴκῳ µου, καὶ ιδοὺ ἄνὴρ ἔστι ἐνώπιόν µου ἐν ἐσθητι 
- Γι ὴ . ’ { ΔΝ 

λαµπρα, Ὁ] καὶ φησί" Κορνήλιε, εἰσηκούσθῃ σου: ἡ προσευχὴ 
λ ο / ε] / 3 ΄ ο. σάς ’ 

και αἱ ἐλεημοσυναι σου ἐμνήσθησαν ἐνώπιον τοῦ Όεου. 92 πέµψον 
Ψ. » δΡ Ν ’ τι/ ο] η - ; . 

ουν εἰσ Ιὐππην και µετακάλεσαι Σίμωνα ὃσ επικαλεῖται Γ[έτρυσ 
σα - ο) - ῃ 

οὗτοσ δενίζεται ἐν οικίᾳ Σίμωνος βυρσέωσ παρὰ Βάλασσαν. 
ς - τ ” / [ - , 

9ῦ εξαυτησ οὖν ἔπεμια πρὀσ σε, σύ τε καλῶσ ἐποίσασ παρα- 
’ - στ υ ε - ’ - - [ ε) - 

γένοµεγοσ. νυν οὺν πάντεσ ημεῖσ ἐνώπιον του Όεου πάρεσµεν ακοὺ- 
’ ςν Ν - . 

σαι πάντα τὰ προστεταγµένα σοι ὑπὺ τοῦ κυρίου. 4 ᾿4νοίξασ 
Δ π απ Ε) ; , 

δὲ ΓΠέτροσ τὸ στόμα εἰπεν' ἐπ αλιθείασ κοτολομβώτοµαι ὅτι 

[οτπ]αϊα!η 6986 Ιεείίοπεπῃ «απ ταςθρίπηΙς παἰηίπηο Ρτουαβί]α αεί, | 

την ενατην (ενα- ΕΠΙ ΔΑΒΟΡΕΗΡ οἵο; ς εγα- 6ΙΙΠΙ ΠΙΠΙΒΟ τη) 8ἶπθ 

ὠραν ΕΜΠ ΔΑΒΟΡ 40. 61. 100. 105. 165..... ς (4099) αἀά ωραν ουπη 

ΗΡ αἱ Ρρ]ετ νρ (Ίογα ποπα) τε]] ΟἨτ 158. Μαιαε {οχίαπι Ε βδἷο: ηµην 

νηστευών και προσευχοµενοσ απο ἕκτησ ωρασ εωσ ενατησ εἰς | 
εγωπ. μου: κ. ἑε)ωπ. Σπου 

81. φησιν: {οἱ δΥτ5ΕΡ 6ίΡ ο." αείἩ αάά πιΠῖ | σου η προσευχη: Ἐ 96. 142. 
1919Εἱ ἆ να (Ιίεπι αγπι είς) ἡ πο. σου 

99. εισιοππην: Ὁ αἲΠΙΖΟΝ α4ἆ ανδρασ | εν ου. σιµωνοσ (τ. 69. 100. 106. 
169. εδὲΝ ατπι αὖά τινος)... 6 15. 18. 96. 180. παρα τινι σιµώγι βυρ- 

σει | παρα Θαλασσαν 8ἱπο αἀάῑίαιι επι κΑΗ ὃ. 10. 18 06. 61. 8Ι. 

95” 160. νᾳ «ορ αοἲῖο.... ς (δεᾷ 490) ΤΙ αὐά οσ παραγενοµεγοσ 

λαλησει σοι «πι ΟΡΕΗΙΡ Ἡ] Ρ]εν σα 155 αγτηίῦ ΑγΠΏ ΑΘΕΙΡΡ 841 (5α] 

ἵπβιροχ αάάῑέ εν οισσωθηση) Οµτ 9159 Βοεάτεῦ 19 αχ (ντ (εεφζέιγ ἴπι 

ἄγαεσο: «ιᾶ σιπι αάνεπεγαι ζογιεέιγ ἐ125) :: θχρα]θα Ἱδία 9986 ῥρτορίοθτεα 

αποἀ πες ν. 6 ἹπναπΙαπ{αγ ΠΠΙΠΊΠΙΘ οχθᾶο. Ἀἰπηλ]ῖα Παὐεπίας 11. 14. 

Οὲ εἰ. 10, 99. ΄ 

9δ. προσ σε: Ὁ ΔΥΤΡ ο." αἀὰ παφακαλω»ν ελθειν (93 ἆ αάᾷ σε) προσ 

ημασ | συτε(Α γε): Ὁ ο 4] «ορ συ δε | παφαγενομενοσ (61. --γενα- 

μενοσ): Ὦ εν ταχεν παραγεν. |. νυν ουν παντεσ (εἴἵαιπ ἆ): ρε” νυν 

θου (8103 να (α, ἔαιη οοττοσίπ εδου, ἀθηίᾳαε ουν) παντεσ | ενωπ. του 

Φεου (99. ὃτ. 68. οδοῖ κυριου) επί ΝΑΒΟΡ΄ΕΗΙΡ αἱ οπιπὺ]ά ομέ «ορ 

ΒΥΤΡ αΓΠΙ αδίμΖ0Β ο(θάᾶ (οοπβνπια! Βοαάτείτ οχ αν1δ”: ὑπ ἄν Παδεέωη: ἴι 
οοπδρεείι ἄεὶ αἄκιπιμβ) Οἱιχ 159 α(ὔ0Ι ουκ ειπεν ενωπιο; ανΌρωπου, 

αλλα του Όεου, δεικνὺσ ϱτι ούτω δει προσεχειν τοισ του Όεου ὅδου- 

λοισ) ... ΑΡ᾽ ενωπ. σου ο ϱ" ἆ νρ ΦΥΣΗ βαἩ αεί αγπιασο | 
παρεσµεν (ΤΠρΗγΙ 53 οιἰχί οίζοίη παρεστηκαμεν) ... ϱ ἆ 88] οιι | 

ακουσαι: Ρ" ἆ αἀά ῥουλομενοι, ρούμι. Βἰπιϊ]ίεν ΥΙΟ. Ῥναθίοτοθα 

Ῥ μάὰ παρα σου | παντα (Α ρονί σον Ρροπ): ϱ 96. 149. βα] οπα | υπο 

οππι νΝ”ΒΗΙ.Ρ αἱ οπηπσ]ά ΟἨΣ ... Ἰωπ Τϊ απο επι ΝΟΑΟΡ ... Ε παρα :: ο 
πὰ 10, 1Τ | του (19. 61. οπι) κυριου Ο1Πι ΝΑΒΟΕ 19. 15. 96. 40. 6131τες 

0. 19τΤ. 180. 121εοί οδΕΥ οαί νσ «ορ 5ΥΤΡ αἲπι ... ς του Θεου ο ΡΗ 

υΡ α] Ρρ]ον (6133 ἱτεβ) φγγ5δοἩ βµἩ ΟΥ 

94. το στοµα: ὮὉ ΠΠ «ΟΡ πεί]λἩΜῦ Απίο πετροσ Ροπ | το στοµα βἴπθ αυτου 

σπ νΝ”ΒΡΗΙΡ αἱ ρ]ον απ (ὰ {οἱ ΟΗΥ 5201: 198, ΝΡΑΟΕ 18. 26. 856. 68. 
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ϱυ 1055. ΠΡΑΞΕΙΣ 

3 ᾽ Ἀ ε ο Άν ', ῦ 

ποδια Οὐχ. ἔστι) προσωπολήµπτησ ὁ Ὀεύσ, ὃρ ἀλλ ἐν παντὶ ἔθνει ὁ 

πο Ὁ πο. ον 

ο) ΤΑ Δ / Ν / Ν ο 
φοβούμενος αυτον και εργαζόµενυσ. δικαιοσύνν δέκτοσ αυτῷ. 
ἓ) κ ν ελ. Ν / η } / Ξ . 6, ιν 32 λ 3 

ἐστιν 96 τὸν λόγον ὃν απεστειλεν τοῖσ υἱοῖσ Ισραὴλ εὐαγγελι- 
../ αν ὖβι ο μΣΕΙ ο 7 ους (ο γό 3 / / 

ζόμενοσ εΙθήΥΩ δια {ησου Χριστου" ουτοσ εστιν πάντων κύριο. 
. τ « -- σης, Ν / ε- ο. ᾳ -- ϱ) ο η / 

Ὁ{ υμεῖσ οιδατε τὸ γενόμενον ῥήμα καθ’ ύλῃσ τῆσ Ιουδαίας, αρξά- 
} Ν - ’ υ Δ / ο] 3 ’ ο 2 / 

µενοσ απο τησ { αλιλαίασ μετα το βάπτισμα ϱ εκήρυξεν {ωαγνης, 
ο) Ο 2 κω Δ 2 Δ « ’ ς ” 2 Δ ς Δ Αι 

95 [ήσουν το) απὺ Λαζαρέθ, ὧσ ἔχοισεν αὐτὸν ὁ δεὺσ πνεύματι 
« ΄ Ν ν / ια] ο» » ” Ν λ,0. ’ Δ 

αγίῷ και δυνάμει, σ διηλύ εν ευεργετῶων καὶ ιῶμενος πάντας τουσ 

69. 105. 106. αἱδδεῦ α] ας σαἲ155 νρο]θ (αἱ. ἀαπιῖά) 5ΥΥΠΙΙ βαἩ «ορ 

ΑΤΙΑ Ἀ ο] αἆᾷ αυτου | καταλαμβαγομαι (9813” -νομενοσ) οἳ. Παῖ 196 

Ο) οπ1τ Τάνι 11496 οἱο.... Βιβ4έΠΗ 586 οιδα | ποοσωπυλημπτησ επι 

ΝΑΒΟΡΕ.... ς -Λήπτησ «ΠΠ ΗΙΡ κ οπηΥἷά 

80, αλλ: Α αλλα | εστιν (1. Ἱ. εἰίαπη. Πϊπί 196 (0ος δν Εις σπα 55 ῬΤμάτί 

ΜΗ96 οίος Ἁπίο αυτῳ 51. αγπι Ό]οιαἍτ” Οτι δ4)νν, Α Ὁοιδί (8οὰ Βαοί 

Ιοεσμίο) εσται 
ωρ . Β «ρρ ο. ο τοες- 5 
96 5ᾳᾳ. Εάῑίογες Ἱπ{οτρππσεπάο αἰβεγαπ{ξ. Ἰωπ ἐστιν. Ὀὸ τον --- 0 χὺ. ουτοσ 

-- αὐτοῦ ἳὃ (καὶ -- ἱερουσαλήμ), - ξύλου. ΤΙ ἐστίν, ἳὁ τὸν εἰς. 

956, τον λογον εΝΠΙ ΝΑΒΟΞΥΙΣΡΗΗΡ αἲ ρ]εν ἆ νς τε]] Ονταῦ 1 οἵο... ο) υᾶ 

ρ5ς 197. πα Τοἱ ΥΙΣΟΝ ορ (οπή ς.3) ΒαἩ τον γαρ λογον | ον ο. πο (ναἴγ 

αἱ” 6ει”)ΡΒΙΕΗΙΙΡ αἱ [ενο οἵηἩ σαί βγταῖς ΟΥτΗν 141 ο) 1989 αιὔθἳ... Τη οπι 

οπή ΝΑ 61. πι (οεηύιπι οτιῖπι ιο πιο, Ίέθιι το]). ᾱ- (ωεγδιήτι πι 

πιζφεέ ΠΜ ἐδέγαλεῖ ευαπφεἰίκαγε) νο 5α] «ορ αγπι ααμαῖῦ ΑΙΙΖΟΣ 

3τ υκεισ αἳ. Πέ 198 Τ]άτε 1 αἷο.... Ἡ οπι (οχρτπη]{ Α6ἴΠΡΡ, ΠΟΠ 

τοπ!) | γενοµενον: Ἐ γεναµενονΥ, 6 γεγονοσ | ϱηµα: Ὁ οπι | ολησ 

τησ: ϱ" ΟΠ τησ | αρξαμενοσ (113 πα, πο θνιθ] πιαῖς απα 1 πλαν- 

ϱἴμθιῃ τοῖεσῖί, 56 ποεβοῖεραῖ Β) 6µπι ΝΑΒΟΡΕΗ 40. 1εσί 1216οἳ 14ἱεοί 

οωως Τϊ (μη νἰᾶε απῖο) αρξαµενον επ ἩΡ 51. 61. αἱ Ρ]6ς Ώ]α [πια οΘάή18 

(Α11ιοΡΡ3) Ον 91200 ο1205 Έα τε σι. Εκ Τα πΠΙς Πα δε ὑιοζρίοιε ο νς 

1τἱπ{ 196 ἨΤ]10ἵ5 ΑππιμσΡΙΣ 1631. σµπι οοεγρἰεδεί ὰ. Ῥπναθίετεα ΑΡ ο να Ππϊ 

Ὠ]α]Ιπασθά 4185 αθὰ γαρ, Ἠϊπο Ἰωη [γαρ] ... που αἀάΙάἴπιαδ 6Ππη ΝΒΟΡΗ 

ΤΡ αἱ οιπησίά βα] «ορ βγταῖὶ γε] ΟΥ Τμάτί Η1] εἰς | βαπτισμα ... Β 

χηρυγκα Γπφαννησ: ΕΡΕΙ (ωανησ 

88. αζαρεθ' (9’) οπτη ΝΗΟΡΕΡ α] Ῥενππα ὃς 5αἩ «ορ ΠϊΠί 158 Ῥαρ σα 
ΟΥ 9200-3905. ς (ΠΟ Ίΐοπι «91634 ϱί0) ναζαθετ οπΙῃ ΑΗ, 19. 61. αἱ 

Ρία σαςδὀ μα νε δ τί Βατ λθ: 58 Οοσπι 11205 ] ωσ εχφυσ. εἴ. Ρας” 58 Ώ]α] 
ππασθᾷ 418 ΟἩν Τμάγὲ Οοσπι 1γ{196 Η1]11098 Απιζοριι 11631 είς... Ὦ οα{158 

αγγαῖς αὔπη ας Ὀοσ, 58 σα ιδ πατῖαν 645 ον εχρισεν | αυτον: ϱ ἆ ΑΥΠΗ 

(πο Ίίοτη σα{) Βα 35: 55 οσα | πνευματι (11, αἱ Ραπόὸ ΡΓΔΕΙΠ εν) αγιω: 

Ῥ αγιω πγευμ. | ο ΕΠΗ ΝΟΑΒΟΕΗΙΗΡ αἲ Ρεν ΟµΣ Τάνε 1313 Οοαπι οίς: 

Ῥ {οἱ (Πίο) γιο καὶ Ἱτ]πϊ (ρεε) ἘππδίΙη (1ο) οἱτος ... Ν. 19. 1218εύ 

οαὔ1δτ ΤΓΗΡΗΥΙ1Ο 57 ωσ | καταδυναστευοκενουσ εἴ. Ον11183:190 Ον Τμάτί 

Όομπι οἱία.... ϱ καταδυναστευθεντασ | διαβολου εἰ. ΟτδΙ5 οἴο (αἱ 

Απ{ο) Τηπ{ 156 (α ἀἰαδοίο) ... ΕΕΙ σαταντα 
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, ο) μέν - οᾳ / σα ο ωσὴ π . η -.. 

καταδυναστευυµέγουσ ὑπὺ του διαβόλου, ὅτι ο ὕεοσ ἠν µετ αυτου 
ς Αγιος ν ; / σα 2 / ”! -- η α. 

9 καὶ ἡμεῖσ µάρτυρεσ πάντων ὧν ἐποίισεν ἓν τὲ τῇ χώρα τῶν 
. ’ 4” ως ’ ια] Αα] -- , αι ’ 

Ιουδαίων καὶ ἐν Περουσαλήμ, ὃν καὶ ανεῖλαν κρεµάσαντεσ ἐπι ξύλου. {ο ν - 

- ε Δ 2 - / ε ’ ο Δ 

440) τοῦτον ὁ Φεὺσ ἠγειφεν ἐν τῃ τρίτῃ ἡμέρα καὶ ἔδωκεν αὐτὺν ἐμ- 
” ᾖ ” λ - - 5 ν / - 

φανή γενέσθαι, ΤΙ ου παντὶ τῷ λαῳ, ἀλλὰ µάρτυσιν τοῖς πρυκεχει- 
{ ᾽ - - { ων α΄ ’ Δ 

ροτυγ] μένοισ ὑπὸ του Φεοῦ, ἡμῖν οἴτινεσ συγεφάγοµεν καὶ συγεπίοµεν 
ὃν ης Ν ο ο -- 4 νε ς λ ΄ 

αὐτῷ μετὰ τὸ αναστηναι αυτὸν εκ πεχρων 39 καὶ παρή//ειλεν 
ο ην - -- - Ν / η 9 3 τας 
ἡμῖν κηρυξαι τῷ λάῷ καὶ διαμαοτυρασθαι Ότι αυτόσ εστι) ὁ ὥρισ- 

, [ὰ Ν -- - Ν -/ Ν - ς ΄ 

μενοσ υπο του ύέεου ποτ Ξώωντων και ΣΟΟΥ. 45 τούτῳ ποαντὲσ 

99, ημεισ (ΑΡ8ῖ υμεισ) 5ἶπο αἀ ἁἰίαπα ΟΠ ΝΑΒΟΡΕ 14” 15. 18. 2τ. 29. 6. 

40. 61. 69. 169. 180. οαπὲ βγτα αεμαῦ (ασπῃ ϱ). ΟΥ 200 ΤμήπΙ 196 (μὶς 

εὐδίῖεν εχ ε44δ)...ς(-- αυ 94) αἲὶ εσµεν οἳπι ἨΙΡ αἱ Ρ]ετ νς ατπιξῦ 

Οο11 11500 (5ος 106. 19τ. ο!” νο αγπιξὺ πάὰ ροδί µαρτυσεσ) | παν- 

των (ο, Πϊπῦ οἱ): ΤρΙΥΙΟ 311 τουτου και παντων ... Ὁ αυτου | εν 

ιεουσαληκε οππὰ ΝΑΟΡΗΙΡ αἱ Ρίου (15. εν κεροσολυμοισ) οπσ5Τ απι αὖπι 

Πῖην ΟἩς Όοδπν ... ων [εν] νερ., Τϊ οπι εν επι πρ 96. 11εεί νρε]ο (αἱ. 

[α ἀαπιῖά) | οὐ και 6Η ΝΑΗΟΡΚΗ ΙΡ αἱ Ίοηρο ῥρ]α (οπιπΣςἳ) οαὲ απι 

ἀθιπ]ὰ ἴοἱ. ΑγΑΡ Ικί (αέπι γεἰεσεγιέ Πιαάαεῖ εἰ οεεἰζεγιώί, 5εὰ γείεςε. 

Ἰμᾶ. εἰ ο.) απ ΟΗΥ 00:08... ς (-- αυ Β) οι και οι 1ΠΙΠΗ86. ππὰ 

νασ]ο [ι 84Η «ορ ΦΥΥΣΕΝ ΤήΠί Οο8π1 | ανειλαν 61ΠΙ ΔΑΒΟΡΕ 19. 99. 61. 

68. 105. .... ς ανειλον 61π ΗΤΡ αἱ ρίεν σαῖ ΟΥ Ὅοδπι 

40. εν τη τρ. ημ. επτη κο 81... ς μι Τϊ οι εν οπΠΙ ΔΟΑΒΡΖΕΗΙΠΡ αἱ ΡΙ6Υ 

να ΟµΝ :: εν ρο5ί ηγειρεν [ας 11ο εχο]α ές; ρταείετεα τή τριτή Ίμεφα 

ΟΠΩΜΊΠΟ βο]εβραί ἀἱαΙ, οἱ Μίέ 16, 21. 11. 25. 20, 19 19, 29. 18, 9δ (τη 

ημ. τη τοιτ.) 94, τ εἰ 46 ... ϱ" ἆ µετα την τφιτη) Ίμιεραν | αυτου: 

ϱ” 45. ἆ αυτω (Π6οἳΓ αυτον Τερίε ΚἰρΙ, αὐτω µ [αμάο Πεν νι]ί μεν] 

τεδίε Βετ]) | εαφανη ἑππι ΒΒΟΠΙΡ εἴο... ΔΡΕ επφανγη 

4]. υπο του Όεου ηµιν... ο ΥΥΣΕΟΝ ϱίΡ δα] γ]Ηϊ 196 ἠ ιν υπ. τ. θε. (1 πϊ 
ποδί ϱγαεεδίπαίϊς α ἄεο, Ίϊοπι ΑΥΙΣΕΒ δαἩ. Τοπ ΝΙονανίπη τὸ Πποῦῖν 

{ενέίδα» φιά ργαεζεδέὐιαξὲ διήπις α ἄεο) | συνεφαγοµεν: ο 5ΥΤΡ απάά αυτο 

(Πὐπι 196 Οἱ σι εο εἰ πιαπάιιοαυ πι οἱ θίδίπιας. Βϊπαϊ τον {ονίος αλ.) | 

συνέπιοµεν αυτω: Ὁ ΒΥΥΡ αάᾷ καν συαµεστραφηµεν (08ἱ" συγεστραφ., 

ἆ εοποειεί ηιΙ8), Ρταοίετεαθε ΣΥΙΡ αι ο.” οι εΟ ἀῑον φπαάγαθύμέα, 

νὶάε ροδί | µετα το α)αστηναι αυτο”: ΡΕΥ οπι αυτον (ἆ Ροδίφπαπι θ1)- 

γεατέ), Ίτονα Ἱπ Ἡ αυτον οἳ επι (ο οΠΊπΙ οδίµαπι διγεα(έ ει) ἃ 6ΟΙ- 

χεστογαο Ἱπιρτοβαϊία σα { εκ εκρων οἳ, Γνπι ΟΥ Όοδπι ... ΡΕ 88] 

οθἴ]λ! αι. (ἍγτΡ ο. νίᾷε απίε) ΒεάοίΤ 195 εκ ἄναεςο Υἱβὂαηι τὸδ 

πάά Ίμερασ μι (ϱ 8αἩ) νε] δι ημερων τεσσαρακοντα (Ἠ αἴς) 

43. παθηγγειλεν: Ὁ ενετειλατο | αυτοσ (ρε) επ ΝΛΗ(ΗΥ)Ρ 91. 61. α] 

Ρ]εν εαἰΙδ5 4 ο νρ ααϊλιίς Τππί 196 Ο]ιν ὃν Ἴ00. 30η Οοβπιοό,,, αν’ Ίμα 
ουτοσ οπΠΙ ΒΟΡΡΤΕΡΙ (1, οκ »Ἱ]οπίΙο 6οΠΙΑΠΙΟΠΙ5 Ιπέαθ) 12. 10. 15. 2ἵ 

29. 100. 105. 191. 168. ΚδΟΙ, Ἱίεπα 5ΥΓ ΕΙΝ 541 «ΟΡ 

45. τουτω: ΗΓτουτον.... 19. 913 0613 Τ8. 31ε6ί ο56Γ τουτο 

οι» ι 

σιιν 

ε5. -- ορ 

ἴμο 24, 43 
Το 21, 18 

ΙΤ. 91 

ο, 4 



ϱ5 10, 44. ΠΡΑΞΕΙΣ 

οἱ πυοφῆται μαυτυροῦσιν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβεῖν διὰ του ὀνόμα- 

τοσ αὐτοῦ πάντα τὸν πιστεύοντα εἰσ αυτόν. 

44 τι λαλουντοσ τοῦ Γ[έτρυυ τὰ ῥήματα ταῦτα ἐπέπεσεν τὸ 

πνευμα τὸ ἅγιον ἐπὶ πάντασ τοὺσ ἀκούοντασ τὸν λόγον. 40 καὶ 
ἐξέστησαν οἱ ἐκ περιτοµῆσ πιστοὶ ὅσοι συνηλθαν τῷ ΠΠέτρῳ, ὅτι 

καὶ ἐπὶ τὰ ἔθνη ᾗ δωρεὰ του ἁγίου πνεύµατοσ ἐκκέχυται' 460 ήκουον 

7ὰρ αυτῶν λαλούντων γλὠσσαισ καὶ μεγαλυνόντων τὸν Φεόν. τότε 

ἀπεκρίθη Πέτροσ᾽ 4{ µήτι τὸ ὕδωρ δύναται κωλῦσαί τισ τοῦ μὴ 

βαπτισθήναι τούτουσ, οἴτινεσ τὸ πνευμα τὸ ἅγιον ἐλαβον ὧσ καὶ 

ἡμεῖσ; 45 προσέταξεν δὲ αὐτοῖσ ἐν τῷ ὀνόματι Ιησου Χριστου 

βαπτισθηναι. τότε ἠρώτησαν αὐτὸν ἐπιμεῖναι ἡμέρασ τινάσ. 

45. ογοµατοσ: ὃθ. 180 αιµατοσ 

44. ετι: ϱ» 40. 68. 100. 105. 106. αἱ ρ]αβ510 δαᾗ αάά ὃε (Αγταίτ αθίῃ εἰ 

οιιπι αἄλπιο είς) | επεπεσεν 6ΠΠΙ ΔΒΕΗΙΡ δ1. 61. αἱ ρ]εγ ... Ὦπ επεσε 

ουσ ΑΡ (-σεν) 19. 2τ. 99. 96. 41. οαῖ 

40. οσοι ΕΙΠΑ ΝΑΡΕΤΕΗΙΡ αἱ οπιηνῖᾶ ΟἨΥ ο 10 Κοαραριδθ (αμ118)... Ιω οι 

οππη Β ἆ νρ, που α)ϊοτ 8α] «ορ είς | συνηλθαν ΟΙ ΝΕ... ς Ιμη συν- 
ηλίθον εαπι ΑΡΕΗΙΠΡ αἱ οπιησῖά [του αγιου πνευματ. 6ππΠι ΔΑΕΗΙΡ 61 
αἱ οπιησία ΟΗτγ ... Ἰμῃ του πνευµ. του αγι. 6ππΙ ΗΡΣ (του πν. αγ.) 

40. νρ Νεῦαρι 

46. γλωσσαισ (8α1 αἰθίς ἴπφιῖς) και µεγαλυνοντων: Ἱία αἱ. Ῥ5οῦτ; ἆ Ῥγας- 

υατγέσαἑἰς ζἐπφιές εί πιαφιή/σαπέες. Ῥ. νετο αἱ Ίρ8ο α]]απ]ά οί Ὢγαευαγτ- 

σαζΐς τεβροπάευαί ργαευιῖδδο νΙἀείαν (δπαῖ]ο αιίά αἴᾳπθ καιναισ), 

Ῥυαείετεα Ρο (εγαλυνοντω» ἨΝΙδί µεγαλυνγειν εαδρῖοαίας οδί (Ξεὰ 

Ρτασσεαϊί ααοά βα]ναπι Ἰπαπδίς λαλουντων) | τοτε απεκριθη: Ὁ ειπεν 

δε, Ἱέοτη Ανα καν ειπ. ΥΤΣΕΝ αθί] | πετροσ ΟΤΑ ΝΑΗ 61. 99. 180. οα15] 

Ομ 9 20, ς ο πετροσ οππὶ ΡΕΗΗΡ αἱ ρ]6Υ 

4τ. ὄνγαται κὠλυσαιτισ οππῃ ΝΑΒ 61. 100. Τίοπι Ὦ (86ἆ οί ΕἨ εί εἲ οπι 

κωλ.) 40. 69. 95. 180. εα1δΙ ΕρἱρΗςΔΙΙΦ4 δύναται τισ ωλυσαι, Ἰἴεπι 

«αλ σορ βυταϊ,,, ς κωλυσαι δύναται τισ ΟΙ ΡΗ1Ρ αἱ] Ρ]εχ ατα ΟΗΥ 
9201. Τίοπι ϱ” κ). τισ δυναται. ΟΕ εί. νς ωήπωίά αφπαπι φις Ώτο- 

Ἰήβεγε ροέεβὲ, ἆ Πεἶπί 199 Ῥεῦαρι ὃ, 303 πιά αἴὐφιίε αφ παπι ΡΥΟΠίΡεγε 
Ῥοἱεβέ, Ἰτοαί 135 µη τισ το υδώρ χωλυσαιν δυναταιν. Ἀἰπαϊ τετ Ερ{ρΙι13 

µη τισ δυναται κωλυ. το υδωῳρ απο τουτων των καταξιωθεντων το πν. 

το αγ. λαβ. ωσ και ήκεισ εξ αρχησ. | τουτουσ (4 μέ δαρ[ἰρεπέωτ Τδέ) : 

ϱµτ 99. αυτου | ὦσ ουπι ΝΑΕ 18. 16. 18. 21. 29. 98. 40. 61. 68. 6». 

106. 115. 13τ. 180. α1άδος αἱ Ρας οπί Τοπ 18 ΕρρΙ Ισ Οτο, Τέεπα 

Ρ ὦσπερ ... ς ναθωσ οτι ΕΗΗΡ αἱ Ρ]α :: εξ πα ἤ, 513 

48. προσεταξεν δε οππι ΝΗΕ 19. 18. 55. 54. δτ. 40. 61. 68 180. ἆλοι 

οα{191 841 «ορ ΑΥΤΡ... ς Ἱμῃπ Τὶ προσετ. τε ΕΠ ΑΗΓΡ αἱ ρ]ετ νρ αΓΠΙ 

αθίν Ον 9 20τ Εευαρι 5964... ϱ ΑΥΙΣἩ τοτε προσεταξεν | αυτοισ' ΕἨΠῃ 

κα 38... ς Ἱωῃ Τϊ αὐτουσ επι ΒΡΕΗΙΡ αἱ Ρ]6ι ΟΥτὴΙ 41 Οµσ ῃ νησου 

χβιστου (0’) ο. ΝΑΗΕ 19. 16. 18. 29. 40. 6133 68. 65. 1056. 165. 150. 

α1850Υ α]6 απ Πι {οἱ ἀθιπ]ά 5αἩ «ορ 8Υ1Ρ οἱ (άοπιὐηί Πε. 6η.) 3.8. ατπι 
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ΧΙ. 
2 ο δι οις σι ο)Ἀ 9 9 ” ν ' 

] "Ηκυυσαν δὲ οἱ ἀαπύστυλοι και οἱ ἀδελφοι οἱ ὀντὲέσ κατὰ τὴν 
κ οὗ α λ κ λην ν , - - ὡ ο Φ 

᾿Ιουδαίαν ὅτι και τὰ ἔθνη ἐδέξαντο τὸν λόγον τοῦ Όεου. 3 ὅτε δὲ 
Σο) / τή, / Ν / Ν 3 ΑΔ αν) 

ἀλέθι ΠΙέτροσ εισ Ιερουσαλήμ, διεκρίνόντυ πρὺσ αυτὸν οἱ ἐκ περι- 
-- . ΄ σ Έπος . ” Ἆ ’ ” 

τοµήσ, Ὁ λέγοντεσ ὅτι εισηλΘὲσ πρὺσ ἄνδρασ ακροβυστίαν ἔχοντασ 
.) . -- ὼ / Δ ” .. ’ ς, - 

καὶ συνέφαγεσ αυτοῖσ. 4 αἀρξάµενοσ δὲ {{έτρυσ ἐξετίθετο αυτοῖσ 
χαθεξ;σ λέγων ὃ εγὼ ἤ 3 πύόλει ΄Ιύ υγό καὶ καῦεξῃησ λἐεγων εγω Ί]μῃν ἐν πολει Ιυππ] προσευχοµένυσ, και 

ων / σα θα” κ. « ει ο γα 

εἶδον ἐν εστάσει ὄραμα, καταβαϊῖνον σκευόσ τι ὧσ ὀθόνην μεγάλην 

ΟΥγτν 51 ΟΥ 9 λοτ Ῥεῦκρί ... ς Τίτου κυριου εππι ΗΙΡ αἱ ρία.... υ δ. 
2τ. 613 αἱ αἲἴα νσεἰὲ αγπιεᾶᾶ του κυριο» τὸ χὺ, αἱ πια του κυρ. τὸ | 

βαπτισθηναι Ἰος Ιοςο 6 ΝΑΒ 40. 61. απι [αι ἀεπιῖὰ {οἱ Άτπι ΟγΤΗΓΑ1 

ενω ς ΔΠΘ εν τω ονοµατι «1πι ΡΕΗΕΡ 4ἱ ρ]ετ νοζ]ε 5αἩ «ορ 5γταῖν αεἴ]ι 

Ον Βεδαρῖ | ηρωτησαν: Ὦ παρεκαλεσαν | επιμειναι (»” ὀναμειναι): 

Ὀ νρεἰθ (που Ίτεπι ἅπι {αι ἀθιπ]ά) εαἲ «ορ 5ΥΤΙΙΓ ἁεΙΠ Ῥίαεπι προσ 

αυτοισ 

ΧΙ. 1. ηκουσαν δε εἰς... Ὦ ΒΥΤΞΕ ακουστον δε ἐγένετο (5Υ135Ν εἰ αι ζζ- 

πῷ 

4. 

σε 

ἑωι Τιέ αὐ) τοισ αποστολοισ και τοισ αδελφοισ τοισ (93 οι) εν τη 

νυυδαια | εδεξαντο: Ρ” (οκ 6γγοχε εχδοχ]ρίαπι ΤΙ55 Εἲ Ρο ϱ”) εὐεξατο | 

τον λογ. τ. Όεου: 8ΥΤΡ ο.” αάά εί δεπεαἰσεδαμέ ἄεο, ἵτεπι ἀεπιῖὰ εἰ 

ὀεπεαἰπεγιπιέ ἀ επι 

Ῥ ΝΕΙΒΙΠΙ βῖό ΠαΏθί: ο μεν ουν πετρ. δια ικανου χρονου ηὔελησαι 

0” -σεν) πορευθηναι εισ ιεροσολυµια” Και προσφωνηήσασ τουσ αὐελ- 

φουσ καν ἐπιστηριξασ αυτουσ πολυν λογον ποιουµεχοσ δια των χορων 

ὀνδασκων αυτουσ' οσ (4 φιῖα) και κατήντήσεν αὐτοισ χαι απηγγιλεν 

αυτοισ τη» χαριν του Όεου" ον δε εχ περιτοµησ αὐδελφοι διέκρινοΥτυ 

προσ αυτον. διπήΠίετ ΒΥΤΡ 9." Ἰηπῖεγ ν. 1. εἰ 2. Ἠαες ΠαὈεί {μ5δε ιζ- 

επι 16 1δγ Εείγι ρε {επνιιδ ποπ πιοδίσιήπι υοζεδαί αὐίγε ΠΗίεγοδοΙγηιαηι 

εἰ ζογωῖ Γγαϊγέδως: εἰ «πι σοι] πιαδδεί, Ῥγο/εοίιδ ἐνέ (5. οὐ. ἁάἁ απτιτ 

εἰ ἄοσιαέ εο5). | οτε δε 6πΙη ΝΑΒΕ 16. 18. 25. 6. 40. 61. 105. 165. 180. 

191ὲοῖ «αί νρ 84]. ϱ0Ρ ΥΠ... ς και οτε ΕΙ ΗΠΡ αἱ ρ]ετ για αθι]ι 

Ο 13305 1 μερουσαληµ επι ΝΑΒ 40. 61... 56 ιεροσολυµα έπιη ) (νἷὰθ 
ἈΠΙ6) ΕΗΗΡ αἱ ρε Ο)γ | διεκφινοντο: 13. -ναντο 

.ἐισηλθ. πηίθ προσ ανὺρ. ακρ. εχ. «ΠΠ ΔΑΒΡ 8. 40. 61. 68. 69. 105. 

119. 191. 180. αἱ350Γ οα1193 νρ 541 6ορ ατπι αεῖ] ΤΠΡΗΥΙὺὓ.... ς Ρονί 

ακρ. εχοντασ επΤῃ ΕΗΙ.Ρ αἱ ρ]ευ 5γταῖ ΟἨτ3 305 ΤΗΡΙΙΥΙ | εισηλθεσ εἰ 
συνεφαγεσ 6«ΗΠΙ ΝΑΡΕΗΡ αἱ ΡΙ6Υ νΡ 541 60Ρ ΒΥΤΡ 198 αγππδό ααίῃ Οι 

... ΕΙ, δ. 19. 15. 19. 96. 61. 191. οὖν αἱ ραις ΒΥΥΣΕΝ 6{ρ ἰχί αγπιΖο]ι 
εισηλθεν εἰ συνεφαγεν | αυτοισ (ἆ στι εἶν): ϱ" συν αυτ. 

πετροσ ΕΠΙ ΝΑΒΡΕ 40. 61. 105. 180. οα1)155 ΟΗµγ 05... ς ο πετροσ 
έππι ΗΓΡ αἱ Ρ]ει | καθεξησ: ΡΕῖ τα κατεξησ (Ἴκαθεξ.)... 1 4” ερ οπι 

ἐν πολειιοππη: Ὦ «ΟΡ (πο ει 8811) ε. νοππ. πολ. | προσευχοµενοσ 

(Ας): νὖ οπι | ειδον... Β 19ο», τει ν. 6 | εν εκστασεν: ΕΙ" οπη εν | κατά- 

10, 25 58 

10, 9 45 



β4. "16. ᾗ ΠΡΑΞΕΙΣ : 

/ λ . ’ » - α. -- Μής 2 -- 

τέσσαρσιν αρχαῖσ καθιέμεῃ’ ἑκτου οὐρανου, καὶ ἠλθεν ἄχοι ἐμοῦ 
ω 3 α 2 ΄ [ Δ τς Ν / ο - - ο 

ϐ0 εισ 1 ατενίσασ κατετόυυ», και είδον τὰ τετράποδα τησ γησ και 
Ν , Ν κ τς ι λ λ τε Ἡ] αρα τοι ’ ον 

τὰ Ὀηρία καὶ τὰ ἑρπετὰ και τὰ πετειγα του οὐρωχου. { ἠκουσα δὲ 
λ - / ο 8 Ν χ -- Δ / ο ορ 

και φων]σ λε]ουσησ μοι ἄγαστασ Π1έτρε ὤυσον καὶ φάγε. Ὁ εἰπον 
ν 0ο ν ς’ / ᾳ λ "2 ’ ο ο τι ος τ. 

δε” αΠδάµωσ, κυριε, τι ποινὸν { ακαδαρτον ουδέποτε εισγλύεν εισ 
Ν / 9 όλ Ν νι / 3 -- 3 -- 

τὸ στόμα µου. :) απεκρίθη δὲ (ων ἐκ δευτέρου ἐκ του οἱραιουῦ 
Ἡ Εάν . ο Ν Ν / ᾷ - ΟΡ 3, ελ / 
α ο Όευσ εκαδάρισεν συ μὴ κοίνου. 160 τουτο δὲ ἐγένετο ἐπι τρίο, 

ο / Ω. / τά 3 Δ . / αντ) Ν εἷα τό 

και ανεσπασύι πάλιν ἅπαντα εισ τὸν οὐρανόν. | 1 και ιδοὺ εξαυτησ 
-- 2/ ας ὃο ΑΛΑ ἁ .) 3 ο απ 3 

τρεϊσ ἄνδρεσ ἐπέστῃσαν ἐπι τὴν οικίαν ἓν Ἱ ἠμεν, απεσταλμένοι 

ῥαινον: Α 61. αἲΟΥ καταβαινω».... 61. Ροδί σχευοσ τι Ροῦ, ΒΑἩ Ρ]αια οπι | 

τεσσαρσυ’: Ὦ τετρασιν. Πατη ΒρΙΡΗΙΙ3 ο8οΡήΝ καθιεµενην εν τετρασιν 

αφχαισ. Οἱ αά 10. 11 ]. αχρι οι ΝΑΣ... ς Ἰωπ αχρισ' οπΙΩ ΒΣΕΗΗΡ 

αἱ ρ]οι (αἱ από µεχρισ) ... Ὁ 104. εωσ 

6. τα τετραπυδα εἰς: ϱ οπα τα ρνῖ οἱ {εγί, 1ἴοπι Ὦ ΟΠΙ τα πανί | τησ 
γησ (68. αἱ” ρορί ὄήρια ροηῦ, Ἡ ΑΥΙΡΕΣ Ροβὲ ερπετα) ... Ρ ὃ- 613 Τὸ. 

80” 9ὔ. 126. οπι 

Ἱ. ηκουσα δε και οππι ΝΑΒΕ 19. 20. 21. 99. 99. 94. 40. 61. 69. 105. 1693 

ο νρ αμ 6ορ... 5 10. 18. ὀ6. 180. βγτδεἩ αε{ και ηκουσα, ΤΗΡΊΏΥΙΟ 

319 κουσα τε... ςηκουσ. δε 8ἱΠθ και ΟΙΙΠΙ ΗΡ αἱ Ίοιισα Ρ]ι ΥΙΡ ΑΥΛ 
Ομ 05 Τργ] { ώνησ λεγουσησ: ϱ 1918Εἵ φώνην λεγουσαν | ανα- 

στασ: ΡΕι" νρ ἀναστα. Οἱ αά 9. 11. 10, 19 αἱ 20. Οἱ αἱ. Βρίρη 111 

ἄναστα, «)υσον και φαγε. 

8. ειπον: Ὦ ειπα | κοιρον 8ΊΠ6 παν ΟΥΠΙ ΝΑΒΡΕ 61. α)15 νο δα] βΥΤΗΙΥ 

αγ αθί] Ἱερ]ρ]11” (1 εγο 14 µηδαµμωσ κυριε ουδεν κοινον η αμαῦ. 

εισηλθεν εισ αίς) Ο151305 (Ἠμήυογε Ίο γαβρῖοϊί Ον 191 ειρῃκεναι" 

συ οιδασ οτι ουδεποτε κοινον η ακαθ. εισηλόεν εισ εἴο) ...ς (-- αυ 

97) ρτασια παν ο. ἩΠΡ αἱ ρ]εν (σορ φιζα τι] «γιος ὑπιπιπάιπι αμὶ εἴς) 

ϐ. απεχριθη ὃε Ἰδα του ουρανου: Ὦ ἔγενετο (Ρ5 εί ἆ αὖὰ ὁε) φωνη εκ 

του ουρα». προσ µε | απεκριθ. δε δἰπο μοι ΟΠ ΝΑΕ 10. 18. ὁ5. 96. 

40. 61. 1050. 165. 180. οαί νο δα] «ορ αγπιἉδό... ς πα µοι έαπι ΕΗΙΡ 

αἲ Ρ]ετ Αυτα) αοἲ] ατπιΖοἩ ἩρρμΙ1” Ο)τ 99205 1 φωνη εκ ὀευτεφου 61ηῃ 

ΔΑΗΠΡ 61. αἱ Ρ]εχ νο κα] «ορ ΒΕΡΙΡΗΙΙ3.,.. ΡΕ 150. 18. 119. 180. αἰθλοι 

ΒΥΤΗΗ ΑΤΥΠΗ ααίΠΡΡ (19ο0πΙ φωνη) ΟΥ εκ δευ.φω. | εκτ. ουρανχου: 13. 

106. 1ττ” α1356Υ αᾷάἆ λεγουσα | εκαθαρισεν οπΠΙ ΝΒΡΗΕΡ αἱ ρ]οσ.... Τ 

ἐκαθερισὲεν ἐπὶ ΛΗ (εχαθαιρισεν) τ 1. 19. 61” 68. 106 (αἱ Ἡ) 1916εἵ, 

Ἠτίατη εκαύηρε εἵ εκαθαρε Ἱερίίαν. ΟΓαἆ 10, 15 

10. δε: Ἡ οη1 | ανεσπασθη παλιν 6ΝΠΙ ΝΑΡ 19. 40. 61. 69. 96. 105. 1065. 

190. εαἰ νο 6οΡ ΒΥΥΡ α1ΠΙ ααίἩ.... ς παλιν ανεσπασθ. εππι ὮΗΗΡ αἱ 

Ρίευ ΟΙ9/208 (ΑΥΤ5ΟΝ βμῃζοά οπι παλιν, ἴέθιι δαμςθᾷ απίθ εγενετο ΡΟ) 

11. τρεισ: Ἱορίρ] 113 δυο (και εξαυτησ τδου ὃυο ανὸρ. ειστηκεισαν εισ 

την οικιαν εἴς) | μεν ΟΠ ΝΔΑΒΡΒΙ (Ίξοιη ἆ ενα) Αθ. νεν ς Τϊ μη 

οπή ΈΗΠΡ αἱ ρίεν οαῖ νο αγτπίΓ 64] «ορ αθί]ι ΟΥ 305 {καισαφιασ «ΠΠΙ 

ΝΑἨ...ς ]μπ Τί καισαφρειασ ΕΠΙ ΒΗΙΡ αἱ] εογία ρ]εὈ.... Ὁ καισάφαιαθ. 

Οἱ α 10, 24 | µε (86): κἲ εµε 



ΠΡΑΞΕΙΣ 1, 1τ. 95 

απὸ Λαισαρίασ πρύσ µε. 13 εἶπεν δὲ τὸ πνευµά µοι συνελῦεἴν 

αὐτοῖσ μηδὲν διακρίναντα. ἠλθον δὲ σὺν ἐμοὶ καὶ οἱ ἓξ ἀδελφοὶ 

οὗτοι, καὶ εἰσήλθομεν εἰσ τὺν οἶκον του ἀνδρόσ. 19 ἀπήγγειλεν δὲ 

ἡμῖν πωσ εἶδεν τὸν ἄγγελον ἐν τῷ οἴκῷ αυτου σταθέντα καὶ εἰπύντα᾽ 

ἀπόστειλον εἰσ Πύππιν καὶ µετάπεμψαι δίκωνα τὸν ἐπικαλούμενου 

ΓΙέτυον, ΙΕ ὃσ λαλήσει ῥήματα πρόσ σε, ἐν οἷσ σωθήσῃ σὺ καὶ 

πασ ὁ οἴκόσ σου. 19 ἐν δὲτῳ ἀρξασθαί μὲ λαλεῖν επέπεσεν τὺ 

πνευμα τὸ ἅγιον ἐπ αυτοὺσ ὥσπερ καὶ ἐφ᾽ ἡμᾶσ ἐν αρχῃ. 10 ἑωνή- 

σῦ1 δὲ τοῦ ῥήματοα τοῦ κυρίου, ὡὧσ ἔλεγεν' Ιωάντισ μὲν εβάπτι- 

σεν ὕδατι, υμεῖσ δὲ βαπτισθγσεσδθε ἐν πνέύματι ἁγίῳ. ΙΤ εἰ οὖν 

τὴν ἰσιρ’ δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖσ ὁ Φεὺσ ὧσ καὶ ἡμῖν, πιστεύσασιν 

19.πτο πνευμ. μοι ΕΠΙ ΝΑΒΌ 61. νο δα] ο0βΡ ... ς µοιτο πγευµ. 6ΠΙΠ ΕΗ 

ΤΡ αἱ Ρίου, εα1” θγγαίγ αγπω ααἴ]ι ΟἨν 305 Τ µηδεν (68. ΤΗΡΗΥΙΟ µη) 

θιακοι/αντα «π1η πΑΕ 195. 40. 61. 68. 69. 105. (ΤΠρΗΥΙΟ -ναντι), Ίαπι 

νο 15. 185” 96. (165. 180. αΠτογπίτατη) οαἲ κὸ. διακρινούτα...ς αηὸ. 

διακρινοµενον ΕΠΙ ΗΙΡ αἱ Ρ]εχ (46. συνγελθε αὖὐτ. µηδ. διακρινοµενοσ. 

Ίιεια ΕΒρῖρ] 113 πορευου συν αυτοι μη. διακριοµενοσ εκ 10, 290. 
Ἠοάσπα πποᾶο αἰπνία ΒΥΥΣΕΗ Ρα] σορ αοἴ]) Ον 9 οῦ. Οοπβνππαπί αάά]- 

ἴαπι μή. θιακριν. νειδΙοηΘ5 ΟΠΠΕΡ Ριποίε δΥΥΡ.... αρὸ ΤΙ οσα 611 

Ῥ ΒΥΙΡ:: Ύπαε οδί γαί]ο {εδίίατη, ο ΠΟΠ {απίπη ναἰοί π{ αάαἰίαππεη- 

ζππι οχ 10, 90 αβαπιρίπια ραίειης [ ηλ0ον δε (ΑΥΥΣΕΕ εἰ υεπιεγέ): Ὦ 

20. ὅδ. ΑΥΤ ΟΠ δε | 

19. απηγγ. δε απι ΝΑΒΡ 18. 98. 96. 38. 40. 61. 68. 98. 96. 105. 115. 
180. 9Ρ9 α”δετ αἱ ραις οί νο «ορ ΒΥΤΡ ΟΗΥ5Ξ09 ΤΗΡΙΥΙΟ ...ς Τί απ. 

τε 6ΗΠῃ ΕΗΗΡ αἱ Ίοησε ῥ] ΔΥΥΣΕΝ αγπι εἰ ΤΠΡΙΙΥΙΑ ... 54Ἡ οπι έορι- 

Ιαπῃ | ειδεν 6ΙΠΙ ΝΕΡΕΙΡ εἵο ... ΑΗ τόεν | τον αγγελον (21. 29. 60313 

69. 100. 105. 165. οδέ αἆᾶᾷ του Όεου): Ὁ οπι τον | ειποντα 5Ίπε αυτο 

ουΙη ΝΑΗ 61. 6ορ....ς Τί αάᾶᾷ αυτω οµπι ΡΕΗΤΡ αἱ Ρρ]ει νο δα] 5Υτα 

ΑΥΤ α6{ΠΡΡ (ππεπάοδεῖο ἄἰσεπίεπι πι) ΟΥ | αποστειλον: Β πεμψον 

ττεκ 10, 6 | ειστιοππη» 8ἶπα αἀαἰίαπα οπι ΝΑΒΡ 61. αἱ ρ]α550 οαΐέ νε 

ΒΥΤΞΕΝ ΑΔΗ «ορ ατπῃ αείἩ.... ς (- αυ 97) αὖὰ ανδρασ «ππη ΕΠΗΡ αἱ 

Ρία Αυτο Οµν 1: εκ 10, ὅ (ο[ αἱ. αἆ 10, 52) 

14. λαλησει: Α -ση | σωθηση: Ἐ 19. 99. -σει 

15. λαλει’: Ὦ αθλαίῖ αἀᾷ αυτοισ | επεπεσεν: ϱ 96. αδὲὶ επεσεν | επ 

αυτουσ: Ρ" επ αυτοισ | ὠσπερ: Ῥ ὦὧσ 

16. εμνησθην: Α εμνησθημεν | του κυριου ΟπΠΠ ΝΑΒΡΕ 1. 98. 40. 4933 

4ὐ. 45. 61. 95. 100. 105. 106. 195. 145. 165. 180. α1195εν αἱ] α]]α οί 

ΤΗΡΗΥΙ.... ς (5 αὐ ὦσ) ΤΙ οπ του ουΠὰ ΠΓΡ αἱ Ρία Ὀιά 135 Ον 9 309 
ΤΠΡΗΥΙΟ {λωαγνήσ (Ώ -ανησ): νὸ 921. 99. 98. 40. 68. 69. 95. 100. 105. 

119. αἰδδόὸν αἱ ΤΠΡΗΥΙΑ Ρτασπα Οτι 

ΙΤ. εδωχεν ... Ν οδεῦ Ρ14(113.6/5 δεδωκεν | ο Φεοσ οἱ, Ὀά 815.008 ο(1πι 101 

(65115) Ον 5 219 Απιρρρι ιο ϱ ἨΒοραριδοῦ Αιισιι 1592 01η | ωσ και 

ημιν: Ὀ1ὰ (13305 Ἰθοτο παρασχων το αγιοΥ πγκυµµα ὧσ και ἡμι εν 

1, ϱὐ 

1ὺ, 5. 39 

10. 14 

1. ὃ 



90 11. 158. ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΦΙΓΑ Ν ΄ 2 9 - .- / ον ’ ” Ν - Ν 

ἐπί τὸν κυριον {ήσουν Χριστόν, ἔγω τίσ Ίμην δυνατὸσ κωλυσαι τὸν 
4 ] 5 2 ’ ς Ν - { ’ Ν . τα Γ Ω υ 

θεόν; 15 ἀκουσαντὲσ δὲ ταυτα ησυχασαν, και εδύξασαν τὸν Φεὸν . 
2/ ἃ 5 ᾿ ς Δ Ν 3 σα 

λέγοντεσ᾽ ἄρα και τυῖσ ἔδνέσιν ὁ Φὲὸσ τὴν µἑτάνοιαν εἰσ ζωὴν 
κ 

ἔδωκεν. 
ς ΔΝ τ ν Π ” Ν - - 

19 Οἱ μὲν ουν διασπιερέντὲσ απὺ τῇσ Νλίψέωσ τησ γἐνομένισ 
αν / - ” , ο ος η , 

ἐπὶ «Ὑτεφάνῳ διηλθον ἕωσ Φοινίκῃσ και Κύπρου και «ντιοχείασ, 
Ν Ν΄ 3 - Ν / 3 Δ / Γ η η τ 

μηδενὶ λάλυυντεσ τὸν λόγον εἰ μὴ μµύκον Ιουδαίοισ. 30 ἦσαν δέ 
λα υ - πμ ν . Δ μα α΄ .μ 

τιγὲσ ἐξ αυτων ἄλδρεσ Δυπριοι και Κυρηναῖοι, οἵτινεσ ἐλύόντεσ 
9 εν , / Δ ι Ν Ὡ - . ’ 

εἰσ 4ντιόχειαν ἐλάλουν Και προσ τυὺσ Ἓλληνασ, ευαγγελιζόμεχοι 

αρχη, 5εὰἀ ΟΙ πιστευσασιν 18ᾳ τν χν | εγω 5Ίπε δε «ἨΠΙ ΔΑΒΡ Τ. 19. 

14. 15. 18. 96. οἵ. 96. δτ. 98. 40. 61. (οπη τισ) 68. 69. Τ6. 9». 100. 
106. 168. 180. αἰά δότ αἱ ραιο οαἳ νυ ΒΥΤΟΕΝ ϱορ αγπι αθί]ι 140113, ὁ, ὃ 
εἰπιΣ6τ ΟἨν ΤΠρΗΥΙΟ Κεραριδόδ,.. ς (5εᾷ 6090) ΤΙ αάά ὃε ομπη ΡΗΗΡ Αἱ 
Ρία 8αἩ ΑΥΤΡ ΤΗΡΗΥΙ8 :: απαπιν]5 εγω ὃε 8ρθςἱ056 ἀἰσίαπι 811, ἴαπαΘη ΠΟΠ 

εἰαβπιοάϊ νἰάείαγ αἱ εοπίτα ἴαπίαπα αποἰογ]Ταίεπι (οπεπάμπη 816: πιοᾶο 

πθ αΏ Ἱπιροαγ]θ]α Πταγίοταπη δογ]ρίαγαΒ εἴαβπηοᾶ! ρτο[εοίας απῖ αἱἴετο 

Βαεσυ]ο νε] ἱογίίο ΡοβίετΊογες5 Ριί6Β. | τον Φεον: Ὦ ΒΥΙΡ «.". βολεπιῖσα 

(εἰ ,, ο ἆ 111”, 5εά πο ἱπάιεκίαπα οδί απίπαπη δἶπί) αάά του µη δουναιν 

αυτοισ πνευμα αγιων πιστευσασιν επ αυτω (ρτο επ αυτω ΒΥΤΡ ἴπι ἄ0- 
πυζπτίμε Πεδιπι (ἠγἱδέωπι, Ὀω]ιθιπίς. ἴπι πιοπιεπι Πεδι Ο)ιγἱκέζ), Ίέεπα δ. Αρτα 

15/993 οπη]δ»15 πιστευσ. ἐπ. αυτ. 

18. εὐοξασαν ο 1η ΝΗΡΣ (" εὐοξαν) 40. 59” 61. 68. 693 180. αἱ”56Γ α] Ρραις 
νς 84 «ορ δγτα αεί ΟΠ 310 ΤΗΡΗΥΙΟ.... ς Ἡϊ εδοξαζον εππι ΑΡΗΙΡ 

αἱ Ρ]ετ σαΐ αχπα ΤΠΡΙΊΥΙ8 { αρα οτι ΝΑΒΡ 40. 61. 65. 195. Κδόν...ς 

Τ1 αραγε «απ ΕΜΙΡ αἱ Ρ]εν ΟΗΣ, οἴίδιι 5ΥΤΡ Τη ἓτ [την µετανοιαν: Ὦ 

οἱη την | εισζωην εδωκεν ΕΠΠῃ ΝΑΒΝΡ 40. 61. 150. εαϐ1δό απ Γι ἀθια]ὰ 
οἱ... ς εδωκ. εισ ζω. 6ΝΠΙ ΕΗΤΡ αἱ ΡΙεχ 54Ἡ «ορ 5ΥΥΠΙΕ αθἴΠΡΡ (19 ο) 

εισ ζωην) (αγΠι εδωκ. ο δε. την µεταν. ε. ζω., νμζ]ε ραεπίοίαπι εδ! 

ἄεις αἆ υέαπι) Οἶιτ 5 310 

19. επι στεφανω ΟΠΠ ΔΒΗΠΡ 61. 81 ρ]εχ οαΕ1δό Βα9ειμθῦ Ομτῦ”16 ΤΕΡΗΥΙΟ 

ων αΡ”. ωῃ επι στεφανου επ ΑΕ 19. 40. 4ὔ. 121 ΤΠΡΗΥΙΑ ... ϱ8ἳ 
απο του (Ρ” οπι) στεφανου (εοπίχα ἆ ϱ νρ ιό διέρ]απο) | αντιοχειασ 

61ΠΙ ΑΒΡΗΡ οἵο ... ΔΕΙ, αντιοχιασ :: δοτ]δ]ίας ΠΟΙεηπ Αποσμίας ρε 

-εν- αρίααθ 1η Β, ΡΙΕΤΙΠΙΩΊΕ 11 Α εί Ὁ(Α -ι- Αα 11, 20. 2 ΤΠ ὃ, 11: 

Ῥ -ι- Αοι 14. 19). Ἐ ἴετε αὐ]φαθ --- ἸαὈεῖ (8οᾶ --ει- 19, 1): α μετ 

πἰταιηαπε βοττρίπταπι Βποϊσαί, ἴ8πποϱ 5Δ6ΡΙΗ15 -ι- 4παπῃ -ει- Ρτδερεῖ 

(-ει- 11, 99 οἱ 91. 15, 14. 16, 80 εἳ 86. 18, 93: -ι- 11, 19. 90. 25. 96. 
19,1. 14, 19. 21. 26. 15, 99 εἳ 95. 6αἱ 2, 11. 2 Τ πι ὃ, 11). ] λαλουν- 

τεστ. λογον: Ὦ τον λογ. λαλουντ. | κονον: Ὦ νΕ κονοισ 

20. κυρηναιου: Ἡ (εαάθπι Γοτιηα παν Β41) κυριναιοι | ελΦοντεσ ο] 

ΝΑΒΟΕΙΟΠ 61. αἱ Ῥ]αρ”ὸ ομΗ10Τ ΡαἩ «ΟΡ ΜΥΥΡ αειὮ ΟµΥ αλ νιως (- αυ 

3) εισελθοντ. «απ ΗΡ α] Ρ]α νο ΥΣ απ ΤΠΡΙΥΙ4 οἱὺ | αντιοχεια) 
εππι ΒΡΗΗΡ είς ... ΝΑΕ -οχιαν. Οαᾶ 11, 19 εἰ 29. | ελαλουν και 
προσ ει να” 2τ. 29. 61. 69. 165. να (οἱ. απι ἀθιμῖά {οἱ) «» 5 Τϊ οπι 



ΠΡΑΞΕΙΣ 11.94. 0 

ο ος ο κ σος ον , η νά , 
τὸν κύριον Ἰησοῦυν. 2ἱ καὶ ἦν χειρ κυρίου µετ αὐτῶν, πολύσ τε 

ἀριθμὸσ ὁ πιστεύσασ ἐπέστρεψεν ἐπὶ τὺν κύριον. 25 Ηκούσθη δὲ 
ὁ λόγοσ εἰσ τὰ ὦτα τῇσ ἐκκλησίασ τῆσ οὔσησ ἐν Περουσαλὴμ περὶ 
αὐτῶν, καὶ ἐξαπέστειλαν Βαρνάβαν ἕωσ ἀντιοχείασ᾽ 25 ὃσ πα- 

ραγενόμενοσ καὶ ἰδὼν τὴν χάριν τὴν τοῦ θεοῦ ἐχάρῃ, καὶ παρεκάλει 

πάντασ τῇ προθέσει τησ καρδίασ προσµένειν τῷ κυρίῳ, 34 ὅτι 

ἦν ἀνὶρ ἀγαθὺσ καὶ πλήρησ πνεύµατοσ ἁγίου καὶ πίστεωσ. καὶ 

καν οΊΤῃ ΝΟΡΕΗΤΙΡ αἱ ΡΙεΥ (40. ελαλ. και ανεζητουν πο.) οαῖ {πι 88Ἡ «ορ 

αγταϊς ΥΠ αθίὮ ΟΙ | ελληνασ ο. ΝΕΑΡΑ οδ6Ι αὖπι ΕβΙΣ{2 93 (πλείστων 
τε καὶ ἄλλων ἐπ᾽ ἀντιοχείασ ἑλλήνων, οἷσ οἱ κατὰ τὸν στεφάνου διω- 
μιὸν διασπαρέντεσ ἐκήρυξαν) Ο) 5311 (ὅρα, ἕλλησιν εὐαγγελίζονται) 

οἱ”50 (ἴσωο διὰ τὸ μὴ εἰδέναι ἑρφαῖστὶ ἕλληνασ αὐτοὺσ ἐκάλουν. Επάεπι 
νεγρα τορθίππέ ΤΗΡΙΥΙΡείς 608 ϱ{ ΟεςξοΗ102), ΟΕ εί. νς ἀ ο 6γαεσοδ, πες 

αίεν Αγταῦτ βα] «ορ αθί]; νἱἀεηίαγ απίεπῃ Ιπίετρτείες 184 1πίεν ελλη- 

;ασ εἵ ελλήνιστασ Ραταπι ἀδί]ηχίδεο... ς (Ξ5 0 Βασ) ελληνιστασ ΠΤΙ 

ΒΕΡΞΕΗΙΠΡ 61. αἱ ἔθτο οπιη οαῖ Ομτῖσί α(ὔ11 αΙ”50 (αἲ ρ]α5 να]εί τΡῬ1 ἀϊβε- 

γαπῖ 6ΟΙΩΤΩ 4παπη ἴκ!). κ ππῖχο ν{{1ο ευαγγελιστασ | τ. κυρ. ΙΗ: Ὁ 10. 

90. ααίΠΡΡ (ποπ Π{επιΤΟ) αάά χοιστον 

91. και ην: Ρ8ϊ ην δε | µετ αυτων: Τ. 9ὔ. ο1. 99. 49. ὅτ. 69. Ό8πιε 100. 

106. 106. 168. οδοῦ αᾶά του (25. εισ το) ιασθαι αυτουσ | οπιστευσασ 

ΈππΙ ΝΑΒ ὅθ. 61. 180. οαὲ... ς ΟΠΠ 0 6ΙΠΙ ΡΕΗΙΡ αἱ Ρρ]ετ ΟΗΤ31Τ ] επι 

(15. 18. 94. 96. 180. αἱ προσ) τον κυριον: Ὦ 54. 98δ. ΟἨσ 21 αἆάἁ 

(ήσουν. Τ6ςβίοΠΕ6ΠΙ ΒΥΤΡ πιαγΡΙπα]επ ν]άε αριᾷ ὙγΠΙίο, 

99. τησ ουσησ εν «1η ΝΒΕ 19. 16. 96. 40. 61. 168. 180. ο5δος χδου αἰνιά 
Οµν 311... ς Ίωπ ΤΙ τησ εν ΕΠΙ ΑΡΗΙΡ αἱ ρ]εν οαί. ΟΕ.εἰ. γρ 4ο 

4μαε εταί Πἰεγοδοζη/πιίς (ὰ πι Πζεγηβαίεπι, ϱ πι ἱεγοδοίηπιῖθ) | ιερουσαλημ 

ΕΠ ΝΑΒΡ 15. 21. ὅ6. 40. 61. 106. 180. οαὲ... ς ιεροσολυµοισ οτι Β 

ΗΠΡ αἱ ῥρίετ ΟἨ5, Ιἴετη νς | περι αυτων: ἘξΙ Κ5ΟΥ ΟΗΥ τα πε. αυ. | εωσ 

αντιοχ. 6ἨΊη ΔΑΠ 61. νρ ΒΥΥΣΕΏ ϱ0ρ αὖπι αθία ... ς Τί διελθειν εωσ 

αντ. ΕΠΠῃ ΡΕΗΠΡ αἱ Ρ]ευ (42. ὅτ. αἱ εισ αντιοχειαν, 99. εισ την αντ.) 

εαί δαΏ ΑΥΙΡ Ον 311 1: διελθειν οπηηῖπο εκ Ἱωασαε πδα εδ, οἱ 9, 98. 

11, 19. 18, ο2τ. Ίο 2, 15: 5εᾷ Ῥτορίει απο 1ρδαπῃ ΟββδΑΠΙ ΙΠΙΘΓΓΙ 

Ρροΐεταί. Ἱηρτϊπιϊ5 εο να]πῖ5εο ν]άείαν Ίοσα5 απῖ πιοᾷο ρταθοεβδῖέ 11,19. 

ΟΕεπά1ί επίπι ᾳαοὰ εξαπ. εωσ (πο εισ) ἀῑοίαπη 6βί. Ωπαπα νετο ἁποῖ- 

{ατ] Ροββῖ{ Ρρτο Ίρδα ΙοσποπΙ5 παίατα 51έπο Ππ]αίατη Π]]αά απ οκρα]δαπῃ, 

5ίαπάιπη εδί Ροΐῖοτε ααείοτ](αία {εδίίαπη, | εωσ: Ρ”" αάά τησ | αντιο- 

χειασ οµΤΠῃ ΝΑΒΡΗΙΡ είς ... Β -θχιασ 

25. οσ: ΡΕῖ οσ-αι | την χαριν τήν του ϱἨΠΙ ΝΑΒ... ς ΤΙ οι την 8ες 

εππη ΡΕΠΗΙΡ αἱ οπιηυῖᾶ ϱαί ΟΥ 521 τω κυριω ... Β 40. 84Η «ορ εν τω 

κυριω. Τετ Πα βπί (π1δί Ίρεαπῃ προσµενειν τω κυρ. ία εχρτθβδῖδε 

εταάςεηάϊ 5ππ{), Υ6 επῖπι δί ο ρεγΊπαπεγε π ἀοπιύπο, ἆ Ῥενπι. α (οοττῖσα 

ααἄ) ἀοπιῦπιπι 

94. ην ανηρ: Ἀ ανηρ ην 

ΤΙ5ΟΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. Τ. εᾱ. 8. το 



98 11, 25. ΠΡΑΞΕΙΣ 

6,80 προσετέθη ὄχλοσ ἱκανὺσ τῷ κυρίφ. 25 έξηλθεν δὲ εἰσ Ταρσὺν 

ὅα1α. ἄναζητησαι Σαῦλον, καὶ εὐρὼν ἤγαγεν εἰσ ᾿4ντιόχειαν. 26 ἐγένετο. 
δὲ αὐτοῖσ καὶ ἐπιαυτὸν ὅλον συναχθηναι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ διδάξαι 

ὄχλον ἱκανόν, χρηµατίσαι τε πρώτωσ ἐν ᾿ντιοχείᾳ τοὺσ μάθητὰσ 

Χριστιανούς. 

2τ Ἰν ταύταισ δὲ ταῖσ ἡμέραισ κατηλθον ἀπὺ ἹἹεροσολύμων 

511 προφῆται εἰσ ντιόχειαν' 28 ἀναστὰσ δὲ εἷσ ἐξ αὐτῶν ὀνόματι 

94. τω κυριω: Β" οπι 
25. εξηλθεν δε - εισ αντιοχειαν: Ὦ ΒΥΤΡ 1Ώβ ακουσασ δε οτι σαυλοσ εστιν 

εισ Θαρσον (0813 ταρσον) εξηλθεν αναξητων αυτον᾿ καν ὧσ (93 οπι) 

συντυχων παρεκαλεσεν (ϱ3 αάά αυτον) ελΨειν εισ αντιοχεναν (ὰ -- -- εἰ 

οτι ἐπυεπίσφεπε ἀεργαεσοαδαπίι υεπῖνε «Απιοσμίαπι, ΒΥΣΡ ΠΒ -. -- εἰ σιπι 

οοἰζοσιέιιβ εδθεί οωπι εο, γοβαδαί επι υεπέγε «Απί.) | εισ ταρσον (απα" {α 

ἐλαγδιπι) 5ἶπο αἁ ἀῑίαπι 6ΙΊη ΑΒ (2 ν]άε απίς) 56. 69. 100. 180. απι" 
{αι ἀθπιῖὰ ΒΥΥΘΕἨ Φα] «ΟΡ ΆΓΠΙ (ΑΥΤΡ ΠΡ ν]άᾳθ απίθ) ...ς (4500) αάά ο 

βαρναβασ οπη ΕΗΙΡ αἱ Ρ]6τ ΘΥΤΡ ἵκί Οδ 11 (Ομτοπ4δδ εξηλθεν βαρν. 
αναζητ. οί); Ιίεπι νρεἰθ απ” αθίῃ Ῥίαεπ | αναζητησαι: Β" ανα- 
στήησαι | ευρων 8ἶπε αυτον ϱΙπη ΝΑΒΕ 14. 10. 94. ὀθ. 98. 40. 61. 69. 
106. 1189. 1689. αδΟΙ Ἠδογ α119 οί ΟΥ Οµτοηδῦδ.... ς (400) αἀά αυτον 

ΕΠΙ Η1Ρ αἱ Ίοηρο Ρα (νρ φιέπι οτι ἐπυεπῖςδεί) 58]ι «ορ ΒΥΙΣΟΝ αἱΡ ς. 

οϐῦ. α1π αεί ΤΗΡΗΥΙΕ ε(ῦ | γαγεν 8ἵπθ αυτον ΟΝΙΏ ΝΑΒ 14. 15. 94. 

86, 98. 40. 61. 69. 105. 119. 168. αδοΣ Ἠ5οΓ αἱ ρ]αβ50 οαἳ νρ απ ΟἨΤοπ 

46 ΤΗΡΗΥΙΑ....ς (609) αἆά αυτον οπΠΙ ΕΗΙΡ α] Ῥ]α 5αἩ «ορ βγτΏαίτ 
αθίμ ΟΥ ΤΗΡΗΥΙΟ | αντιοχειαν οἵΙπι ΑΒΡΗΙΡ είο ... ΝΕ -χιαν 

96. εγένετο δὲ πδα χριστιανουσ: ΡΕΙ3 οιτινεσ παραγενοµενοι ενιαυτον 

ολον συνεχυΦησαν οχλον ικανον᾿ και τοτε πρωτον εχφηµατισεν (816) 

εν αντιοχεια ον µαθηται 1ρειστιανοι. επι ἆ οοπέἰᾳῖέ υεγο εἶθ απ 

ἑοέμπι οοπιπιίβοεγε εοο[εδίαπι εί ἔωιο τύποι πισιραέῖ θέ ἴπι απιϊοσ] αι 

ἀἰφοίμιιζο οἰιγ'δέίαπο8. Ὦ8ΤΣ πΟη βαἲῖς Ιαπεί; έογο δῖς --- συαναχι- 

Θηναι τή εκκλησια και διδαξαι οχλον -κανον χρήµατισται (οογΊρε 

-τισαι τεἈ) πρωτωσ είο. ΟΙ εἰ. ΦΥΤΡ ΠΡ πι! ρο8ίὲ οεπῖτε Απϊοσᾖίαπι ρεῖ- 

δϊασ: φωμπι υεπῖβδεπέ αιίεπι, αππηπι ἐπιέερ)"µπι οοπφγεφαίῖ διά. Εταείεγεε, 

πὶ] ἵπ πιρ ο] θ{έατ.) |. αυτοισ ΕΙΠΑ ΝΑΒΕ 19. 98. 96. 40. 61. 105. 190. 

696Γ ϱαξ... ς αυτουσ οιπι ΗΗΡ α] ρ]ει Ρ1αΙΠΙ 154 0Η 51315 1 και ενιαυ- 
τον επι 8ΑΒ 19. 8ΥΤΡ Ρατ 1934 ΑἱΠΙΑ17Τ6 (Ταοέωπι εδὶ αιίεπι εἰ ἐπέεφτο 

αππιο 608 οὐπυεπῖγε ἴπ εοοἰεδία οίο. Ἐδί οκ ΗΏτο ἀθ ἰτίπ. εἰ 8ΡΙΤ. δαησίο, 

αυ] απίθα Ὑἱρί]]ο Ταρς. αἀδετιθεαίασ.) ... ς ΟΠ και 6ΙΠ1 ΕΗΙΡ αἱ Ρ]ετ 

88Ἡ 6οΡ ατπι αείῃ ΟΗΥ. Π10εχθ νρ εί αππιπι ἑοΐπι ({οἱ αππο ἐοίο) ο01ι- 

υεγβαξὲζ διπιέ ἐθίέ (απ ξα ἀθπιῖά αἱ οπι) ἵπ εοο]εδία. Βϊπαϊ]έεν ΒΥΤΣΕΝ ατο | 
ολον (εί. ὈΙά ΣΙ ΑιΠ]αί οἱς): Ἐ 8δαἩ ΟΗΥ315 οπη | εν τη εκκλησια: ΠΡ 
4. 965. 96. 101. 196. 1ττ. 191εεί αἱδ»ετ αἱ ρ1αβ1δ ΤΕΡΗΥΙΑ οπη εν | πρω- 
τωσ επι ΔΒΡΣ ὀθ. 108. (180. πρωτοσ, 329. πρωτουσ) ... ς ωπ Τϊ πρω- 

τον 61ΠΙ Α(ΡΤ)ΕΗΙΡ αἱ ρ]ες ὈιάΙ Ογν αν στ 051315 ῃ εν αντιοχεια 
(ΔΕ -χια) : Α εισαντιοχεια}| χριστιανουσ: κ” 61. χρήστιανουσ, Β” χρειστ. 

2Μ. εν ταυταισ δε: Β εν αυταισ δε | αντιοχειαν: Ὦ --χιαν 

28. αναστ. δε εισ είς: Ὁ ήν δὲ πολλή αγαλλιασισ (ἆ επι[ἑαίζο)' συνεστραμ- 



ΠΡΑΞΕΙΣ 191. 99 

᾿γαβοσ ἐσήμανεν διὰ τοῦ πνεύµατοσ λιμὸν μεγάλην μέλλειν ἔσε- 
σθαι ἐφ ὅλην τὴν οἰκουμένην, ἥτισ ἐγένετο ἐπὶ Κλανδίου. 29 τῶν 
δὲ μαθητῶν καθὼσ εὐπορεῖτό τισ, ὥρισαν ἕκαστοσ αὐτῶν εἰσ 
διακονίαν πέµψαι τὸῖσ κατοικουσιν ἐν τῇ Ιουδαίᾳ ἀδελφοῖσ' 90 ὃ 

καὶ ἐποίσαν ἀποστείλαντεσ πρὺσ τοὺσ πρεσβυτέρουσ διὰ χειρὸσ 

Βαρνάβα καὶ Σαύλου. 

ΧΗ. 
- πρ λ Λ η ,, ΄ ε / 

1 Κατ ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν ἐπέβαλεν ὁ βασιλεὺσ Ηρώδης 

µενων (ἆ φευετίεπίϊτδιβ) δε ημων ἐφη εισ εξ αυτ. ον. αγ. σήµενων (ἆ 

αἴξ απιις -- ἰφπίβοαθαέ 819), Ίέοπι Ααρδθῖπι ἄοπι 5 (013335) εγαέφµε ππαρηα 
εωφιζίαίο. (οπρφγεφαίῖς αμίεπι ποὐῖδ 5η ΦεΊς πι εἰ ἐΙὲς ποπιίπε 4θαῦιι 

οἰρπήίβοαδαί | εσηµανεν ΟΙΠΙ ΝΑΕΗΙΡ 3] οπιησῖὰ ομέ βγταίΐτ βα]Ἡ «ορ ΟΙ 
9316, Τμ εσηµαινεν ουπι Β ἆ (εἰφπίβεαδαξ) νο (αὲ ἆ) ΟΠτοπῄ155... ϱΕὶ 

σηκιενων, ν]άο απίε | µεγαλην (0) ουπι ΝΑΕΡΣ 21. 99. 40. 61. 100. 
(ΒρίρΙ 09, ρετρῖί επῖπι Ρο8ί κατηγγελλον λιμον εσεσθαι καθ ολησ 

τησ οικουµενησ 8ῖς: τισ εγενετο επι κλαύδιου παισαροσ. Βἰπιϊίαι 

Ριά 131 (οδίαέατ.)... ς µεγαν ουπι ΡΕΗΗΡ αἱ Ρ]ετ ΟΥ 318 Οµτοπ4 5 
µελλειη: 43 98. 94. 94. 96. ὃτ. 4Τ. 56. 69. 663 69. 97. 168. 191εοί α]32οτ 

αἱ οπι | ητισ (α0’’) επι ΝΑΒΡΕ 19. (Απίθα ποη Παιδί πέταπι µεγαν αἲὶ 

µεγαλην {πεαίις) 21. 99. 40. 61. 100. 106. 198. Ἐρίιρῃ 405. Ριαίτί 2,Τ 

Οτοπ10δ..., ς οστισ εππι ΗΠΡ αἱ Ρρ]εγ οαί ΟΝΣ. Ῥταείετεα (ητισ) εἁἷ- 

ἁϊἴπιας 5Ίπο και ΟΠΠ ΝΑΒΡ 19. ὃδ. δ4. 40. 61. 106, 188. 191εοί νο βα]ι 
«οΡ (Ίος αιέεπι Γασέπι εγαί) Υ1ΙΡ ΆΤπι αείὮ ΕΡΙΡΗ 409 ΟἨτοη 155...,ς 

(409) ΤΙ αάά και επι ΕΗΙΡ αἱ Ρρ]εν εμέ ΒΥΥΣΟΝ ΟΥ 9318. ΟΕ οι. ὈΙά (τί 
ητισ και συνεβη πολλοισ υστερον χφονοισ επι κλαυδιου. | κλαυδιου 
φίπο αἀ ἀῑίαπα οπι ΝΑΒΡ 19, 40, 61. νς 84] ο0ορ αἲπι αθίῃ ΟΠτον Ρα! 

(πιάρ απίς) ...ς (Ξ αὐ να) αάά καισαροσ επι ΕΗΓΡ αἱ Ρ]ει οαί θγγΏ!τ 

ἘρΙρΗ305 Ο)τ 

99. των δε µαθητων εἴς: Ρ οι δε µαθηται καθωσ ευπορουντο | ευπο- 
θειτο 6ΙΙΠΙ ΝΔΗ(Ρ)ΕΗΡ” 19. αἱ {τε οαί Εδῦϊσί 123 εοά 1 ΤΗΡΗΥΙ8.,,ς 
ηυποφειτο εὔπι ΗΡΣ αἱ Ρρία ΕΒιδησι ο, 12/3 ΟΥ ΤΠΡΗΥΙΡ |. ωρισαν (εἳ. 
Ἐδήϊδί): Α 8, 963 ωρισεν 

90, ο και (5ΐο νᾶ, κ” ο και ο): Του και | προσ: 94. 60οΡ οπα (8: εκ ε:- 

τοχθ 96Ο] 21Η Βαχοεγα{) 

ΧΙ. 1. ο βασιλ. ἠρωδησ ουπι κ 66. οὔ σι” ΑΥΥΡ Ειδηῖςίὅ, 5,1 ϱχοᾶᾱ ὅ (οέίαποι 
εἀ ἀθατί ο(δεμννερ]) Οµγ221 ...ς Ίωῃ Τϊ ηρωδ. οβασ. ο. ΑΒΡΕΠΙΡ αἱ Ρεν 
να 5ΥΙΣΟΒ (α4ἆ φιῖ οορποπεὐιαέωε εδ 4φγέρρα) εἴο (εορ οπι ο βασ.) ΒΕιδβὶδί 
οχοᾶᾶ4 ΟἨγ5)232 ΟἨτομ ”5δ Τιοίβ151 :: ο Μι 9, ὃ εί Μο 6, 14. Ῥτίοτε 
Ίοςο Ίοηρο ρἱατ]ταί, α1ζετο εθτίο Ῥογπιι]{ ἐθδίες πια]αεγαπίέ ηρωδ. ο 

βασ. Οοπίτα πο Βιοίααί ]εοίῖο Μί 2, 1 αὈἱ ἵρβαπῃ αμοίοτεπι ηρωὸ. τ. 

βασ. ἀεάϊδβε βΡρατεί. | ἠρωδησ: 581 «40)ἴρρα (ν]άε απίε ΑΥΓΣΕΒ), ηθς 
πα 

- [ο ὣι 



100 12, 2. ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΔΝ - ον ” πο 3 Ν -- ο) / ” - ΔΝ 

τὰσ χεῖρασ κακῶσαί τινασ τῶν ἀπὸ τῇσ εἐκκλησίασ. 2 ἀνεῖλεν δὲ 
η / ’ ϱ) ’ 

Ἰάκωβον τὺν ἀδελφὸν Ιωάννου µαχαίρῃ. Ὁ ιδὼν δὲ ὅτι ἀρεστόν 
-- κ. λ ’ 

ἐστιν τοῖσ Ιουδαίοισ, προσέθετο συλλαβεῖν καὶ [Πέτρον, ἦσαν δὲ 
« , -- λε.) 4 [ὁ) Ν / ος 3 ’ 

Ίμεραι τω» αξυµωῶν, Ον και πιάσασ ἐθετο εἰσ φυλακή», παρα- 
Δ / / οµ / ο) / / 

δοὺσ τέσσαρσι» τὲἐτραδίιοισ στρατιωτῶν φυλάσσειν αυτὀν, βουλό- 
Π - 2 - » ς Ν τ 

µενοσ μετὰ τὸ πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸν τῷ λαφ. Ὁ ὁ μὲν οὖν 
, 3 - 3 ο. ο Δ να} ] ο ἴρ 

ΠΠετροσ ετηρεῖτο εν τῇ φυλακῇ προσευχη δὲ ἦν ἐκτενῶσ γινοµένη 
ς μ - 3 / Δ λ λ Δ ) - ε α ο 

ὑπὸ τῇσ ἐκκλισίασ πρὸσ τὸν Θεὺν περι αὐτοῦ. ϐ ὅτε δὲ ἡμελ- 
υ. 2 ς τς . / ο Ν εσΣ Ὁ 

λεν προαγαγεῖν αὐτὸν ὁ ᾿Ερώδησ, τῇ νυκτὶ ἐκεύῃ ἦν ὃὁ ΙΠέτροσ 

σον 

α11{εγ Ἱπίτα | τασ χειρασ (εἰ. ΕιδΗΙ54): Ὦ ροδί επεβαλεν Ρροη | εκκλη- 
σιασ (εῖ. Ε5Η154): ϱ στρ ο.” αἀᾷ εν τή νουδαια 

.«αγειλεν δε (εί. Ειβαίδὲ οχοάἆ δ. ο 4δ ανειλ. τε, Ἐπβη εἰ: Τιοῖς1δῖ οσσίζδέ 
αιέεπι): Ὦ ΥΙΣΕΒ αθί ΟἨτοη 435 καν ανειλεν, Τθ. 1 ΤΤΟ σ.οῦ ΤΠΡΗΥΙΑ55 

αν, δε και | νώὠαννου: ΒΡΒΕΙ (ωανου | µαχαιρη ΕΠ ΝΑΒ3ΡΣ 61... 5 Τη 
παχαιρα οππι ΕΌΡΊΕΠΗΙΡ αἱ Ρ]ου ΕΒιδίδΣ,Όν1 ΟΗΥ 5235 0Ἠνοη 455 (16η 

Ο 1331 α(δ)Τ19 πιο χαβδρίςΙεβ) 

τδων δε (09’) οππι ΝΑΒΕ 61. αἱ ΡΙ810 ομὲ νς Ιαχον 8αἩ οοΡ ΟΙνΥ 5335 σοπι 
... σ και ιδων οΝΠῃ ΡΗΠΡ αἱ Ρ]ὰ Αγτα) ααἲ]ι Τ,οἳ Ε15Τ (Άτπι οπι «ΟΡΠΙΑΠΙ) 

Ον λλδίκι [εστιν (89): κἨ οπι | τοισ ιουδαιοισ: Ὦ ΔΥΙΡ Τηδ αὖά ή επι- 
Ζειρήσισ αυτου επι (ὰ οοπγργαε]ιεπείο εἶιδ 5Ἱρεγ) τουσ πιστουσ | συλλα- 

ῥειν (ΡΕ συνλαβρ.): Ὦ 101, ΡΙΕΠΙ του | Ίµεραν 5ἵΠ6 ατίοπ]ο ΟΊΙΠι ΝΒΗ 
ΤΡ αἱ βαΐ πια ατπ ... αὖ ή ἴπ Τί αι ηµεραιν 6ππΙ ΑΡΕ 61. αἱ ρ]1830 

οαί ΟἨ δ)5ἱχί (οοπἱταΙὈΙάετη 69π1 ήν δε ημερα των αζ.) 

.ον και: ϱ ΠεΙ[15Ί τουτον | εισ φυλακην (να ἆ ο ΤιοἳΓ οι οαγοεγεπι): Ἐδὲ 

191εοί εν φυλακή | παραδουσ: Α παραδιδουσ, ο νΡ παει (εοπίτα 
ἆ ΤιοῖΓ ἐγααίζωπι) |. τεσσαρσιν (τεταρσι εἰ. Ῥαίγβ]ὲΧ «Π 19); Ἡ βαβρ]θ- 
ἔππῃ αὖ 1ρ5οῦ” 1π πιβγσίπο Ἰαθαί | αυτον ρτῖ: ϱ νρς]ε (οιβοᾶἰεπᾶωπι, εἴ. 
ἀεπιῖα; εοπίτα απι {ὰ οιιδέοζ ὗνε ει) οἵη | αναγαγειν (4 νρ Τιοῖ[5γιΡ πιξ 

Ῥτοᾶισεγε, ο Ρεγζιοεγε) ... Α 81. 98. 59. 96. 169. 1ττ" 19ἱ6οἱ ϱ56Σ αγα- 

γειν, ἴἴεπι ΦΥΥ56Ν οἱ) ἰχί ἐγαᾶετε 

«εν τη φυλακή: 8ΥΤΡ ο." αἀά α οο]ογίε γε(ίδ | προσευχη δε εἴο: Ὦ πολλη 

δε πφοσευχη ην εν ἑκτενεια περι αυτου (93 οπι πε. αυ.) απο τησ εκ- 

Χλησιασ προσ τον Όεον περι αυτου (ἆ ππιζέα 9εγο οναξίο εγαξ ἐπδέατι- 

ἐἰβδίπιε ϱγο εο αὖ εοεἰεδία αἆ επι 8ιρεγ {ρδο) | εκτενωσ επ ΝΑΣΥΙάΒ 

19. 40. 81, ο (εταί ὑποεβεαπίεν Πεζαί εἶςο) νο (Πεδαί 5ὔιε ἔπίει ποβδίοπιε) 

Τιο!{15Ί (ἠπείαπέίβείπιο εζαί) ... ς ΤΙ εκτενησ οτι ΑΞΕΠΠΡ 61, αἱ Ρ]ου 

οαΐξ ΒαβοῖἩ 356 (0113336 Βανγαπί σαἱ205 { γινοµιενη: Ῥ 4. 4Τ. 59. 61. 6δὲτ αἱ 
Ραπο Βαδείῃ οχεᾶ δατπ (5οἆ ο4 42 γιν.) γενοµενη | προσ τον Όεον (εἰ. 
1,618): Β οπι | περι (0) εππι ΝΑ3ΗΒΡ 19. 27. 92. 94. 40. 49. δΤ. 61. 

69. τθ. 106. 168. οδεῦ (Α3 υπ νε] επ) ... ς υπερ επ ΕΗΤΡ αἱ Ρ]ετ εδ 
Ῥαςεί]μ356 Ο]ν Φοναηπί σαί 

. Ἴμελλεν οππη ΝΒΕΙΡ 13. 40. 61. 101, 104. 106, οδοΥ 156 αἱ ραπο...ς 

μη εμελλ. επαι ΑΡΗ αἱ ρ]α ΟµΥ 2326 | πφροαγαγειν (5οἆ Β 19. ὅτ. προσ- 
αγαγ.) ουπι ΑΗ 8. 19. 16. 99. 96. ὅτ. 61 αἰν]ᾷ σοαἳ ... ς προαγειν (ΝΑ 5. 
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/ ἕν / - ΄ ζ. / / 
κοιμώμενοσ μεταξυ δυο στρατιωτῶ», δεδεµένοσ αλυσεσιν δυσίν, 

’ / Δ τω, ΄ γα Ν ΄ Α΄ Δ ” 

φύλακέσ τε πρὸ τῇσ Φύρασ ἐτήρουν τὴν φυλακήν. ᾖτ καὶ ἰδοὺ ἄγγε- 

λοσ κυρίου ἐπέστη, καὶ φῶσ ἔλαμψεν ἐν τῷ οἰκήματι πατάξασ 

δὲ τὴν πλευρὰν τοῦ ΙΠέτρου ἤγέιρεν αὐτὸν λέγων ἀνάστα ἐν τάχει. 
καὶ ἐξέπεσαν αὐτοῦ αἱ ἁλύσεισ ἐκ τῶν χειρῶν. ὃ εἶπέν τε ὁ ἄγγε- 
λοσ πρὸσ αὐτόν" ζῶσαι καὶ ὑπόδησαι τὰ σανδάλιά σου. ἐποίισεν 
δὲ οὕτωσ. καὶ λέγει αὐτῷ περιβαλοῦ τὸ ἱμάτιόν σου καὶ ἀκολού- 

θει μοι. 9 καὶ ἐξελθὼν ἠκολούθει, καὶ οὐκ {δει ὅτι ἀληθέσ ἐστιν 
τὸ γινόμενον διὰ τοῦ ἀγγέλου, ἐδόκει δὲ ὅραμα βλέπει. 10 διελ- 

/ Δ / Δ αν η στ λες νψδα , Ν 
Ὀόντεσ δὲ πρωτην φυλακὴν καὶ δευτέραν ᾖλθαν ἐπὶ τὴν πύλην τὴν 

σιδηρᾶν τὴν φέρουσαν εἰσ τὴν πόλιν, ἥτισ αὐτομάτη ἠνοίγη αὐτοῖσ, 

99. Τὸ. Τ8. οδό προσαγειν) ΕΙΠΙ ΑΡΕΗΙΡ αἱ Ρίο ΟΗΓ | αυτον ροβί 

προ- ΕΠΙ ΝΑΒΡΕ 19. 61. αἱ ρΙιβ519 σαί (νρ ΑγοζμοίηΗ8 επι εδθεί) ΟΙ 

ες ἁαπίο προ- επι ΠΗΗΡ αἱ Ρ]ετ ΤΠΡΗΥΙ εἰῦ | ο ηρωδησ: Ὦ οπι ο | 
κοιµωµενοσ: ΓΡ κοιµουμενοσ | αλυσεσιν δυσι’: Τί ΝΒΕΗΡ, Ὦ αλισεσι 

φύσιν, ΑΙ, αλυσεσι ὃυσι | φυλακ. τε (εί. ΠμεΙ{151): Ρ ο «ορ φυ. δε | προ 
τησ Όυρασ: Α προσ τη Όυρα 

Τ. επεστη (αἱ. Τ,εἰ (151): Ὁ βαἩ ΑΥΤΡ ϱ." αεί αἀά τω πετρω | ελαμψεν εν 
τω: Ὦ επελαµψεν τω (ἆ εἰ ἴμα γεΓιφεπθ ἔπ ἐῖο ἴοεο) | παταξασ: Ὁ 

φυξασ, ἆ ΦΙπΦεπΒ. Οἱ οἱ. Τιο1Ε15Τ οοπιριπφεηΒ; οοπίτα ϱ βεγοιδεῖί, να 

- Φεγομββδοφιιε Ἰαίετε | εξεπεσαν 6 ΝΑΒΡΕ 61. α110 (οτο οί ... ς εξε- 

πεσον οππι ἩΤΡ αἱ ρ]εν ΟΥ 9336 1 αυτου (ἆ ο εἴιβ οαίεπαε ἄε πιαπένιιθ) : 
Ρ8 νο βγτυίῦ ατ Τ,οἱ/19Τ ροβίέ γειρων ρου 

8. ειπ. τε ΟΠΠ ΝΑΙ Ρ 61. αἱ Ρ]ε ΦΥΤΣΕΣ ατπη αθί]ι Οτὸ 336 ΤΗΡΗΥΙΟ ,,, Ἱμι 
ειπ. δε εππι ΕΡΕΗ 94 ὀθ. 40. 96. 100. 108. 1056. αδοῖ δεῖ αἱ οαί νς 
βαἩ 5ΥτΡ ΤΗΡΗΥΙ8 | ο αγγελ. πρ. αυτου: 1, Ώ36ἵ ΦΥΙΣΕΗ ααἰ]Ἡ πρ. αυτ.ο 

αγγ. | ζωσαι (α0/) επτη ΑΕΙ 19. 16. 18. 25. 96. 40. 61. 108. 105. 

1689. 180. αδΟΣ αἱ Ῥαβτεβεῦθἳ (0Η19)336 ωστε και ζωσασθαι) ... 6 περι- 

ζωσαι ουπι ΕΗΙΡ αἱ ρ]εν Οµ15 326 ἱΧί | εποι, δε: ΕΒΕ νρ ΦΥΙΣΟΝ εποι, τε, 
οἱ }εοῦ | ουτωσ: 61. 1916εί οὗτος 

9. ηκολουθει 5ἶπο αυτο ΕΤ Ν”ΑΒΡ 15. 16. 96. 40. 61. 180. οαί ἔα {οι 
ΑΙ ... ς (4009) αἀά αυτωῳ ϱΠΠΙ ΝΕΒΗΙΡ αἱ ρ]ει να (αἱ. απι ἀθτηῖα) 

βυταίΓ βα] «ορ ααί]λ Οι 5335 | γινοµενον: 1, 4Τ. 61. 180. Ὀδοῦ ᾳ56Γ ρα 

γενοµενον | δια του ΟΠΠ ΔΒΡΕΙΡ 19. 61. αἱ ρ]α οαέ νς 5ΥΥΣ6Ν ο(Ρ {χί 

«ορ Οτ 31 ΤΠΡΙΗΥΙΑ ... Τί υπο του οππῃ ΑΗ αἱ Ρ]Η810 ΑΥΤΡ ΠΡ αγία 
Ον 9336 ΤΡΡΙΙΥΙΟ |. εδοκει δε (49): Ὁ ὃ. 10. 18. 96. 9ὔ. 180. οαί {οἱ 
ΒΥΥΞΕΗ βαἩ αγΠΙ εδοκ. γαρ, 65ΕΙ 0τι εὸ., ΤΠΡΗΥΙΑ αλλ εδ. ... κἩ οπ1 
οοΡ]αΤ 

10. διελ8. δε (1ο [151 εἴ οιπι ἐγαπεὶςσεέ): 61. ἆ (οπι Αγαεἰεγίββεπέ) Ο1π 
δε | πρωτ. φυλ. και δευτεραν: Ὁ (1έεπι Ε” 564 1ρβο" «οττ) να Τμοῖέ 
πρωτ. και δευτ. φυλ. | ηλθαν εππι ΝΑΒ 18,...ς ηλθδον επι ΡΕΗΙΡ αἱ 

Ρ]εν Οσ ὁ1ὁ { την φερουσαν εισ (1. 61. αἰδ επι) τ. πολι: 1, ΒΥ5ΕΝ 
(ποῦ ατθ) αεἰλζ οπη { ηνοιγη (9Η 9 ηνυγη) ευπι ΝΑΗΡ 19. 10. 18. 98. 
94. 960. 61. Τὸ. 105. 198. 169. 1ΤΤ. αὖςΓ ϱ8{20δ.... 6 ἠνοιχθη επι ΕΗ 
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καὶ ἐξελθόντεσ προήλθον ῥύμην µίαν, καὶ εὐθέωσ ἀπέστη ὁ ἄγγε- 
λοσ ἀπ᾿ αὐτοῦ. 11 καὶ ὁ Πέτροσ ἐν ἑαυτῷ γενόμενοσ εἶπεν νῦν 
οἶδα ἆληδῶσ ὅτι ἐξαπέστειλεν κύριοσ τὸν ἄγγελον αὐτοῦ καὶ εδεί- 
λατό µε ἐκ χειρὸσ ᾿Ηρώδου καὶ πάσησ τῇσ προσδοκίασ τοῦ λαοῦ 
τῶν Ἰουδαίων. 19 συνιδών τε ᾖλθεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν τῇσ Μαρίασ 
τῆσ μητρὺσ Ιωάννου τοῦ ἐπικαλουμένου Μάρκου, οὗ ἦσαν ἰκανοὶ 
συνηθροισµένοι καὶ προσευχόµενοι. 19 κρούσαντοσ δὲ αὐτοῦ τὴν 
Φύραν τοῦ πυλῶγοσ προσήλθεν παιδίσκη ὑπακοῦσαι, ὀγόύματι Ῥόδηῃ, 
14 καὶ ἐπιγνουσα τὴν φωνὴν τοῦ Πέτρου ἀπὸ τῇσ χαρᾶσ οὐκ 
ἠνοιξεν τὸν πυλῶνα, εἰσδραμοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν ἑστάναι τὸν 

ΓΙ έτρον πρὺ τοῦ πυλῶνοσ. 10 οἱ δὲ πρὸσ αὐτὴν εἶπαν µαύῃ. ἡ 

ΤΡ αἱ ρ]ετ ΟΥ 5336 | εξελθοντεσ (αἱ. Τοἳ{151): ϱ αἀά κατεβησαν τουσ 
ζ βαθµουσ και | προηλθον: Ὁ προσήλθαν, 1, 1. αἰ1Ό [εχε προσηλθον | 
απεστη: ὁ απηλθεν, 68. εξηλθεν 

11. εν ἕεαυτω (ΕΣ αυτω) γενοµενοσ ϱΝπι ΝΑΒΡ 19. 40. 61. 69. 105. 165. 
180. 19ἱεοί α56Γ ϱ56Υ οαί νσ (αἆ δε γευεγδιϐ) Τοῖί15ῖ (η 8ε οοπΌεγδις, 

εὔἤαπι 4) ... ς γενοµ. εν εαυτο «ἨΊΙ ἘΗΙΡ αἱ Ρ]εγ (ο γευετσιιδ πι 5) 

ΟΕ 138. Τξεπι 54] ο0Ρ αγπι ΦΥΤΡ | αληθωσ οτι... ΡΕ αθαί Τ,οἳΓ 151 
ΟἨτ 3336 οτι αληθωσ | κυριοσ: Β 150. «5 ΟἨχ ο κυριοσ, 21. 29. 105. 
168. αἱ αἲῖᾳ ο Φεοσ | εξειλατο ΕΠ ΝΑΒΡΕΗΙ, 61. αἱ Ρἱ1810 ο8ὲ...ς 
(5- ἄ0 Βπ) εξειλετο εὔπη Ρ αἱ Ρ]ε; ΟἨΥ | και πασήσ: Ἐ αἱ ρ8πο να 

Τ,ο][ και ΣΣ πασησ | προσδοχιασ: Ἡ προδοκ. | του λαάου: Α ΒΥΣΕΒ οι 

19. συνιδων τε ΕΠ ΑΒΕΕΤΗΙΤΡ αἱ ρ]α ΥΡ δΥΤΗΙΕ ΑΓΠΙ (αθείἩ εἰ ἄιπο Ῥτο 

συνν. τε) Οι ο)... Α 19. 16. 18. 9δ. 94, 96. 40. 41. 48. 61. 104. 

106. 198. 168, 8Ρ6΄ αἱδ5ει ομί 6 58Ἡ «οΡ συγιδ. δε ... Ὦ καν συνιδ. | 

τησ µαριασ οππι ΝΑΒΡ 98. 61. (αἰνίά) ... ς ΟΠ1 τησ «ΠΠ ΕΗΠΡ αἱ ΡΙεΥ 

ΟΥ 9221 Γλωαννου: ΒΡΕΕ νὠανου 

19. κρουσα»τοσ: ΡΕ: 613 -ντεσ | αυτου 6ἳΠΙ ΔΑΒΡΙΡ 61. αἰ1ὸ νρ (αῦ. πι 

απ ἀεπι]ά {ο]) ΒΥΥΣΕ8 Φα] οορ αἲπι αεί ΤΗΡΗΥΙΟ ,..ς (Ξ5 0 βᾳ)του 

πετρου επι ΕΗ α] Ρ]6Υ οδὲ νϱΏιδ αρ Τη ΑΥΤΡ ΟΕ 5237 ΤΠΡΗΥΙ8 | του 

πυλωνοσ: ἆ Γον, ϱ ποη ]ϊᾳπεί (ν]α τοοία ἨΜί5ί εξω εοπ]θςΙξ, ο Βετῖν) 

εως 68, οπι | προσηλθεν (ἆ ο αεσεδεῖ) ο. ΑΒΥΡΕΗΙΡ αἱ ΡΙεχ οαί είςο. Ο/ 

εἰ. Οτ 9505 ενθα γεγραπται οτι ροδή παιδισκήη τισ του πετρου κρου- 
σαγτοσ την 8υραν» προσηλθεν υπακουσαι, αι ἐπιγνουσα την φωγ. 
του. πετρ. εισδραµουσα απηγγειλεν εσταναι τον πετρ. προ του πυλ. 

εν ΝΗΕΟΙΣΥ ὃ, προήλθε, Ἱεπα νρ ρτοοεδδᾶ | υπακουσαι (93): Ὁ Ροβί 

ογοµατ. ϱ0δή Ροπ.... Αα’ ὑπακονουσα | ϱοδη: Ε α113 σα! 54Ἡ «Ορ ΑΣΠΑ 
ρωὸη 

14. ηνοιξεν (85 ηνυξε): Ἐ 6501 ΒΥΥΣΕΝ α{ρ ϱ.” αἆᾶ αυτω | τον πυλωνα: 

Β την Όυραν (ο ἵαπμαπι, Ἰά6πι απῖεα οδέζιπι απιαε Ῥτο τ. Θυρ. του 

πυλ.) | εισδραµ. δε: ϱ” και εισὸρ. δε, ἆ εἰ αἴοιγγεπς αιίεπι | τον πε- 

τροι: ϱ” οπη τον 

15. προσ αυτ. ειπ. (ἆ ε αἆ εαπι ἀἰπεγιπί, 19. ειπ. πρ. αυὐτ., νΡ αἰπεγιπέ 

αἆ εαπι): ΡΕ ελεγον αυτη, 95 πὶ] π]δῖ προσ αυτην | ειπαν ΕΙΙΤΏΠ ΔΑΒ 

/ 



ΠΡΑΞΕΙΣ 19.20. 105 

ολ .. / ο ” ς ν” αμ ’ 5 3 - 

δὲ διϊσχυρίζετο οὕτωσ ἔχειν. οἱ δὲ ἔλεγον' ὁ ἄγγελόσ ἐστιν αὐτοῦ. 

16 ὁ δὲ Γ[έτροσ ἐπέμενεν κρούων᾿ ἀνοίξαντεσ δὲ εἶδαν αὐτὸν καὶ 

ἐξέστησαν. 1 τ κατασείσασ δὲ αὐτοῖσ τῇ χειρὶ σιγᾶν διμγήσατο πῶσ 
ὁ κύριοσ αὐτὸν ἐξήγαγεν ἐκ τῇσ φυλακῇσ, εἶπέν τε ἀπαγγείλατε 
ακώβῳ καὶ ποῖσ ἀδελφοῖσ ταῦτα. καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰσ 
ἕτερον τόπον. 15 γενοµένησ δὲ ἡμέρασ ἦν τάραχοσ οὐκ ὀλίγοσ ἐν 
τοῖσ στρατιώταισ, τί ἄρα ὁ Π[έτροσ ἐγένετο. 19 ᾿Ηρώδησ δὲ ἐπιζη- 

/ ον Ν Δ Δ ς ’ » - ’ Δ / .. 

τησασ αυτόν και μή ευρω», ἀναχρίασ τουσ φυλακασ ἐκέλευσεν 
3 ” Δ Ν ο.) ως 2 / 3 Ν ” / 

απαχύηναι, καὶ κατελθωῶν ἀπὸ τῇσ Ιουδαίασ εἰσ τὴν Καισαρίαν 
- Ν . « 

διέτριβεν. 20 ἦν δὲ θυμομαχῶν Τυρίοισ καὶ Σιδωνίοισ᾽ ὁμοθυμα- 

61....ς ειπον ο. ΕΗΙΡ αἱ ΡΙεχ | οι δε (ς-- αὐ 92 ὃ) οοπίΓ ΝΑΒΡΕΗΙΙΡ εἰς) 

ελεγον ο. ΔΑΡΕΙΕΗΙΡ 61. αἱ (εγθ οπΙπ σαΐ νο Ο15)608 ΟΗτδ 21... ωπ ειπαν 
ο. Β 191εοί Οτ”59 (-πον) ἆ (ἀἰωεγιπέ). Ῥταείετθα Ὦ ΦΥΥ5ΕΒ αγθ αάά προσ 
αυτην’ τυχον. Αάἀάππί πρ. αυτην 5ἱνε εἶ εΊαπι 5αἹ 6ορ | ο αγγελοσ 
(6. κα): ἲ 66. 69. ΟἨχ 50 6οπα (Πο "1 ἰχί) οπι ο (οἱ αἱ. ΕΞΡΣ204 µη 

ποτε ἀγγελοσ αυτου εστιν) | εστιν αυτου «πι ΝΤΑΒ...ς αὐτ. εστιν 
«πΠΙ ΡΕΗΣΡ 61. αἱ οπιπσ1ά ΟΥ 3605 ΟΗΝ, Ίξεπι νσ οίο 

168. ο δε πετροσ: Ὦ ΟΠ πετροσ, Ἠΐπο 99 | ανοιξαντεσ δε εἰς: ἆ εἰ στὸ 
αρεγιῖβδεὲ υἰζεγιπέ εἰπι (οοἀεα επι), ὮὉ εξανοιξαντεσ (93 ανοιξ.) δε 

και εδοντεσ αυτον καν (93 οπι) εξεστησαν | ειδαν εππι ΑΒ ... ς ειδον 
Έππ1 ΝΕΙΡ αἵο, Ἡ τδον 

1Τ. πατασεισασ δε αυτοισ: Α πατασισαντοσ δε αυτου ] σιγαν (ἆ ονςσ 
μὲ ἑασεγεπέ): Ὦ" ινα σειγωσιν. Ῥιβείετεα Ὦ ΒΥΙΣΟΝ αἱρ ᾳ." αάά εισ- 

ηλθεν και | διηγησατο 5Ίπε αἀάῑίατα «ππῃ ΝΑ 19. 95. 61. 69. 100. 105. 
191Εἳ α56Γ νρ αππι ... ς Τη αἆᾶᾷ αυτοισ οΙΠΙ ΒΡΕΗΗΡ αἱ Ρ]6ι (5εᾶ 4. 

απίθ ΦδιήΥ. Ρροη) οαῖ ΒΥΙΣΕΒ ΒαἩ ορ αθίὮ (8ΥΤΡ εισηλθεν και διηΥ. 
αυτοισ αὺυοί ο. ΟΩπαα]Π 4η δἶσπα τοςίο βἷπί ροβῖία) ΟἨΥ | ο κυριοσ 
αυτον: Α αυτ. ο κυριοσ, 19. 40. 61. τὸ. 100. 104. νρ ατπι ΤΗΡΙΗΥΙΟ 354 

αυτον ροδί εξήηγαγεν Ροη | ειπ. τε ΟΠΠ ΝΑΒΕ 94, 61. νο ΥΥΣΟΝ βα]ι 

Δ8{Η ... ς ειπ. δε οΠπΙ ΡΗΗΡ αἱ ρ]6Υ οαὲ 60οΡ ΒΥΤΡ Ον 5331 

18. ουκ ολιγοσ οΙη ΒΕΗΙΙΡ εἰς (εἴ. Ῥείτα]εχ ε4118).,, ΝΑ ουχ ολιγ. (1 εαΙ- 

ἀθπι βεχρίπτατη 14, 28 ἰεδίαίαχ κα 1Τ, 4 Εἲ 19, 25 ΝΑΡ 19, 94 ν 21, 20 

Α) ... 15. 18. 96. 180. µεγασ (Ίίθπι 84 ΔΥΙΞΟΒ αγθ ΥΠ) .,. ϱ Τθ. 

Γ,οἳ {137 οἱ Ρ]απε 

19. δε (εί. Ῥείτδ]εχ εαη 15 Τ,6ΙΕ151): Α αθίὮ τε | απαχθηναι (ία εἰ. Ρείν 
8ἱεχ 68Π 15 ϱκ ο 4Όοά] πιοπας οἰδΗῖ5: οοῦο 1 306 απαγχΦθηναι, αϊ επαχ- 

Φηναι, αχθηναι, αποκτειναι. Ἠεάάππί ο νο Τιεῖξ ἀιιοί, ἆ οὐᾷιοιί) ... 

ϱ81” αποµτανθηναι, Ι{επι ΑΥΤΩ 60Ρρ 5ΥΥΠΙΣ αεἴΙΡΡ (Το ΟΠ εχελ. απαχ ὕ.), 

84Ἡ «ιοί αἱ ρεγάεγεπέι" | παισαριαν ΕΙΙῃ ΝΑΡ... ς Τη Τϊ -ρειαν ο] 

ΒΡΗΙΡ αίο. Γοαάἵηας βἶπο ατεῖοπ]ο ΠΠ ΝΑΒΡΕ 61. α119 σα! .... ς Τϊ 

ΡΙΒΕΙΩ τήν ουπι ΗΠΡ αἱ ρ]εν ΟἨσ 11ἡ ῃ. διετριβεν (ἆ ἀεπιογαδαέιγ, ο 
πιογαδαίιγ): Α νς (οοπυπιογαζιθ εδ) 88] «ορ ΤΠοῖβ15: (πιαπεῖ) διετριψεν 

εν. ΥΡ 88Ἡ ΑΤΠΙ ΡΙ8ΕΠῃ νε] αάά τδέ 

90. ην δε (εἳ. Το 191): ϱ αθἰ] ήν γαρ, 20 ην τε. Ῥϊπε αἀάῑίαπι ἀεάιπιβ 
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- ’ . νὸ ΔΝ - 

δὺν δὲ παρῆσαν πρὺσ αὐτόν, καὶ πείσαντεσ ΕὨλάστον τὺν ἐπὶ τοῦ 

κοιτῶνοσ τοῦ βασιλέωσ ᾖτοῦντο εἰρήνην, διὰ τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν « 
Ν [ή 9 λλ4 ο -” ” λ ς Φ [ανν ΄ 

τὴν χώραν ἀπὸ τῇσ βασιλικῇσ. 2] τακτῇ δὲ ἦμέρα ὁ ᾿Ηρώδησ 
3 / 3 α- λ / 9 ΝΑ - / 2 

ἐδυσάµενοσ ἐσθητα ῥβασιλικήην καθίσασ ἐπι τοῦ βήματοσ ἐδημι- 
; π 2 ης 9 ς 4 - 5 , 5 - υ λ η 

γόρει πρὺσ αὐτούσ᾽ 22 ὁ δὲ δημοσ ἐπεφώνει Φεοῦ φωνῇ καὶ οὐκ 
.) [ή ) μα δὲ 2 [ ς ϱ) Δ ” . λ {ὰ - 

ανθρωπου. παραχρηµα δὲ έπαάταξεν αυτὸν ἄγγελοσ κυρίου 
3 νὰ 2 σης. Δ / - ” ΔΝ / / 
ἀνθ ὧν οὐκ ἐδώκεν τὴν δόξαν τῷ Φεῷ, καὶ γενόμενοσ σκωληκύ- 

βρωτοσ εξέψυξεν. 
- - 2” ΔΝ 

24 Ὁ δὲ λύγοσ τοῦ Θεοῦ γὔξανεν καὶ ἐπληθύνετο. 20 Βαρ- 

επι ΝΑΒΡ 19. ὁδ. 94. 40. 61. 1959. 149. νο 8ΥΙΣΕΙ δα «ορ αεί] ατὲ 
Τιοϊ{15τ.... ς (Ξ αὖὐ Βπ) αἀά ο ἠρωδησ οππι ΕΗ1)Ρ αἱ Ρ]εχ (5οά Ε αἰό 

(ετε ΤΗΡΗΥΙ3 οτη ο) οαέ ΒΥΤΡ αγιη ΟΗ15)54 18 Θυμωμαχων | σιδωνιοισ: 

Ρ 106. αἱ α]α σιδονιοισ | ομοθυμαδον δε (Ἡ βαρταβογϊρίαπα Ἠαδροαί, αἱ 
Ράις τε) εἰς (ε{. Πμε![151): Ὦ οι δε ομοθυμαὸ. εξ αμ φοτερων τω» πολεων 

παρησαν προσ τον βασιλεα (ὰ μπαπύπαέεν αιέεπι αὖ ὑποῖοε οἰνιίαίες υεπιε- 
γπιπέ.αἄ γε(επι). Τίεπι ΒΥΤΡ ΠΡ {ρδῖ αιέεπι ειαποϊπιζίει' αὔυεπενγιιιί. Ἰνδ]]αια 

εξ αμφ. τ. πολ. ΦΥΤΡ Ἠαβεί ο”, {απ δεααἰίαν προσ αυτον 8116 ποία 

πηατρἰηκ]1. | του βασιλεωσ (ο. 1ιοἵΕ 151): Ὁ οδΕΣ αυτου, ἆ Ρ]απθ οσα | 
ήτουντο: Α 581 ήτησαντο | αυτων την χωραν: Ὦ νρ ],οἳ! τασ χωρασ 

αυτων (ἆ βῖο: Ῥτορίεν πε αἴϊεπανεπέιγ γε(ίοπεδ εογΊήπ ἄε γεπο), Ε 19. 

99. 54. αυτων την πολιν (ο εο φιοᾷ αἰεγεπέια' εογωπι οἴυζίαίεπι [οουτ. θδί 
-ίαίεδ]). | απο: Ὁ 40. 105. εκ, Ίίεπι ἆ ϱ Ἰ,εῖ[ ἄε (εοπίτα νΡ αὖ Πῖο Ῥτο 

α. τ. ῥασιλ.) 

91. ο ήρωδησ (εί. Βαδεία 350): Ἡ 69. 105. 105. 9Ρ9 αδ6Γ οπι ο | καθισασ 

εἶπα εορι]α οἱ ΝΕ 40. 61. Βαβεῖι οχεάάδ, ΟΡ είῖαπι νς Τμοῖς 15 νεδίζέια 
τεθίο γερία (1,οἳξ γε(αζδ) δεᾶέ ργο ἐγεδιωιαζὲ εἰ οοπἐἰοπαδαξι (απ οέδεέέις 

εδέ υεδίε γεφία θεαίφμε είς) ... ἴωπ [και] καθισασ, ς ΤΙ και καθισασ 

οππι ΑΡΕΗΠΡ αἱ Ρ]ετ οαί”10 αγγ!” βαἩ «ορ ατπι αθί] Ῥαδεῖι εἆ (0Ἠτδ)Σ55 

939. ο δε δημοσ εἰς: Ἱία Ρτοτδς αίίαπι Ὁ ργαεπηϊςςῖς Ἠ]5: καταλλαγεντοσ 
δε (ἆ οπι) αυτου τοισ τυριοισ, Ιέεπι ΒΥΤΡ ο." γεσοποϊαέιιθ εδέ σῖς απέεπι | 

Όεου φωνη (ϱ” ἆ νρ ΥΣ Τ,οἱ {15 φωναι): ἨΠΡ αἱ59 (Ίἴεπι νν ΡΙεΓ, 

θεά πο Τα{ξ) φω. Φεου | ανΘθρωπου (809): ν” ΑΥΙΣΕΣ ανθρωπων 

98. επαταξεν αυτο» (ο. 1μοἳς 151): Ὁ 68. 105. 180. οδοὲ οαί ΤΗΡΗΥΙΟ αυτ. 
επατ. | την δοξαν οππι ΝΑΒ 19. 61. 100. αἱ δαΐτηα σὲ Βαδείμλ5ο..., 

αὖ Βπ Τωπ (οκ 6ΥΥΟΓΘ) ΟΠ την οἵιπΙ ΡΕΗΙΡ αἱ ρ]ςὸδ 0Ἠ51335 (:ς ἁἆῑσῖ 

βοἱεί ὅουγανι δοξαν τω Θεω, οἳ Τιο 1Τ, 18 Το 9, 94 Έοπι 4, 20, ᾳποταπι 
1οσογαπι π]]ο ]εσξῖο Βιοίπα{) | καν γενοµενοσ εἴο (εί. ΤοΙ{ 151): Ρ και 

καταβασ απο του βηµατοσ γενοµενοσ σκωληκοβο. ετι ζων και ουτωσ 
εξεψυξεν (ἆ εἰ οι ἀεβδοεπιῶίβδεί ἄε ἐγιθιιαί δεᾶ εί α δεγπιῖὀιιδ οοπιεβίβ 

αἄ]αιο υἴοεπς εἰ δῖο επρῦαυζζ) 

94. του Θεου ΕΠΙ ΔΑΡΕΗΙΡ αἱ οπιμῦ]ά Αγγ βα] «ορ ασπι ΟΥ 2205... Ἡ 
νο (αείἩ πἱ 5ο]εί) του κυριου | ηυξανεν (Ρ Ίξανεν): ϱ" ευξανε, Α 

ηυξανετο 
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π - ε - ε 

γάβασ δὲ καὶ Σαὔῦλοσ ὑπέστρεψων εξ Ἱερουσαλήμ, πληρώσαντεσ τὴν 
’ ’ ώ 2 ΄ Ν 3 / ’ 

διακονίαν, συνπαραλαβύντεσ Ιωάννην τον ἐπικλθεντα ἨΜαρκον. 

ΧΙΙ. 

1 ́ ᾿Ησαν δὲ ἐν ᾿4ντιοχείᾳ κατὰ τὴν οὖσαν ἐκκλησίαν προφῆται 

καὶ διδάσκαλοι ὅ τε Ἠαρνάβασ καὶ Συμεὼν ὁ καλούμενοσ Νίεφ, 
καὶ «{οὐκιοσ ὁ Κυριναῖοσ, Μαναήν τε Ηρώδου τοῦ τετραάρχου σύν- 
τροφοσ καὶ Σαυλοσ. 2 λειτουργούντων δὲ αὐτῶν τῷ πυρίῳ καὶ νη- 

στευόντων εἶπεν τὸ πνεύμα τὸ ἅγιον' ἀφορίσατε δή µοι τὸν Βαρ- 

90. σαυλοσ: 8ΥΤΡ ο." αάά αι υοσαίι εδί Γαιίμς ... 2. δὺ. ὃδ. 68. Τὸ. εὓετ 
8ἱ Ρ8µο παυλοσ (99. σαυλοσ παυλοσ) | υπεστρεψαν: ϱΡ απεστρεψεν 
(ἆ γευεγαί διιέ) | εξ ιερουύσαληµ επ Α 19. 21, 99. 69. 9Ρ9 8Ρὲ α] βαί 

πια ΘΥΥΣΟΝ ϱ{Ρ ἰΧί 4] 60) αΤΠΙ αθίἩΡΡ ΟΥ))305 (5εά Βαοί ]αοίΙο). Τίεπι 
ΡΕ 15. 18. 9θ. 40. 68. Τδ. 81. 95. 98. 100. 106. 106. 115. 180. α1556τ 

αἱ α]ϊα οα{”Ἡ νο Ο]γέοά απο νερουσαληµ. Ἐταείεγεαφιθ οκ 5 (5ΐνε 

εξ βἶνο απο ρταεῦεπ{) Ε Τ. 1433 9Μ. 99. 99. 49. ὅτ. 69. 100. 105. 106. 
19633 Α1:9οΥ α] ΑΥΙΣΕἨ β4Ἡ ατθ αάά εισ αντιοχεια ..... ΔΒΗΙΡ 61. αἱ 
ΡιιβὸΣ ΑΥΤΡ ΠΕ αθίμτο ατΡ Ομτοᾶᾶ αἲα ΤΠρΙΗΥΙ ειῦ εισ ιερουσαληµ 
(αἴαιθ βῖο Ίαπι εἀ]άΙε Εταβπι), 28. 98. 66315 613" 9Τπιβ αἱ ραπο εισ 

(51εοί αάά την) αντιοχειαν | συνπαραλαρ. «ΠΠ ΔΑΒΡΕΗ ... 56 Τη 
συμπαραλ. οιπη Β5ΙμΡ αἱ οεγίε Ρίου | τωαννην (-νν-- εἰ. Β: ΡΕ τωανην 
εἰ” Ρταεπι τον) 6ΙΙΠΙ ΝΑΒΡ” 96. 100. 106, 180. εαί νΕ 5ΥΙΣΕΒ βαἩ ... ς 

Τ1 ΡΥαθΘΠῃ και οΝπ ΡΕΗΗΡ 61. αἱ Ρ]εχ «ορ ΒΥΤΡ αθίὮ ΟΥ | επικλη- 

ὤΦεγτα οἵΙπΙ ΒΡΕΗΙΡ αἱ Ίοηρο Ρρία ΟΥ ΤΗΡΗΥΙ8 ... ΝΑ 19. 9δ. 94. ὦ6. 

40. 61. 68. τὸ. 1Τ7Τ. 180. 191εοί κδοι αἱ ραιο ΤΠΡΗΥΙΌ επικαλουµενον 

τ18ΐο εἴ. 10, 18. 11, 19. 19, 192. (δαΏδΗ(πεγαπί επικαλ. Ρτο καλουμ. 

19, 1. 15, 95 Τιο 99. ὃ: Ίέθπι Ἰπ]αίαπῃ θ5ί το επικαλουµ. Ρ1ο οσ επι- 

καλειται 10, 6). Τμεσῖίιγ ο επικληθεισ (πες Βιποίπαί) 4, 96. Ἱη{δτίατ 

ΤαΠπΙ6Ἠ ο επικληθεισ Μαίίλαεο 10, ὃ. - 

ΧΙΠΙ. 1. αντιοχεια ΕΠΙ ΑΒΡΕΗΙΡ αίς ... Ν -χια | ήσαν δε 5ἴπε αἀαἰίαπαι 
οππῃ ΝΑΒΡ 99. 40. 61. 68. 69. 100. 106. 191εοί 45Ο: γσ 8ΥΙΣΟΗ β4Ἡ «οΡ 

αείἩμ...ς (409) αἀά τινεσ οἵπι ΕΗΙΠΡ αἱ Ρ]ογ οαί ΑΥΤΡ αὖπη ΟΗΥ 51355 

οτε: ϱἨ νρ ΑΙΠΙΠΙ ]αΐ (απίοα γρ αἀδοτῖρι)ΤΤΊ εν οισ (58εὰ ἆ ἵπ φμο). 

Ῥγπείετεα 9513 αάᾶ ήν και, Αἰλίαΐ εγαί | καλουµενοσ: 5 18. 180. 

1916 056Υ επικαλουμ. | νιγερ: Α δα]εοᾶ νειγερ, 9Υ1Ρ ΠΕ δε ααἰμαίτ 
2Ηγερ | Ὦ λουκειοσ (2444 ο) κυρήναιοα (Η αἱ Ρας κυριγαιοσ) | του 

τετρ.: ϱ" ἆ καν τετρ. | τετρααρχου ο κ” βα]έάᾷΣ σορ (:: εξ αά 
Τις ὃ, 1. ὃ, 19.9, τ Μι 14, 1 ααἴθας 1]. οπιπΊΏα5 θαπάθπῃ ΕΟΤΠΙΒΠΗ ο 

Ἰάοπεα απο(οτ](αίε τεροβιήππΙβ) ... ς μπι ΤΙ τετραρχου ο. Ἀξ (α α]ίοτο 

ΕΙ480) ΑΒΡΕΗΙΡ οίο | σαυλοσ: 100. 105. (13) παυλοσ 

9. λειτουργουντων: 6 -γωντων | δε: 19. 9ΥΙ5ΕΗ αθίἩ τε | ειπεν: Ε νρςὶε 
(αξ. ἀεπιῖᾶ, 5εά ποη απ {α Ώθο παῖὈ Τ,οἳ[ 505) Αγταίς αθί]Ἡ αάά αυτοισ | 

τον ῥαθναβ. ΟΙΙΠΠ ΝΑΒΟΡΕΗΙΡ αἱ Ίοηρε ῥ]ι Ῥ6-Α{Η ὮἹ (τον παυλ. και 
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,, ΔΝ τν - 3 άν ο) « , 3 ’ / 

γάβαν καὶ Σαῦλον εἰσ τὸ ἔργον ὃ προσκέκληµαι αὐτούσ. ὃ τότε 
λΔ / Δ ΄ Ν -- ο - 

γηστεύσαντεσ καὶ προσευξάµενοι καὶ ἐπιθέντεσ τὰσ χεῖρασ αὐτοῖσ. 
μ /’ 2 Ν Ν φ. 3 / ΕΙ Α ας / 

ἀπέλυσαν. 4 αυτοὶ μὲν οὖν ἐκπεμφθέντεσ ὑπὺ του ἁγίου πνεύ- 

µατοσ πατῆλθον εἰσ «Σελευκίαν, ἐκεῖθέν τε ἀπέπλευσαν εἰσ Κύ- 
ΔΝ ο. ρ . 3 στ; - ην κ. : Ν ία - - 

προν, Ὁ καὶ γἐνόµενοι ἐν Σαλαμῖνι κατήηγελλον τὸν λόγον τοῦ εοῦ 
3 -- - -. σ , . τ ; Δ Νο ’ « / 

ἐν ταῖσ συναγωγαῖσ των Ιουδαίων ᾿ εἰχον δὲ και Ιωάννην υπηρέτην. 

απ 

βαρν.) ΟΥτηΓ3ΤΊ Ῥα5 531 (ο{/ 30 τον παυλ. κ. τον βαρν.) Ον 335 Τμάτί 

519: 891, ς (5 9 Βπ) τοντε βαρν. οππι 61. αἱ νὶκ πια | σαυλον (πιο 

Ραιζιη) βἶπο ατί]οι]ο οππῃ ΝΔΑΒΟΡΕ 19. 40, 61. (Εεᾷ Ααπι Ἱπεεροαταί 

τον) 68. 69. 100. 105. 121ἱ6Εί α] α]ἷᾳ αι ἘρϊρΙδ (αφορ. ὃ. µοι βαρν. 
και σαυλ.) ΟΥτητ 21 (5ο «ἀ4Ρὶ παυλ.) ΟἨν 9 335 Ώαπι” 55 (παυλ. καν 
βαρν.)...ς (6098) Ῥταεπι τον οππι κ΄ ἨΠΡ αἱ Ίοπρε ρία Βαβόῖ Τμάτέε 

5,19: 981 ΤΠΡΗΥΙα αῦ. Ττγαπβροπῖε ποπιπα εἰίαπῃ νρζο δαιζιπι εί 

βαγπαδαπι. 

, προσευξαµενοι (6Ε. Τ,οί[:35): Ὦ αἀᾶ παντεσ | τασ χειρασ αυτοισ: Ε 4. 
98. 99. 100. α1ὔ56 α] αἰία νς ΑΥΙΣΕΝ Τιοἰ[395 αυτοισ τασ χειρ. | απε- 

λυσαν (4Τ3 69. απηλθον): Ὁ οπι (18 ΡΤΟΥΒΗ5 εἰ. ἆ) ... Ὦ νΡ Β8] 6Ο 

ΑΥΙΣΕΣ οίρ ο, ο). Τιοἵ/235 αἆά αυτουσ 

. αυτου ΟΠΠ ΝΑΒ (ο ποπ Παιεί) 15. 18. 96. 40. 61. 693 100. 105. 180. 
89ΟΥ ϱαΐ 4 ο νς »γγαῦτ ΑπΙὈΣΡΗ 665... ς ουτοι Ε1ΠΙ ΕΣΤΗΙΡ αἱ ΡΙ6Υ 60ορ 

Ὠ1α 1206 ΟΥ 9,335 ΤιοἱΕ255 (εἰ ὐζὲ φιάᾶεπι) ... 98 191Εεῦ ανπα ΑμΙαίΤτα 

Ῥςβ-Αί13,Τ ϱν (αφ) | ουν: 25. 28. 99. 98. 61. 98. 106, 119. 190. Ἠδες 

141εοῖ οπι | 61. εκπεφθεντεσ, ΒΑ-ΑΙΙ 37 αποσταλεντεσ | του αγιου 
πνευματοσ ΕΙΙΠ ΔΑΒΟ”("]α(εἓ)ρ” (ὄτ. πν. αγ.) 19. 40. 59. 61. 69. 105. 

190. αδΕΣ οαί”15 Το {555 Ῥς- ΑΙ... ςτου πνευμ. του αγιου οτι ΕΗ 

ΤΡ α] ρ]εν νο (αί τε]] (ογε μέ 58ο1θηί; 541 νθτο α δαποίζ) Ὀ1α Μπ 5,5 ΑΕΙ 

1αετττ (Ον 919 |. κατηλθον αἱ. Ὀ]ά ΛΙ Τ,οἳῇ Ααΐ; Ῥ8-ΑΙ]1 ηλθον... Α 

απηλθον ... ΡΕῖ καταβαντεσ δε | εισ ρτῖ 5Ίπο τήν ΟΠΠ ΝΑΒΟ”Ρ 40. 

61. 66. 69. 106. 198. 180. 19ἱεεῦ α195ου οα215 Γ1αΔνΙ 3,5 0119/39 (Οπτοι 

406 εισηλθεν δε καν εισ χυπρον και εισ σελευκειαν είς) ... ς Τί αἀά 

την ευπι ΒΗΤΡ αἱ Ρ]εν ΟἨς 335 ΤΗΡΗΥΙΕ ειῦ | σελευκιαν οππη ΝΑο” 
(Ὑαιεί)ΡΕ ἀδον... ς ἴωπ Τϊ σελευκειαν οΝΠΙ ΒΗΠΡ αἱ ρ]εν | εκειθ. τε 

οππ ΝΑΒΟΕ αἱ ρ]α ΟΥ 2335 (αἱ ραιις ομΙ”1ὸ κακειθεν τε, 1. κακειθεν δε, 

α] χαχευθ.) ... ἨἩτρ 40. 61. 68. 126. 1ΤΤ. αἱ ρἱαβὸ ἆ 5ΥΥΡ πις βαν 

ΤΗΡΗΥΙα οἱῦ εκ. δε... ΡΕ: 64. εκειθεν | εισκυπρ. επι ΝΑΒΟΝΡ 19. 40. 
61. 68. 69. 99, 101. 105. 106. 180. 191εοῦ 141εοί α185οτ Τπρηγ]ααιὺυ... 

ς Τϊ εισ την κυπρ. οπΠι ΕΗΙΡ αἱ Ίοηρθ ρ]α ΟΥ 395 ειὸ 

και γένομενοι (εί. Γ,οἳ[555): ΡΣΗ γενομµ. δε | εν (87 εισ, ϱ αἆά τη) σαλα- 

µινυ (ΒΏ -μεινι, ΝΑΕΙ, 61. αἱ -μινη): ἆ ο απι {α Φααμπα, νρ Τιοῖ95 

Δαἰαπιίπαπι | κατηγγελλον 6ππι ΝΑΒΟΕΙΡ είς (νς ο Ιμεῖ[ ῥγαεάἰσαδαμέ, 

ἆ αζπιιιέίαδαπέ) ... τ, 61. 119 [ετο κατηγγελον, 98ἳ αἱ α]ῑα κατήνγει- 

λαν (αἱ α]α -γ-) [ Θεου: ΡΕὲ ΑΥΙΣΕΣ Τ,οἰ(56 κυριου | ειχον δε (54ἨΥοί 
οΠ1, ΠΟΠ Ι66ΠΙΠ5) και (106. Τιοῖ(2055 οπι) αἱ. Ὠἱοηβ]εΧ αρ Ειδη15ί τ, 55, 16 

. Ἑ εχοντεσ μεθ εαυτων και | ιωαννην (-»ν-- Ἡ. 1. εἰῖαπι Ε9): ΕΡΕ 

ιωανην | υπηήρετην εἰ. Πἱομᾶ]εκ αρ Ἐὰςδ Πμαβ... Ὁ ΤΡ ΤΕ υπηφε- 

ο ο 

ο ο. ο Ἔ -----ἕ- ις σποτ 
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{ἕ-σ 3 ” ” στ 2 

ϐ. διελθόντεσ δὲ ὅλην τή νῇσον ἄχρι Πάφου εὗρον ἄνδρα τινὰ 
ῃ ’ 2 - τα πό, -- ο] τ 

µάγον ψευδοπροφήτην Ιουδαῖον, ᾧ ὄνομα Βαριησου, τ ὃσ ἦν 
Ν οι ἐς ; τι, ῃ / 2 λ - ία 

σὺν τῷ αἄνθυπάτῳ «Σεργίῳ Παυλῳ, ἄνδρι συνετῷ. οὗτοσ προσ- 
΄ / μας ο ᾶς. 3 / . σνά λ / 

καλεσάµεγοσ Βαρνάβαν καὶ «Σαὔῦλον ἐπεζήτησεν ἀκοῦσαι τὸν λόγον 
- --ο . ’ Δ 2 -- 2 ’ { ’ ο ΔΝ 

τοῦ Φεοῦ' Ὁ ἀνθίστατο δὲ αὐτοῖσ Ελύμασ ὁ µάγοσ, οὕτωσ γὰρ 
” - - 5 

μεθερμηνεύεται τὸ ὄνομα αυτοῦ, ζητῶν διαστρέψαι τὸν ἀνθύπατον 

τουντα αυτοισ, Ε εισ διακονιαν, νς τι πιοϊθεγίο (εοᾶ]αεἨπι ἴπ πιὐπί- 

θέεγζαπο αί ϱ) 

6. διελθοντεσ δε: ϱἨ και περιελθοντων (3 διαπεριελθ.2) δε αυτων, 93 
διελθοντων δε αυτων, ἆ οι ϱεγγεδεί Γμΐθθεπί (5ἵωε οορα]α) | ολην 

οππῃ ΝΑΒΟΡΕ 61. αἱ {ογε-ο νρ θγταΐτ βαμέοᾶ ϱ0ρ αγπῃ αεἰἩ Τοἱ[225. 1ΐθπι 

197. Οὐ 99341 Ρροβί την νησον ...ς (-- αὐ 94) οπι ο, ΗΓΡ αἱ Ίοηρε Ρρ]α 

βα1)Υοῖᾶ ΤμΡΗΥΙ4 ε(ὺ | ευρον: Α ευραν, Ὦ ηυρον. Ῥταείετεα ο ϐ. 8. 15. 
18. 40. 66πιε 68. Τ6. 180. οδὲὲ Άγπη αείΠΡΡ ΤΠΡΗΥΙΟ αάά εκει | ανδρα 
οππΙ ΝΑΒΟΡ ϐ6. 8. 19. 143 15. 18. 61. 66. 68. 69. Τ6. 100. 105. 10. 

Κ9ΟΣ ο56ς απι ουχί αγ Οµ19 331 ΤΠΗΡΙΗΥΙ4 οἱῦ, Ιΐοπι ροδί τινα Ε 96. 40. 

νς (6ὲ. {ι ἀαπιῖά) ΤιοἱΓ305, Ἰέεπι (απ τινα ηΟῦ αχρτῖπι) Β4Ἠ «ορ αθί] 

εως ς ΟΙΏ ΟΜΠΏ ΗΙΡ αἱ Ρία | ω (ο ων) ονομα (οιή ποπιεπ εταέ να Τιοῖ[»55, 

ϱ οιξ πΟΠΙΕΠ): Ὦ ονοµατι καλουμενον (ἆ ποπιῦιε φιξ υοσαίιτ), 15. 18. 

98. 96. 97. 40. αἱ Ραμο οδἰ”1ή ονοµατι | βαριησου εππι κ 40. 96. 105. 

να (6έ. απη {ια ἴο]) 6οΡ ΒΥΤΡ ΓΧί αγπι .ποππι]](ς΄ αρ Ἠίαεγποπι ΠΕΡΣ 5199 

τ: Ἠπῖας ποπηϊηῖς {θγπηϊηκί1ο ἵπ ου οὔεπάᾶίς5ο νΙάδίατ, Ρτορίετθααιιθ γε] 

βαριησουσ (π{ ῥαραῤῥασ βαρσαῤβασ βαρναβασ) νε] ῥαριησουν,βαριη- 

σουαν, δαγτεδιδαπ 5αΏ5Ππεταπ{. Τίοπι νσεᾶᾶ (π{ ἀεπιῖᾶ) Ἠίενποπ μεῦ 
3,99 Ζαττειι (Η1εν Φεγ-). Αάάῑί Ηίεν ποππιζζὲ δαγίεδιι οογγπρίε {ε(ιωπέ. Β]πηϊ- 

τει Ῥαάθο: οογγαρίε εφέ δαγίεσιι, οπι δατίει, τᾷ εδέ πιαἰε]ίοις εἴυε ἔτι 

πιαῖο Ιεφί ἄεδεαί, ογεῖο φιιία πΟΠιεε Πεδιι ἐκάεπι επί δεᾷ πιοία διρεν- 

Ῥοβΐία εογεθαξιγ. Ἀοπι επιπο εοπυεπῦέ Πιοπιῦπεπι Παφίέίοδπι εξ πιαφτίο Τζ ἕπηι 

Πε5ι, τᾷ εδύ δαϊυαίογίε, αργε[ζατί, Φμεπι ὁ οοπίγατῖο Γαιζιδ Πζυπι αἰαδοῖί 

πιμποιραί. Αἱ Βεάτεῖα 150 βογ]ρίαπι εδί ὀατίεδι, αἀάλῖ5 νετῦῖς: ἴπ 

(ήγαεσο λαδείιγ ρζμ8 ,, γιο ὑπετργείαέι' Ἠύπιαδί, ... ς ΤΠ Τϊ ῥαριησουσ 
ομπι ΒΟΕ 19. αἱ ῥρεγπα 54 ΟΗΥ 2341 ΤΗΡΗΥΙΟ, Ἱίεπη ααἰίΠΡΡ ῥαγίαδις 
(α8ίΠΤο ἑαγίοδαιη) ... ΑΡΞΗΠΡ 10. 18. 59. 61. 08. 19Τ. 1ΤΤ. αἱ ρ]αβῦδ οαί 

ΦΥΙΡΊΩΕ ΕΤ ΤΗΡΗΥΙΑ ῥαριησουν. Ἰίεπι ϱ ῥαριησουαν, ἆ δαγίεδμαπε, 

Το (2395 απαἴε ῥαγίεκιῦαπ, ΒΥΙΣΕἨ ῥαγδοήήπο. Ἐταθίετεα Β Βεὰ εκ αγ 
(νιάε απίε) ἀεπηῖᾶ Τμεῖ[ αἆά ο µεθερμηνευεται ελυµασ, φιιοᾷ ἐπίετργε- 

ἑαζη" εἴγπιας (ἀεπιῖά Τιοῖβ ραγαίτιθ) 

.προσκαλεσαµενοσ: Ὦ συνκαλεσαμενοσ (ἆ οἵπι υουαδθεθ) | επεζητησεν 
(ο -τησαν 5ἱς): Ὦ και (95 οπι) εζητησε», ἆ εί φιαεθῖγε οοζωέ 

.ἑλυμασ: ΡΆ ετοιµασ, ἆ εἰοεπιαΒ, ΤιοῖΓ235 εἰοεπιιθ: ΑΥΥΣΕἨ Πίο πιαφιβ ὃαν- 

δο]επιο οµ{18 ΊιΟΠΙΕΊι ἐπέεγργείαέιιγ εἴνπια | µαγοσ: Ἡ 94” µεγασ, Τιεῖε 

παφπας | µεθερμηνευεται: Ε 40. 105. ερµήνευεταν (61. µερμηνευεται 

516) 
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- - { 8 - 

ἀπὸ τῇσ πίστεωσ. 9) «Σαῦλοσ δέ, ὁ καὶ Παὔλοσ, πλησθεὶσ πνεύµα- 
εν 2 , 3 ολλ σ - απ ; 4 ῃ 

τοσ ἁγίου ἀτενίσασ εἰσ αὐτὸν 10 εἶπεν ὦ πλήρησ παντὺσ δύλου 
ΔΝ / ια / «λ φ ” Δ / / ' 

και πᾶσησ ῥᾳδιουργίασ, υἱὲ διαβολου, ἐχθρὲ πάσησ δικαιοσύνης, 

οὗ παύσῃ διαστρέφων τὰσ ὁδοὺσ κυρίου τὰσ εὐθείασ; 11 καὶ όν 
Ἅς ΙΑ Ἀ / ων / νο” λ Ν / λ Φ / 
ἰδου χειρ κυρίου ἐπι σέ, και ἔσῃ τυγλὸσ µη βλέπων τον ηλιον ἄχρι 

- - / ” η) Δ 

καιροῦ. παραχρηµά τε ἔπεσεν ἐπ᾽ αὐτὸν ἀγχλὺσ καὶ σκύτοσ, καὶ 
΄ -/ 3 

περιάγων ἐζήτει χειραγωγούσ. 132 τότε ιδὼν ὁ ἀνθύπατοσ τὺ γεγο- 
/ «ος - Ἔ, 

νὸσ ἐπίστευσεν, ἐκπλησσόμενοσ ἐπι τῇ διδαχῇ τοῦ κυρίου. 
ς αν. - ὦ μθ 

19 ᾿4ναχθέντεσ δὲ ἀπὸ τῇσ Πάφου οἱ περὶ Παῦλον ἠλθον 
3 ’ ο. / εν 9) ’ Ανν. / πολ 3 » 

εἰσ Πέργην τησ Παμφυλίασ" Ιωάννης δὲ ἀποχωρήσασ ἅπ αυτών 

8. απο τ. πιστεωσ (εἰ. 1ο): ϱἈ ἆ 8ΥΤΡ ο," αἀᾶ επιδη ἠδιστα ηκουεν 
αυτων, Ίἴεπι Ἐ Βεάτείι 199 οκ αν οτι ἠδεωσ αυτων ηκουεν (ο φιιοπίατι 

ζἱδεπέεν εογωπι αιιάίεδαί, Ῥεά «1ο. αιιζίεδαί Πιὐεπίεν εοΒ) 

9. πλησθεισ: ΡΡ πληθεισ | ατενισασ 5ἶπο «ορα]α 6ΗΠΙ ΝΑΒΟΙ, 15. ὅ5. 94. 
96. 40. 61. 105. 1980. α1ὔ5εΓ σαΐ νρ 881 (εορ οπι ατεγ. εισ αυτον) ΟΙ- 

9341 Τ,οΙ(105....ς (4900) Ρτασπι και οὐπι ΡΕΗΡ αἱ ρ]εν θγταϊξ αὖπῃ βθῖ]ι 

ΤΠΡΙΥΙ ειὈ 

10. πασησ ϱαδιουργ. (εί. ΟΥ 111): ϱἩ ἆ απνη ΟΙ 2 350 Τιοἳ 95015 οπι 
πασησ | υνε (ἆ 18): ΡΕΙΣ υιου | εχθρε: Ὦ εκΘρε, Α εχρε | παυση (106. 
ΚδΕΙ παυσει): 19. 68. παυει, 9δ. οδΕΙ 4] Ῥαιςο παυη | κυριου «ππι ΝΞΑΟ 

ΡΕΠΗΙΡ αἱ οιπηὖτᾶ Ο 2111 6ἱ (Ίαο τεβρΙοἴεηΒ: ινατι διαστρεφετε τασ οὐ. 

κυρ. τασ ευ θ.) 5 Ώ]14ςδΙ316 Ομ1ὔ 311 νε Ν"Β του κυριου | τασ εὔθειασ 
(αι. Οχδ111 ϱἰ5)119 Τ1οἳ(”55): ϱἨ τασ ουσασ ευθ., ἆ ΦφΊιαΒ θέ γεοίαδ (8ἱ9) 

11. χειρ: Ὁ ή χειρ | κυριου ΟΝΠΙ ΝΑΒΟΡΕΗΣΡ 61. αἱ Ρ]α οαί Ρ1ά0π1 3, Ὦ, 19 
ΟΗ18/241 Τάνε 658... ς (Ξ αὖ 92) του κυριου οππη ΠΩΙΠΙΙ8Ο πια | αχρι 
(6, ΟΓ21111): Ὦ εωσ | παφαχρ. τε 6ΝΠΙ ΝΟ 61, ΥΡ ΒΥΥΣΕΏ ϱοΡ αθἴἩὮ Τμοἰε 

355 Ἠιαγρη εν 14, ΒΙπιΙ]{6Υ Ὁ και ευθεωσ (ἆ εί οοπιγεδέῦπι αἱ νς, Πιοῖε 
εἰ ρτοξπιθ)... ς Ίωῃ ΤΙ παραχρ. δε εππι ΑΒΕΗΙΡ 41 Ρ]εγ εί 5αἩ ΒΥΤΝ 

αΓΠΙ ΟΗΥ | επεσεν 6ΝΠΙ ΝΑΒΡ ὃ. 90. 61. 95. 100. ΤΠΡΗΥΙΑ ... ς ΤΙ επε- 

πεσεν ο. ΟΒΗΤΡ αἱ Ρ]6χ οαί ΟἩΥ ΤΠΡΙΥΙΟ | επ (ΑἨντά οπι) αυτον: Β οπι 

19, τοτε ιδων: Ὦ ]μοῖς255 νδων δε (5ΥΥ5ΕΝ ααἲ] εἰ οιπι υἰίβθεί) | το γεγο-᾿ 

νοσ: ΡΕ αθἰλα αἀά εθαυµασεν και. Αἰπιϊ] του Τιοἱ{Γ255 ογεᾶἰαέ οιπι 

ααπιίγαίίοπε, δέρεπα πι ἀοοέγίπα ἀοπιὐι. | επιστευσεν (Α 8ΒΥΙΣΕΝ αεί] 

Ροβὲ εκπλησσομ. Ροή): 9 αἀᾶ τω ὃεω, Ίἴαοπι ααἰλαἲῖ (66ὰ οπ εκπλ. ἐπι 

τ. διδ. τ. κυρ.) τω κυριω | εκπλησσοµ. ο. ΝΑΟΡΕΒΗΙΠΡ αἱ Ρ]ετ ... Β 19. 68. 
609. 104. 105. αἱδδος αἱ εκπληττοµ. | του κυριου: ο ΥἱβΥΑΤΙπι ΤΗΣ (αἱ ογ6- 

αἰάὰ αἀπιίγαπα ὧι ἀοοίγίπα ἀεῖ) | τ. Θεου, 68. του χὺῦ, 4. των ἄἀποστολων 

19. αναχθεντεσ: Β" ανεχθ. | παυλον 8ἴπο αγ{]οι]ο «πι ΝΑΒΟΡΕ 19. 61. 

609. 108. 106.180. οδ6ῖ οαἲ (Ώἱοπβίεκ αρ Ειδηϊςί ᾖ, 35,15 ϱᾷᾷ οκσἁα ται, 
βοἀδεμνγθ οἱλθίη τον παυλ. οκζᾶᾶ ϐ) ΟἨΥ 5313... ς (5εὰ ἀΡ9) Ρταεπῃ τον 
ουπι ΠΡ αἱ Ρρ]ος ΤΠΗΡΙΙΥΙ3 ο. Ῥτο ον περι θἴο 8ΥΥΣΕΣ ατε }αιζις 
αμίεπι εἰ Παγπαζαδ οἷο | νωαννησ: ΒΡΕΙ νὠανησ | δε: Ἡ” 49 ασπι οσα | 
αποχωρησασ (εἰ. Ὠίοι αρ Εβδ): Ἐ 953 δ4, 190. αναχωρ. | απ: 15. 

εξ | υπεστρεψεν (99): κἩ -ψαν 

πμ ο 

ο. ἹὍ μασ 

αλ “ᾱ- 

ο. ον... ο. πο νο 

ο νο ο πο Ἑρο Ὄν να ο. 

κ. 
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ὑπέστρεψεν εἰσ Ἱεροσόλυμα. 14 αὐτοὶ δὲ διελθόντεσ ἀπὸ τῆς 
Πέργησ παρεγένοντο εἰσ ᾿ντιόχειαν τὴν ΠΠισιδίαν, καὶ ἐλθόντεσ 
εἰσ τὴν συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐκάθισαν. 15 μετὰ 

δὲ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ νόµου καὶ τῶν προφητῶν ἀπέστειλαν οἱ 
ἀρχισυνάγωγοι πρὸσ αὐτοὺσ λέγοντεσ᾽ ἄνδρεσ ἀδελφού εἰ τισ ἐστὶν 
ἓν ὑμῖν λόγοσ παρακλήσεωσ πρὺσ τὸν λαόν, λέγετε. 16 ἀναστᾶσ δὲ 
Παῦλος καὶ κατασείσασ τῇ χειρὶ εἶπεν ' ἄνδρεσ Ἰσραηλεῖται καὶ οἱ 
φοβούμενοι τὸν 9εόν, ἀκούσατε. 1 τ ὁ 9 εὺσ τοῦ λαοῦ τούτου Ισραὴλ 
ἐξελέεξατο τοὺσ πατέρασ ἡμῶν, καὶ τὺν λαὺν ὕψωσεν ἐν τῇ παροι- 

κία ἐν γῇ «γύπτῳ, καὶ μετὰ βραχίονοσ ὑψηλου ἐξήγαγεν αὐτοὺσ 

εξ αὐτῆς, 18 καὶ ὡστεσσερακονταέτη; χρύνον ἐτροφοφόρησεν αὐτοὺσ 

14. αυτοι δε: Ἑ παυλοσ δε και ῥαρναβασ | παρεγεγοντο: Α εγενοντο | 
αντιυχειαν: Ε -χιαν | την πισιδιαν 6ππΠ ΝΑΒΟ (1ο] φιαε εδὲ Βἰιάίας, 

οπΙ τεβροπάοτο νά! την πισιδιασ)... ς τησ πισιδιασ (0 1. πεισιδ., 
4. πισσιὸ.) οππι ΤΕΗΙΡ αἱ οπιπν]ὰ ΟΥ 145. Πεπι νς ατπι τε]] | ελθον- 
τεσ ουπι Ν”Βο 61. 104. ο0ορ... ς Ἱωπ ΤΙ εισελθοντεσ ΟΙΠ ΝΕΡΕΗΙΡ αἱ 

ΡΙ6Υ σα” 15 νρ βαἩ βΥτΙΙΣ αγπι αθί ΟΥ 5 213 [τη ημερα των σαβῥατων 
(6ε, ἆ αῑε ἑαὐδαίογπι): ΡΕΙ τη (Ἔτην) ηµετερα τω σαῤῥατω 

15. ευ τισ οΠἩ ΝΑΒΟΡ” 159. 61. α11δ ἆ νο ΒΥΙ5ΕΝ ϱορ.... 6 ΟΠΙ τισ ΟΠΠ 
ΡΡΙΖΕΗΙΡ αἱ Ίοηρα Ρ]α βα]ι ΘΥΥΡ αὖπι αθία ΟἨΥ 33 ΤΗΡΗΥΙα ειῦ | εν 

ὑμιν λογοσ παρακλ. ΟΠΠ ΝΑΒΟ ὃ. 98. 40. 43. 59. 96. 106. 142. 180. 

αἱ35ο6Υ σαί νο (ΐθπη δαῖι θγταἴ αγπι), Ἰζοπι ΟΠΙΙ55Ο εν Ἡ α] Ρραίο... ς ΤΙ 

λογοσ (9513 -γου, Ὦ αἀά σοφιασ, ἆ εἰ ἐπιεῖζεοίμς) εν υμιν παρα»κλ. οππι 

ΡΕΙΡ αἱ Ρρ]ετ ΤΗΡΊΥΙΕ ε{Ὀ, Ίτεπι «ορ οεγόιπι εοπδοἰαξίοπῖς εδὲ ἐπίεγ 908 | 
προσ τον λαον: 1, αἱ α]ῑα βγτα βα1 ατθ αθἩ σοπ]σιπέ οππῃ 5εᾳᾳ 

(ρτορίαεγθεασαθ Ιπίεγρτείας ζοφτζπιὐαί αἆ Ώοριζιπι) 

16. παυλοσ: ϱ 68. Ῥταεπι ο | ισραη- ἴῖα ΛΗΟΠΙΡ εἰο: α νσδραη-, ΡΕ 
ιστρα- (ἴεπι ἆ ο ἐδίγα]ε-). Τίεπι --ῄλειται ΟΠΠ ΝΑΒΟ.... ς -ηλιται 

6πΠῃ ΡΕΗΗΡ είς | οἱ φοβουμενου: Ἡ 1116οἳ 0191345 ἐΧί (πο Ίέθιη 6011) οὐ 

ἐν υμιν φοβ. 

1Τ. του λα. τουτου: Ὦ του Ρτο τουτου, 40. οπι τουτου, πες εκρτῖπι νρ 

αείΏ, 54Ἡ οπι λαου τουτου | ισραηλ (ἆ ἐείνα]εῖ) -- Ἱία εἰ. ς (Ξ- αὐ 5) 

εὖ ΤΠ - οἳΠῃ ΝΑΒΟΡ 19. 16. 29. 96. 40. 61. 69. 100. 105. αδὲΓ ϱ8όΓ αἱ 

νῖκ πα σαΐ νρ 84Ἡ «ορ αἲπι αεί... αὐ 97 ΤΙ οπι οµπῃ ΕΗΤΡ αἱ ρ]ιςό0 

Αντηύ ΟἨ1ὴ3489 ΤΗΡΗΥΙΑ εἰθ :: νσραηλ αὈιπάατο γ]άδραίας, Ἠΐπο οπη[θ- 

8πῃ θ68ί. ΑΠΙ τουτου βιιδία]θγιηί, πέ 1ρ56 Ἡ «ΠΠ νρ 54Η. ἸΤεοίῖο ϱ0- 

ἀῑςΙβ Ἐ Ἱπρτ]παϊδ ία οοπιραταία οδί αἱ οοπβτιηθί Ιεσίῖοπεπι οοάΙσμπῃ ΝΑ. 

ΟΡ | και τον λαογ: Ὦ δια τον λαον (ργονίε ροριίωπι) | εν γη: ϱἨ εν 

τη γη | αιγυπτω ϱΙΠΙ ΟΡΕΗΙΠΡ αἱ Ίοησο ρ]ι οαὲ ΟἨΥ ΤΗΡΗΥΙΑ εἰδ.... 
11η αιγυπτου οππῃ ΝΑΡ 18. 40. 61. 100. 106. αἱ; Ίίεπι νο (αίᾳπο 

εί]απῃ ἆ ϱ) αἵο, ππάο νὶα ἰεβίπιοπΙππη ἄταεσαο ]αοσίῖοπῖδ Ρεῖῖ Ρροΐεςί 

οί τ, 96 (ος. Τ, 11) απο Ίοσςο οοπβνππαίσ αποά οἀϊαίπιας 

18. ωσ: ΡΕ ΥΡ 58 «ορ ΒΥΙΣΕΝ οἵη | τεσσερακονταετη (ο -ετην) χρον. επτη 

ἤ, 3 58 

Ἐκ ϐ 1 

7, 86 
Ῥε1, 81 
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Ῥιτ,1 - ͵ ἃ νο εν μκν - το τα ἐν τῇ ἑρήμῳ, 19 καὶ καθελὼν ἔθνη ἑπτὰ ἐν γῇ Χαναὰν µατε- 

ΝΑΒΟ. Πίεπη ς Ίωη τεσσαρακονταετή χρον. οπἵΏ ΕΗΙΡ αἱ οπηὔ]ᾶ(ενρ 
2εΥ φιαάγαρίπία απποταπι {επιριθ) ... Ὦ ετη αἱ | ετροφοφορησεν (εἴ. 0 
ο ΤΙ) εαπι ΑΟ 19. 92433 68. τ8ῦπιε 98. 100. 106. 149. ΙδοἈνιᾶ ἆ (ας 

οὗ ιόντα αζωτέ) 1έθπα (πιωνζοξ, αἱ εἰ. ϱ) 581ι οοΡ ΒΥΥ5ΟΝ α{ρ Εχί ατη αεἰΏέτ 
ΑΕ (ΑΤΡ νετο ἀπρ]]οῖ νοτΡο πίθηπ5 ἀαρ]ῖσεπι Ιαεσοίίοπαπι ταάἁἷά1ς: ουὔ- 

οίουεδ }εοῖί εοδ [. ϱ. ἐτροπαιοφόρ. αἱ «οἆ. Ἠο]πι. 65. αἆ Ώειί 1, 91] εί 

αἴωίέ εοθ) Οοπςί τ, 56,3 (Ἰερεπάαπῃ εηῖπι 9886 ἐτροφοφόρησασ αὐτοὺσ ἐν 
τῇ ἐρήμῳω Ρτο ἐτροποφόρησασ αἴςο, αιοά οαἴέιπι εδ, Ρ]απὶβδίππιπι Πέ 
Ίπάθ ᾳιοά αἀάἰέαπι οδί παντοίοισ ἀγαθοῖσ). Εϊάσπι Ιαοίιοπϊ {ανοπί 

ΟψνΕίοδρασ εί Ἠεδγε], ἐτροφοφόρησεν Ἰπίετρτείαπίες ἔθρεψεν. Ἰάθτη 
νετραπη μαθθίαν 9 Μαες ἵ, 27 ἐλέησόν µε -- τὴν ἐκθρέψασάν σε - καὶ 

τροφοφορήσασα», Ίἴεπι Μασαν Τ1ή6 (Ποπι 4 αὐτὴ ἡ µήτηρ - ἀναλαμ- 

βάνει καὶ περιθαἄλπει καὶ τροφοφορεῖ ἐν πολλῇ στοργῃ. Τέεπα Ῥ5-Ο]ν 
5954 (8εγπιὸ 4ο Ιεϊππίο) Θεασάμενοι Θεὸν - τροφοφοροῦντα ἐκ γῆσ. 
Μακῖπηο νετο οοπιπηεηάαί Ώειί 1, δΙ. ᾳπαεπι Ίοσυπι Ῥαυ]ὴς οἶπο ἆπρίο 

γθβρεχί!. Ε8ί 1δῖ επῖπη: ἐτροφοφόρησέν (516 εοᾶᾱ. ΑΒ Απιζῦσξες Οοἵὶ 
ἰχιδραςο Ῥα5-γαἰθδαες αίο; οἀτοπῃ τροφοφορήσει 5ἶπο εοᾶ μπας Οοἴδ]πιξ 

αἱ πηὰ ετροποφοφησεν) σε κύριοσ ὁ Θεόσ σου ὧσ εἴ τισ τροφοφορήσαι 
(.σει Ἡ αἱ) ἄνθρωποσ (4ε τροφεύσ, ποπ 49 πα ἰτίσα Εεηῖπα οορ](απἀαπι) 

τὸν υἱὸν αὐτοῦ. Ἐἰπείααέ 1δῖ ᾳποᾳπθ Ι6εξίο αίᾳιο Οἵ ἐτροποφόο. Ἱερῖί 
(νιάε ρο8{): 8εἆ οὐ ἆ Ῥ]π δὲ απο ΟΠ1Π ἐτροφοφόρ. πιοπίας, επι ΟΥΓΟΣΕΙΣΙ 

ὅτι µό)οσ αὐτὸσ ὁ σώζων ἐστι καὶ ἀγιδρωτὶ κατορθῶν πᾶν ὅπερ βούλοι- 
το, αὐτὸσ ὁ τροφοφορήσασ κατὰ τὴν ἔρημον, δίβΙΔΡΑ 315 ὡσ ὁ Φετοσ ἔφη 

«{αυίὸ, ἐτροφοφόφησεν αὐτοὺσ ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἄρτον οὐρανοῦ ἔδωκεν 

αὐτοῖσ, 1ρ5ο εοπβτπηαπία «οηέεχία, απεπιαάπιοάιπη Ὥοο ϱποαθ Ίοσο 

ἐτροφοφόρ. πηι]ίο αρίίογΘΠι 56ΠΏΒΙΠΏ ἀαί απαΠι, ἐτροποφύρησεν ..... ς 

(145 αὖὐ΄} ετροποφοφησεν ΕΠΙ ΝΠΟ”ΡΗΙΡ 61. αἱ Ίοηρε Ρα εαἰ νρ 

(πιογε» εογιπι διιδέϊπιιζέ) ΒΥΤΡ τας Επ Ἱίθιη (56 ποη Π]αδίταπί «οπιπη) ΟΥ 

Τρ]: (1: ετροφοπορ.) 06ο. Οοπβτπιατε ραίαίατ ΕΠοίβία5 1η ]αχίσο, 9] 

Άαςς ἑαπίαπι Ἱεραπίαγ: τροποφορεῖν. τροπώσοµαι, νικήσω, ὑποτάξω. 
Ίπιργ]παϊ5 νετο οοπιπποπάαίαχ ααο[ογ]αίαο Οχ]ρεπῖ5, αἱ δῖο Ἱεριί Ώειί 

1,91. Οἱ Ου 155 (εοηίτα 06198311) (αὈΙ Ιεεμο οοπιρτοθαίέαγ 6 πεχιι) 

αἱ 341: 335" ΤΗ: Τ9δ (ᾳπἱρας Ρ]ετίδααα ναίας Ἱπίετργείαβο αἀάία ε5ί), 

Ίέθπι Ου πΙ 5915 (π Ἐσεο]μ. Ἰοπι. 6, 6. διρροτίαυϊί επιῖπι πιογεΒ ἔποβ ἄο- 

πιζπιι ἄειιδ ἔπιμβ, «πιοπιοᾶο δὲ ϱιιῖ διιρρογίέεί Ἰοπιο Πζύιηι πι. Ιθίζιμ: 

ΠΙΟΥΕΣ πιοδίγον ιιρροτίαέ ἄεις εἶομέ Ίαβδίοπεθ ποδίγάδ Ῥοτίαί Π]δις ἀεῖ). 

Αοσαα]έ Τ,οἱξ 15: (ρνο ΑΙΙι5) φποπιοᾶο Γουτέ ἐε ἄοπιῦπ. ἄειςδ {πι δἰσμέ 

φιΐ ουεαέ Άοπιο Πζδιπι διήιπι. Ἰααάαι Ἠείδί Ἠαπο αἆ ]αοίῖοπεπι δὔῖαπη 

Ταπστη ἵηπ Οαπί, 2,6. Αά 86ηβαπ οἱ οπῃ 9, 92. Ιάεπι νετῦιπι ΡεΥ- 

γαγαπα Ἰαῦθίαχ ἵπ 56µΟΙ. ΑπὶδίορΗ. (οξ δαΐᾶ. 5αῦ οὐ χρή) εἰ Οἷς. ο 

Αίῑ. 15, 29 (ωῇπ Ἆος τύφον µου, πρὸσ Θεῶν, τροποφόρησον.") 

19. και καθελων ΟΠ ΔΑΟΡΕΗΙΡ αἱ {ετο οπΏ νρ τε] Οµή 1ήτ.., 61. 
β4]Ἡ οπι και | επτα: Ε Βοαάτείτα 150 εκ αν Ροδί εν’ γή χανααν Ῥοι | εν 
γη (α 1. 196. τη) χανααν (5 94. χανααμ, ἆ οἸαπααπι): 18. 11" οπη | 

κατεκληρονομήησεν ΕΠΙ ΔΑΒΟΡΕΗΙΡ 19. 61. αἰδὸ [ετε οαὲ Οςὸ 1 
ΤΠΡΗΥΙ ... ς (- αυ Β2) κατεκληροδοτησεν επι πιίπαθε νίκ τη 
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/ Δ - αρ 6 ς ”/ ; Δ 
κληρονόμησεν τὴν γην αὐτῶν, 20) ὧσ ἔτεσιν τετράκοσίοισ καὶ πεν- 

Δ -- 

τήκοντα. καὶ μετὰ ταῦτα ἔδωκεν κριτὰσ ἕωσ «Σαμουὴλ προφήτου. 
3 - 2 ’ ’ ας 3 - ς Δ ᾿ 

21 κἀκεῖθεν ᾖτήσαντο βασιλέα, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖσ ο Φεὸσ τὸν 
Σαοὺλ υἱὸν Κείσ, ἄνδρα ἐκ φυλῃσ Ἠενιαμεώ, ἔτη τεσσεράκοντα᾿ 

Ν 2) Ν νὰ .- 

239 καὶ µεταστήσασ αὐτὸν ἤγειρεν τὸν «Ίαυειδ αυτοῖσ εἰσ βασιλέα, 
τ ες ιός λ - η 
ᾧ καὶ εἶπεν µαρτυρήσασ᾽ εὗρον «4αυεὶδ τὸν τοῦ ᾿εσσαί, ἄνδρα 

ΤΙΡΗγΙΟ. Ῥταείετθα ς Ιω ΤΙ αἀά αυτοισ ΕΠΙ ΑΟΡ΄ΕΗΙΠΡ αἱ Ρ]ετνε 

υταίς αγ ΟἨΣ ... οπΙβίπηι8 ουπα ΝΒΡ” 19. 40. 61. 841 6ορ | αυτων: 

ϱΆ ΑΣΙΡ ο." των αλλοφυλων 

90. ωσ ετεσι τετρ. και πεντηκ. ΔΠίθ και µετα ταυτα (65) οππη ΝΑΒΟ 
19. 15. 18. 96. 40. 61. 19Τ. εαί νσ (φιιακὲὶ ροδί φιιαάγύπφεπίος εἰ φιζπηια- 

θἶπία αππιοβ, εἰ Ῥοδέ Ίιαεο, ΙΒ δἳ. Ώαᾶδθ' 61 εκ νρζοἆ β110) 888 (οπ1 µετ. 

ταυτ.) «οΡ (οπι ὦσ) Ατ ...ς Τϊ και µετα ταυτα (ϱἨ ἆ δγταῖς ατε 

βεἰἩΤο ΟΠ μέ. ταυ.) απΠίο ωσ (ρΆ εωσ, ἆ φιιαθί, ΒΥΙΣΕΝ αείΏ οπι) ετε. 
τετρα. και πεντ. «ΙΙΏ ΡΕΗΗΡ αἱ Ῥ]εν αθείΠΡΡ Βεάτείσα 125: 140 ος γ, 
ΐεπι (νίᾶς απίθ) ϱ" ἆ βγτα!ῦ ατθ αθἰΠῖο :: Ῥτο {εβαπῃ Τ8{Ι0Π8 ΠΟΠ 

{απα αιιαετοεπάαπα εδἰ απ]ά οβεηβῖοπῖς ἵη 5ε οοπ/Ιπεκί Ιεοίῖο Ε15., απάτη 

απῖά Γαογῖέ ος α Ιθείῖοπο οοάΙοιπι ΝΑΒΟ ἀἱδοθβδιτ δἳί. ΘΈποταπη 

ααἱάθπω εοπ]αποία, αιιοξογ]ίας ἀθβοτεπάα ποη οδὲ ηὶδί ρτανἰβαῖτπα ας 

βαΐΐ9 αν]ἀθης οἈ1β5δα 5ιθἀθαί. Ἐδί αιίοπι ϐα 4παπι ρταεβεπί [εοίβίο 

πηϊηΊπις Ἱία οοπιραγαία πέ ποπ Ροββῖέ Ποη αά απιεπάαίογεπη χοευτῖ. | 

εδωκεν: Ἑ (εί. Βοάτείτα ος ατ) 143 Αυτα βαἩ ατγπι ΟΥ αάά αι- 

τοισ | προφητου 8ἶπθ ατίῖοπ]ο οππι ΝΑΥΙάΒ 61... ς ΤΠ Τί του προφ. 
οππι ΟΡΕΗΓΡ αἱ Ῥρίες ΟΥ 

91. βασιλεα: 61. -λεαν | ο Φεοσ (96. Ροδί σαουλ ροή): 43 16. 25. 96. 
84, ὃτ. 46. 56. 66. 68. 80. 105. εδοῖ οπι. Τίοπι «ο ἁ]αί αρ Ἠιδί, 4ος 

οκ οογγδοί[οτΙ1β Ποπιαηῖς 11ο Ἠβῦεταο ν]άσίαν, πιοπθαπίθ αἆ Π. ν. Τ1οσ. 

Ἐτιρεηδί !ΠΟη εδ οπ{ξεπάμπα ΏΟΙΠΕΗΠ «Ώεμδ.. | κεισ επι ΔΑΒΟΡ...ς 

χισ ουπη ἘΗΙΡ αἱ οππὖ]ά | βενιαµενν οΙΠΙ ΝΑΒΟ 19. (61. -μεῖμ) ... ς 
βενιαµιν ΟΙ ΤΕΗΡ αἱ Ῥ]6υ; {ἴετη 1, Κ9ΟΙ αἰσ]ά βενιαµην | τεσσερακ. 

επη ΝΑΡΊΟ.... ς ΙΠ τεσσαρα». 6πΤ ΒΞΕΗΙΡ αἱ] ρ]ογ... 5 61. 

99. τον (Ἠ οπι) δαυ. αυτοισ ΕΠΠῃ ΝΑΒΡ 881 60οΡ...ς αυτοιστον δα. επι 

ΟΕΠΙΡ 8] οπιηὂΊᾶ νο ογτα!τ αγπι αεί] ΟΥ 1 ῃ δαυειὸ Ίος Ίοοο ρ]επε 
ΝΒΡ: ῬεΓ οοπιρεμάἴαπι ΑΟΕΗΙΠΡ, αἱίετο Ίοσο αἵ.Ν...ς αὐ δαβριὸ, 52 
δαυιὸ: ο αά Μί 1, 1 | ευρον (ες. ΟΥ 31553 εἰ368 Έιςρς5δ ΑΙΙ155 εἰς): 

Ὦ ηυρον | το» του ιεσσ. εἰ. ΟΥ 3555 ἘιδρΣδὸ ΑίΠ155.,, Ὁ 98, τον υιον 
νεσσ., Ον 5365 199ΓθΘ (ευρον αγδρα κατα την καρὸ. µου δαυ. υι. ιεσσ.) 

υνον νεσσ. | ανδρα εἰ. Οτ0Ι5 Ἐιδρ5 ΑἱἩ ΗΠΣ 1111 οίο... Β Α]ιοάάδ 
ἨΠ1]οᾶὰ αλα οπη | Ἐ οἵη ανδρα κατ. τ. γαρὸ. µου οσ: ᾳποᾶ ἵπ πιαπ][θδίο 
ΕΥΤΟΥΕ ῬΡοβ]ϊίαπι δδί. Ἐο]ο θηΙπ 111 τεοίο εχειη{ε, ΥΘΙ5Ο Ἱπθιηίε 

5οτῖρα εοᾶ]οῖβ οσοίο Βίϊ61Ποβ εχ ρταεργεββῖδ πιβ]ο τερείϊίεταί. Ἠϊπε 

{ποίαπι ϱδί πί οχειπίο οοάεπι {01ο νεΙ5ο Ἱαδίαπαι βρα(ἵαπι οσίο 5Η16Πο- 

ταπῃ ἀεθδδεί. ἈΝΙΠ]οπιίπας α]έεγον 4πβ{ίπΟΣΓ: µαρτυρησασ | πυρον 

ὃδ. {τοντουιεσσαι, ΗΕέετῖς τοπ (15 αἀδοτῖρα]έ, αἱίεΓοδ Υετο: ανδρα | 
κατα | τήν καρδιαν µου | οσ, Ργπεἰεγπιϊκί. 

1 βατ 8, 6 
10.91. 16,1 

Ρ. 88 (80), 91 



Το ϐ, 3 ΡΡ 

Ίο ὃς 15 
101, 21 ϱρ 

15 19, 29. ΠΡΑΞΕΙΣ 

Δ Ν / α ’ / λ / / 

κατὰ τὴν καρδίαν µου, ὃσ ποιῄσει πάντα τὰ θελήματά µου. 
Ὀ ς .) - , ” 

25 τούτου ὃ 9εὺσ απὺ τοῦ σπέρµατοσ κατ ἐπαγγελίαν ήγαγεν 
-. 3 Δ - 3 - / 3 ῃ μα) 

τῷ Ισραὴλ σωτῄρα Ἰησοῦν, 24 προκηρύξαντοσ Ἰωάννου πρὸ 
” 3 ο. λ -” - 

προσώπου τῇσ εισόδου αὐτοῦ βάπτισμα µετανοίασ παντὶ τῷ λαῷ 
« κα ρ ε , Γ : 9 

᾿Ισραήλ. 25 ὧσ δὲ ἐπλήρου ὁ Ιωάννης τὸν δρόµο», ἔλεγεν τί ἐμὲ 
ο -ᾱ σ » η . 3 5 ” υ κ 

ὑπονοεῖτε εἶναι, οὐκ εἰμὶ ἐγώ᾽ ἀλλ ἰδοὺ ἔρχεται μετ ἐμὲ οὗ οὐκ 
α Α δης» « ” - κ 2 ς , ν 

εἰμὶ ἄξιοσ τὸ ὑπύδημα τῶν ποδῶν λυσαι. 20 ἄνδρεσ αδελφοί, υἱοὶ 
, ὴ4β ΑΝ) ᾱ Ν κ ζς η / Ν 9: / ς ν ς λ / , 

Ἰένουσ ᾿4βραὰμ καὶ οἱ ἐν ὑμῖν φοβούμενοι τὸν Θεόν, ἡμῖν ὁ λύγοσ 

τῇσ σωτηρίασ ταύτησ ἐξαπεστάλη. 2: οἱ γὰρ κατοικοῦντεσ ἐν 
{1 ΔΝ Ν 2 2] α] -- ” .) Ν 

Ἱερουσαλὴμ καὶ οἱ ἄρχοντεσ αὐτῶν τοῦτον ἀγνοήσαντεσ καὶ τὰσ 

25. τουτου ο Όεοσ απο του σπερµατοσ (87 οπι απ. τ. σπὲέρµ., 54βΡΙΘ): 

Ῥ ο Όευσ ουν απο του σπερµ. αυτου | ηγαγεν οἳΠι ΝΑΒΕΗΙΗΡ 61. αἱ 

[εχεθὸ νρ «ορ αθί]ῃ ΑΕι196 Ον. 39 οοτη ΤΠρΗΥΙ8....ς(Ξ αυ Φᾳ) ηγειρε 

εππη 6) 19. αἱ τη σα” (αἀ λίθοι ηγειρε λέγει, δυκ εκτισε' τον γαρ 

οντα Ίγειρε}, ου τον µη οντα) {οἱ 5δαἩ βγταί αγ ΟΥ Ὀσ τικι Τμανί όδ 
ΤΠΡΗΥΙΟ | σωτηρα ιησουν ΕΙΙΠΙ ΝΑΒΟΕΡ (Ρ σῳω. τον ϱ)) 15. 18. 40. 61. 

69. 100. 106. αἱ βαΐ πια νο βγταῖτ δαἩ «ορ ατπι Αἴῑι Τμάτί ΤΗΡΗΨΙΟ (α11ὸ 

Ον 9 11 αἱ” οπι ϱ)) ... ἨΠ, αἱ50 α αι] (ΟΥ 9339 οκ ο ἁ α]ία) ΤΗΡΙΗΥΙα 
(Ὑκερίσοιη) σωτηριαν. Οι 6ΓΤΟΥ εκ απ{]αια δοτ]ρίατα ογ{αβ θ8ί. Όοπι- 

πιπίαταπς αηῖπι ΟΓΣΙΗ επι ΟΡΙΑ ΓΙ, βῖνε 602ΤΗΓΑΙΗ εππ 

ςΩΣΓΗΡΙΣΗ. 
24. ἱωαγγου: ΒΡΕΙ ἀδεὲ ίωανου | παντι: Η1Ρ αἱ ρ]αςῦθ Ο]ητ 15 εοτη (ποπ 

ατικί) ΤΙΡΗΥΙα6ΙΡ οπι | τω λαω: ΑΗΙΡ αἱδ ξεγο ΟΠγόοπα ΤΗΡΙΥΙ8 εἰῦ 
οπι λαω. Τίεπι κ ροδί παντι τω ἵαπαι Ἱπερρεταί ισῳ., 5864 απίε(πατα 

αὈδο]νίδδεί, λαω .σρο. τεροβυῖΐ. | ισραηλ (94. αἱ αἲϊᾳ του νσφ.): 68. 

104. δα] οἵη 

20. επληρου: 9813 -ρουν | τωαννησ (80813 τώανησ) 8ΐπο ατίιῖοα]ο εἴππα 

ΝΑΒΟΡΕΠ 61. 101. 180. αἱ5οιυ αἱ ραπο οαὶ ΤΠΡΗΥΙΑ...ς Τί οιωα»). 

οππι ὮΡ αἱ ρίεν Οἶις 31 ΤΠΡΙΥΙΟ | τιεµε «ππι ΝΑΒ 61. (τν μαι) 58Ἡ 

αθίμ....ς Τί τινα µε ο. ΟΡΕΗΙΡ αἱ ΡΙεΥ να «ορ 5ΥΤΗΙΙ γη ΟἨΥ {ς νετο 

βίο: τια µε υπογ. ειναι; ουκ εἴο) | εγω: ΕἘ 68. 19186ἵ (οἱ Βεάτεῖτ 141 οκ 
αν ΤΠΡΙΨΥΙΟ αὖά ο χς | αλλ: Ὁ αλλα | µετεμε: ϱ μεθ εµε 

26. και οι ΣΥ: Β ΟΠῃ και ] και οι εν ὑμιν φοβ. τον 8εουν: 8αἴΠΤΟ (πο 1{6ΠΙΡΡ 

5εἀ οπι εν ιν) οπι | εν υμιν: ΑΌ 61. εν ημιν | τον Φεον: Ὦ Βεάτεί 141 
εχ ἄτ αἀά ακουσατε | ημιν επι ΝΑΗΡ 19. 19. 98. 61. οδεῦ βα]ι ΒΥΤΡ 1αδ 

εν ς πι ΤΙ υμυν οππι ΟΕΗΠΡ αἱ ρ]ει νο ΒΥΤ5ΟΝ αἰρ Ιχί σορ απ αθί] 
ΟἩσ | ο.λογοσ: ο 6. 56. 6ὔ. 198. 180. ἆδον αἱ αἰῖα ασπι (πεμαί Πίο 
8Ε’πιΟ οἴίαε) αἀά ουτοσ | ταιτησ: ο 18. ὃτ. 1985. 180. αἲ Ραπο αὖπι 

αοί] ΘΥΥ5ΟΝ αγθ οπι | εξαπεσταλη οΝπι ΝΑΒΟΡ 19. 61. αἰδὸ οαι”1 ΟΥ 

θα ωες απεσταλη οπη ΒΗΗΡ αἱ Ιοηᾳ6 Ρ]ι ΤΙΡΙΥΙ4 ειὈ 

27. εν ιερουσαλ. ΕΠΙ ΝΑΒΡΗΙΡ αἱ Ρ]α οαἴδ1 ... ΟΡ 189. 61. αἲδο Οι ο311 
ο 45 οπη εν, Ίέειη νο (αέ 6, πο ἴέθπι 4) Λαδαδαπέ ΠΠεγιδαίεπι | ον 

αρχοντ. αὐτων: ϱΆ ἆ νε οι αρχ. αυτης (εἴιθ) | τουτον αγνοήσαντεσ: 
Ὀλνἷᾶ µη συνιενταισ (1 Ροξίις Ἰπάῖσα Βοτῖν 4πδπη αγγοουνταισ), ἆ ποπ 
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Φωνὰσ τῶν προφητῶ» τὰσ κατὰ πῶν σάββατον ἀναγινωσκοιμέγας 
πρίναντεσ ἐπλήρωσαν, 328 καὶ µηδεμίαν αἰτίαν Θανάτου εὑρόντεσ 
ἠτήσαντο Ιειλᾶτον ἄναιρεθηναι αὐτόν 29 ὧσ δὲ ἐτέλεσαν πάντα 

τὰ περὶ αὐτου γεγθαµµένα, καθελόντεσ ἀπὺ τοῦ ξύλου ἔθηκαν εἰσ 
μνημεῖον. 90 ὁ δὲ Φεὺσ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, 91 ὃσ ὤφθη 

ἐπὶ ἡμέρασ πλείουσ τοῖσ συναναβᾶσιν αἰτῷ ἀπὺ τῇσ Γαλιλαίας 

εἰσ Ἱερουσαλήμ, οἴτινεσ νῦν εἰσὶν µάρτυρεσ αὐτοῦ προσ τὸν λαύν. 

ζζεζζεφεπίες, Ῥ" τουτον αγνοουντεσ | καιτασ φωνασ: Ρ813 ἆ Ε και (ϱ3 

ἆ οπι) τασ γραφασ, Ίξεπα ΦΥΥΣΕΆ | κριναντεσ: Ὦ και κρ. 

35. ευροντεσ: Ὦ νρ 84] «ορ ΒΥΤΡ «.Ἔ ααίμαῖτ α4ά εν αυντω | ἠτησαντο 

(ἴα αἱ. κό π” ήτησαν τον) πειλ. αναιῳ. αυτον: Ρ" κρειναντεσ αυτον 

παφρεδωκαν πειλατω ινα εισ αναιρεσιν, ἆ ἴιαίσαπίεν αιίεπι ετιπι ἔγακλῖ- 
ἄεγιπέ ρἰ]αίο μέ ἠπίεγΠοεγεέιη:; Ὦ" Υνοτο ΠΟΠ ἴαπι απεροπϊ Ἠΐ5 8εά 6ΟΥΙΙΠΙ 

Ίοεο Ρροπ] νο]αῖί ήτησαντο πιλατον ανερεθηνναι, ᾳπαθ ᾳπίᾶεπι Ροβίθα 

αποῖς Ίπε]αδα δαπί  πειλα- οἳπι ΒΡ.... ς Ίῃ ΤΙ πιλατ. ΟΠ ΝΑΟΕΗΤΡ 

είς :: ϱ{ αἆ Τιο 98, 6 πΏῖ πει- ΔΔΒΡΗΤ, αἲ Το 98, 18 εἰ 90 0] ΑΒΡΤ. 

εί α]1 ; 

29, ετελεσαν ΟΠΠ ΝΑΒΟΕΗΙΡ οἱς, Ρ" ετελουν (5εἆ ἆ οοπειιποπιαυεγιιπέ), Ὢ” 

ετελεσεν: Ἱπτερβῖς Ιπ εἀά. ποηπα]]α5 (εἰ σᾷ4), αἱ οίαια ΥΥΙΒαπ!1, 

νΙΠππη ετελησαν, ἃ 410 ἔλΠΙΕη δἱ ς 6ἱί ςὸ (1624. 168989. 1656. 1618. 

1086) Ἱβογαε πιαπδεταπί | παντα ΟΠ ΝΑΒΟΡΕΗΗΡ αἱ Ίοησε ῥρ]α Ον 

τες (Ξ αυ ὦπ) απαντα ου 19. 6δῖ 4] νΙκ πηι |/ τα περι αυτου 
7εγοαµµενα (εί. νο 85υτρ): Ἐ ΒΥΥΣΕΝ τα γεγραµιμ. περι αυτ. | 7εγραμ- 

μενα (ΡΕ αάά εισιν, απεπιαάιποᾶαπα ἆ Παθεί «Ίαε ἄε {Πίο θογζρέα 

δπί): ϱ" ἆ αἀὰ ητουντο τον πειλατον τουτον µεν σταυρωσαι, καν 

επιτυχοντεσ παλιν και (Ίαπῃ ρεγρ]{τγ καΘελοντεσ), ἆ ρεἐτεγιπὲ ρἰζαξπι 

Ίπμιο σγιοζ]φὶ εἰ ἱπρείγανειιωιέ Γέεγιπι εἰ (ρεισθιιβ ἄεροξιετιπιέ ἄε {ἱᾳπο). 

Ἁϊπη τετ ΥΥΡ πι Ρροδί γεγραµµενα δἷο: Γοβίημαπι ογιοζχαι εβδεί, ϱε- 

ἐἴετωπίέ α Εἰῑαίο αἱ ἄε ἴἴφπο ἀείγα]εγεπέ επι. Ππιρείγασεγιπέ, εἰ ἄείτα- 

Πεπίεν επι ηδμεγιπίέ ἴπ δεμιήσ]ιγο. | ξυλου: Ὦ ΒΥΤΣΕΒ σταυρου | εὔηκαν 

(15, εθαψαν): Ῥ” και εθηκαν (1ἴθιη ἆ εἰ ἀεροξιεγιπὲ ἄε ἰἶφπο εἰ 
φῬοδιεγπ{) 

90. ο δε Θε. ηγειρ. αυτον (Ε ΟἨΥ 53317 αυτ. ηγ.) εκ νεκρων: Ὦ πὶ] πὶςῖ ον 

ϱ ὅεοσ ηγειρεν, ἆ φμεπι ἄεις 5εγο εποϊ(αυῖΐ 

91. οσ (Η” οσ εκ ὧσ τεδβπῖτ): Ὁ 6 Φα] «ορ ουτοσ | επι ἡµερασ πλειουσ 

τοισ αἰς: Ὦ τοισ συ/αναβαινουσιν ( -βασιν, ἆ αδοεπζεγιπί) αυτω 

απ. τησ γαλ. εισ ιερ. ἓφ ηµερασ πλειονασ (Ἄπλειουσ) | νυν εαπι ν (5εἆ 
Ροβί εισιν Ροή) ΑΟ (9 αχρι νυν) 19. 15. 18. 21. 29. 40. 61. 68. 69. 105. 

180. αἱ ρ]α810 οαί (197. οδες πί ϱ) νς βα]ι «ορ βΥγαῦΣ αγπῃ αείἩΣο (8εἆ 

ΥΕ ΒΥΤΡ 11541ε πες, ΑΥΤΑ εἰῖαπι πιπιο, αείἩτο αἱ ν) ...ς Ξαυ-- 82) 

οτη 61Π ΒΕΗΙΡ αἱ Ρ]α αε{ίΠΡΡ Οσο 18: βἰπι]] ρα Ἰοείς 2, 98. ὃ, 10. 

ὅ, ὁ2. 10, 99 νυν ποη Ἱερ]ίαγ πες Ππ]αίαπῃ α (εδάρας 68ί, Ἰΐπο πα] 

Ἠος Ίοσςο εταξ απο αΙῑεηα πιαπα αἀάργείατ | αυτου: Ἡ οτι 

ΤΙΟΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. ΤΡ. Ε. 9. 8Ε 

Τιο 95, 98 

Το 29, 58 

1, 8 
10, 40 8 



114 19, 99. ΠΡΑΞΕΙΣ 

Α ής - { ” 2 / λ Ν Δ / Ρ] 

99 καὶ ἡμεῖσ ὑμᾶσ εὐαγγελιζμεῦα τὴν πρὸσ τοὺσ πατέρασ ἐπ- 

αγγελίαν γενομένην, ὅτι ταύτην ὁ Θεὺσ ἐκπεπλήρωκεν τοῖσ τέκνοισ . 
Ῥρο αι ε -- ϱ) αρ Τ «- δὸ ς Αν 9 ”- / λ -- / ν Ἡ 

πενι 5 ημων ἄναστησασ Ἰήσουν, ὥσ και ἐν τῷ πρώτῳ ψαλμῷ γέγρα 

80 πατερασ: ΡΕ ΑΤ. 9. αἱ Ραπο νΏ ΑΥΙ5:8 αεί] αἆά ημων | επαγγελιαν 
γενοµενην: Ὁ 963 180. Η1Σ1 οἱ” γενοµ. επαγγ. | ημων οππι ΝΑΒΟ"Ρ 
νς ({οἱ υμων) αείμαί Ἠ1]5Τ α(”” (5εἆ Βιοί Ι6ςξῖο 1πέετ ποδέγῖε αἳ υεδἐγίδ) 
Απιρβᾶ 5/55 ῬεάδΙ ο” ...ς Τί αυτων ημιν επι ΟΡΕΗΙΡ 61. αἱ ρ]ετ 
(Θΐαπι αυτων υμιν Ιασῖίατ) οαἲ 5 ατα αγπι ΟΥ 1 ΤΠΡΗΥΙΕ εδ... 

β8Ἡ αυτων, Ίΐθοπι Βεάτείτα 141 οκ αν (5εᾷ ναάΐν ποδῖ ποη αἀβδοτῖρείεδα 
αποπΊαπι οππι 56 οοπΙαηα1ϐ), 6οΡ Ῥίαπο οπη, Τθ. Ίμιν :: ἁαριιατί 

πθφπῖξ απΊΠ τ. τεκν. Ίων α πιπίαπά πα ἠθχίππη εχκοἰ(ανοτῖ{. Τηδο]ε- 

{ον 1]]αᾶ απ]άσπι ἁῑοίαπα αβί; Πϊβί νετο 8εηδι οατθαῖ, ἰεπεπάππη ο5ί. 

Ωι1 Ιεοίῖοπεπι αυτων ημιυν Βοτϊρῖδ ππο]θβδίαπη [1556 ρυίαηέ ΡΙΟΥΒΙΒ 

οιταπ{. | (ήσουν: Ὦ 841 Απιρἒᾶ τον κυριον ἴ χ, Ίέοπι 197. 8ΥΤΡ τας 
ΗΙ]ΖΤ οἰ/” τον κυρ. ημων Ὁ) ... Α αυτον ἓκ νεκρων (5εᾷ Ιδία νετΏα 16- 

Βοτϊρία, 5αη{) 

98. ὧσ καν: Ὁ ουτωσ γαρ | εν τω πρωτω ψαλμ. γεγραπτ. ευπι ϱ ΟΥ 33558 
(ωσ γαρ γεγραπται, φησιν, εν πρωτω ψαλμ.) ΗΙΙ5Ί (Εἶσηά ἵπ 8. 1. δογέ- 

Ῥέπο εδέ) οί (5ίσιέ εἰ π 9. 1. δογζρί. εκε) ο άῑδί αρ Β6αᾶ 61’ 62 (φιζᾷαπι 

οἆᾶ Ἰαζεπί: δίσµέ ὕι ΡΥΙπιο Ὢβαίπιο δογζρίπι εδ. «Θιοᾶ ία επροπζατ, 

Τγύπιιίπι εἰ δεσιπιά πι Ώδαἴπιιπι οοπιροβτίο8, ο ιῇ εἰ α δεαζιαίπο ὑποιρίαί εἰ 

πι δεαξιζὕιεπι ἀεδύιαί.) Ον Ισῖίατ 5δὶο (εἀϊά{έ Ἐπαεις 25095ᾳ εκ οσο. 

Ῥαχοςς. οί 5εΠεᾶ15 Οοπιβεί. Τη οαί. Οοτάετῇ Ρρ6τρεταπ ἑππραυπίαχ Θα 

γετρα ἄεοτρῖο, ααὶ απαπάοαιο οπηαά({α5 αρρε]]αίατ): δυσὶν ἐντυ- 

χόντεσ ἑβραϊκοῖσ ἀντιγράφοισ ἐν μὲν τῷ ἑτέρῳ εὕρομεν ἀρχὴν δευτέρου 
ψαλκοῦ ταῦτα, ἐν δὲ τῷ ἑτέρῳ συνῆπτο τῷ πρώτῳ. καὶ ἐν ταῖσ πράξεσι 
τῶν ἀππ. τὀ: υἱόσ µου εἰ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε, ἐλέγετο εὖναι 
τοῦ πρώτου ψαλμοῦ: ὧσ γὰρ γέγθαπται, φησίν, ἐν πρώτῳ ψαλμῷ" 

υἱόσ µου εὖ σύ, ἐγὼ σήμ. γεγέννηκά σε. τὰ ἑλληνικὰ μέντοι ἀντίγραφα 
δεύτερον εἶναι τοῦτον μηνύει. τοῦτο δὲ οὐκ ἀγνοητέον, ὅτι ἐν τῷ 

ἑρραϊκῷ οὐδενὶ τῶν ψαλμῶν ἀριθμὸσ παράκειται πρῶτοσ, εἰ τύχοι, ἡ 
δεύτεροσ ἢ τρίτοσ. Ἠ]]ατία5 νεχο ἰγαοίαίαπα ῥβα]πιί 2. οχοχάδαγ ΡΓο- 
χα ο οβάεπῃ το ἀἱρδεγίαίίοπθ: ΓΙμγες πιοδίπι απιθίφιος Τεοῖξ αβοδίο- 

Μἶσα αιοἰογτίαδ, πέγηπι ρδαἴπιιιπι Ππίπο εο]αεγεπέεπι ϱγῶπο εί οεϊιέὲ ϱῥΥζπιῖ 

εωἑύπιτιπι (51ο εᾱ. Ὑσγοη., α]. εωίγεπιιύπι) Ῥιέεπέ ε5δε, αι υεγο δωὐίασεπέετι 

εί δεσιπιάπι ροΐζιδ πιοπαύπεπέ. «ΔἼαπιγιε ἵπ αοἰῖ αρρ. ϱγΠπίπι Ίππο Παδενὶ 

αἴφιε 688ε, ιό ογαίΐοπε ὃ. Ῥαιζὶ ἴα ἄοοεπιω: «Λοδφµε υοὐῖ -- δἰσιέ {πι 

Ἕβαϊπιο Ώγίπιο δο”ρέωπι εδ: ΕΙΙίμς πιεις οἵο. Ο60 Ίιαπο εγΦο αροδἑοζίσαπι 

απιοἑογζαίεηι ε’ΤΟΥΕ δοτδθεπέύιπι Πτεγί ογεαάιω", αέ ὕι ογάῦπε 5εοιπιᾶις Ῥδαί- 

πι {βία ΠΙΠΙΕΥ ΕΜ", οι Ῥγύπιιβ 6986 {ρδο ἄοοίογε φεπέὔιπι ἐεδίαπίαο ποβοα- 

{ων.. ἴαπι ρεγδ]ῇ Πα, αί α]ίεταπι ΠΙΤΙΘΓΙΠΑΙ αἆ οοηβπείαᾶἴπεπι Ηεῦταε- 

οτάπῃ, αἱίεταπῃ αἲ ΤΧΧ Ἱπίετρτείε ταίεγαί. Ῥαμ]απι νθυο απ] υ1ογεπι 

{απιῖθ5θ πποά πα [αοἰί, , πέ Ἠερταεις Ίρ5ε οἱ Ηεῦταθῖς ρτγαεάίσαης Ἡε- 

Ῥταθογαπα οοηβιθίαᾶ]ἶπα αἰετείατ. Τεβίαπίαχ νετο αἴῖαπα αἰ ται) 01 

ΡΒ8ΙΠΙΟΒ ρτΙππππα οἱ δεοιπάἁπα απθ{απ1οτῖθας5 {επιροσίρα5 ἵπ ππαπα 60Π- 

ἰπβοίο5 6556. Θποταπῃ απ ιϊβδίπιας οδί Παδίίπαδ, απῖ 8ρο]. 1, 40. 

τ--- 

νά... 
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Ἡ ς/ μλτ / ] ν ή ’ ’ 94 σ Δ .) ’ 

πται" υἱόσ µου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγεννγκά σε. ὅτι δὲ ἂἄνέ- 
- [4 ’ 

στησεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν µήκετι μέλλοντα ὑποστρέφειν εἰσ διαφθορά», 
ολ 2 4 1 6: δω δν, σε Ν ο ’ ’ 

οὕτωσ εἴρηκεν ὅτι δώσω ὑμῖν τὰ ὅσια «4{αυεὶδ τὰ πιστά. ὁῦ διότι 
ἂν ο ορ / . 2 / λ ή / ὧς - ’ 

παι ἓν ἑτέρῳ λέγει ου δῶσεισ τον ὁσιὸν σου ιδεῖν διαφθοραν. 

96 «αυεὶδ μὲν γὰρ ἰδίᾳ γενεᾷ ὑπηρετήσασ τῇ τοῦ Όεου βουλῇ 
. λ 2 -” Ν ” 

ἐκοιμήθη καὶ προσετέθη πρὸσ τοὺσ πατέρασ αὐτου καὶ εἶδεν δια- 

πίγατηᾳαθ ΡΒΑΙΠΙΗΠΩ απο ἴεποτε αβετί (εἴρηνται δὲ οὕτωσ' µακάριοσ 
ἀνὴρ ὃσ οὐκ πδᾳιθ µακάριοι πάντεσ οἱ πεποιθότεσ ἐπ᾽ αὐτόν). Οἱ εἳ. 
Ἐββ515 εἰκότωσ ἄρα μιᾶᾷσ οὔσησ τῆς διανοίασ συνηµµένοι παρ ἑβραί- 
οισ εἰσὶν οἱ δύο ψαλμοί. Ἰίθιι Αροϊπασίας ΙΠίΘγργος Ρ58ΙΠΠΟΓΙΠΗ 
(611 5,559) ἵπ ῥ». 9.: Επιγραφῆσ ὁ ψαλμὺσ εὑρέθη δίχα, ἨἩνωμένοσ 
δὲ τοῖσ παρ ἑβραίοισ στίχοισ είο. Ῥτορίι5 αἆ ]ουιπι Αοξογαπῃ αςςθ- 

ἄετο Ῥτορίετεααιιθ Ρ]15 αἆ οοπβγπιαπάαπη ]6οίῖοπαεπι ναἰενα νἰάδίαν 

Τοτίπιατο 4, πιρί ες ορΜἰπι]8 οἀἆ οἁ]έαχ: αέφιε ἴι ὪΥΊπιο Ῥδαῖπιο: Ε]δις 
πιει εδ έμ. Ἀπαϊ] εν Ογρίθ5ίῖτη 119. βθᾷ Ἱπνϊῆςφ ο. ,απϊααἰβδίταῖς- 
(ιεβία Ασθ]]ο αρ Βαῦ) θεοιωιᾷο ο] εοηφιανίζ ..... ς (Ξ αἲθ) εν τω 

ψαλμω τω δευτερω γεγραπτ. ουπι ΕΙΡ αἱ] Ρ]ει νο ΑΥΤΡ (Ίτεπι βογέρέωπι. 

ἐδὲ ἴπ 28. 3. ΒΥΤΣΟΒ 84] «ορ, ἀἶωῖ πι 8. 9 ααἴμ) ΟΠ 338 0οβπι 11 94 
Απιῤβα 5,555. Ἱΐεπη Ἡ 4. 66. Τ6. 100. οδεῖ εν τω δευτερ. ψα. γεγρ., 104. 

ἓν ψα. τω δευ. γε.... ΝΑΒΟ 15. 40, 61. 69. 80. 98πιδ 106. 180. ατπι εν 

τω ψα. γεγρ. τω δευτε. Ἰπάο Ἰωπ εά]α1ῖ ε. τ. ψαλμ. ΕΥ. τω πρωτω 

(8ΐπε {αρία, 5εά οοπίαποξῖ5 οππη ΑΒΟ {δβεϊπιοπίο εοᾶ]ἷοῖς ϱ) ... 4θ1νἰᾶ 

(μπαβδ]αί αρ Έτασπι: οπῖ {οβπιοπίο νῖκ απἱσφαααι ἐγοαεπάαπα εδέ, 

ηες ΕΥΑΡΠΙ 1ρ56 α]πά απαπῃ «οΊσεπῃ νε] ροβῖα5 οοάἴσεπα {65ΕΙΠΙΟΠΙΟΓΙΙΤΗ. 

ΟΥρτ]απ] βρεσίαβ5ο νἱάδείαχ) Ψαλιω 5ἶπθ ΠΠΠΙΘΤΟ. Τά6π ἐθδίατί ἀῑαΙἔα 

1Β6ᾶ ΕΤΗ, αἱ ῬΒοεάτείγ141 (που εκ ἄπ) εχδονΙδΙζ 1οσυπι ἨΗἰ]αν Ιδίαπε ρου 

Ἱποπτίαπι οπα] Μαν Φτίπιο Ι1π. 6 αἲ Ίπιο, ΤΠ αἵδ νετο ατιαε απ[εσσάιιπέ 

1ρ8ο Η]1] Ί1ραγα 5οτ]ρςῖί τζ φιιοᾷ Ίπτιπιο ἴπι Ίδαἴπιο εδέ. Τίεπι Ἠθδρτεδῦ ]αι- 

ἀαέαχ, ποβεῖο ππᾷθ (εκ οαἰεπῖςὸ Ὑἱπ τεςίθ). | γεγεννηκα σε: Ὦ ΒΥΤΡ πι 

α4ά αιτησαν παρ εµοι! και δωσω σοι εθνη την κληθογοµιαν σου και 

την πατασχεσιν σου τα περατα τησ γησ (:: εκ Ρ5. 9, 8) 

94. οτι: ο 19τ. ΗΙΙΞτ εἰ οτε (ἆ φιαπᾶᾷο, ΗΙ] οπή) | ανεστησεν αυτου: Β 

68. ΥΕΝ ατὸ ΤΗΠΡΗΥΙΟ αᾶᾶ ο Θεοσ | µελλοντα (ὸτ. 56. ΤΗΡΙΗΥΙ µελ- 
λωνγ): Ε ὃλ. 66. Έλου 0Ἠγ5/338 α”ά αυτον | εισ διαφθοραν: 19. οἵὰ 

ὀαυειδ: ς δαβιὸ, ή δαυιδ. Οέαᾶά Με 1. 1 

9δ. διοτε οππΏ ΝΑΗ 613 91. 98:15... ς ὃιο οπ ΟΕΗΙΡ 189. 6133 αἱ Ρον 

ομί ο Οδ Λ5.., 9δσ (οοπίτα ἆ ἀζεοφιε) ΦΥΥΡΕΒ ατθ αεί] οἱη | εν (19. 

84ᾷ τω) ετερω: Ὦ ἕτερωσ, ν6 αἴίαςρ, ἃ αἴία (οοττῖφε αἶίαςὃ), 84Ἡ «ΟΡ 
η αἴῖο οσο 

96. δαυειδ, πέ ν. 54 | µεν (εκρτῖπι ο ΒΥΤΡ): Ὁ 96. νς οπι | και προσ- 
ετεθη: 19. οπι | προσ τουσ (τουσ οπι 6 1058, ποη 1694 πες 10566 

5ᾳᾳ): ο” προυσ (υ εχδαπι, 564 τουσ που δαρρ]είαπι) | ειδεν ουπα ΝΒΕΙΡ 
εἴο ... ΑΟΡ δεν (ΙΙᾶεπι ΟΠΙΠΕΒ ν. 8ᾳ ειδεν) 

9Χ 

Ἐν δῦ, 8 

8 16, 10 

Αο 9, ὂτ 88 



Ίο Β, 8 

Ἠαν 1, 56 

116 1. 9τ. ο ΠΡΑΞΕΙΣ 

φθοράν' ὃτ ὃν δὲ ὁ 9εὺσ ἔγειρέν, οὐκ εἶδεν διαφθοράν. 95 γνω- 
στὺν οὖν. ἔστω ὑμῖν, ἄνδρεσ ἀδελφοί, ὅτι διὰ τούτου ὑμῖν ἄφεσις . 

[ - /΄ νο ΛΑ / {η 2 3 / 
ἁμαρτιῶν καταγγέλλεται' Ὁ9 ἀπὺ πάντων ὧν οὐκ ἠδυνήθητε 
ἐν νόµῷ Ἠωῦσέωσ δικαιωθῆναι, ἐν τούτῳ πᾶσ ὁ πιστεύων δικαι- 

οὕτα. 340 βλέπετε οὖν μὴ ἐπέλθῃ τὸ εἰρημένον ἐν τοῖς προφήταισ᾽ 
41 ἴδετε, οἱ καταφρονηταί, καὶ Θαυμάσατε καὶ ἀφανίσθητε, ὅτι 

ἔργον ἑργ]άζομαι ἐγὼ ἐν ταῖσ ἡμέραισ ὑμῶν, ἔργον ὃ οὐ μὴ πιστεύ- 

σητε ἐάν τισ ἐκδιηγῆται ὑμῖν. 

9τ. ου: ρε ο | ο Θεοσ: 61. οπι. Ῥταείετεα Ἡ 1Τ. 40. αἱ αἰίᾳ οπι νεγβαπι 
(ρχορί6υ ομοιοτελευτον), Ίίεπι 119εί (οὗ εαπάεπῃ «α58απι) νν. 96 οἱ ὃἵ 

98. εστω υμυω) ουπι ΒΟΡΕΙΡ αἱ Ρ]ετ νρ είο ... ΝΑ 106. μι) εστω :: ο 

28, 98 πὈίἶ Ρο εστω υμιν Ἡ αἱ Ρ8πο υμιν εστω | δια τουτου ουπι ΝΑΒΣ 
ΟΡ1/Ρ 6 ... Ἐ θὔ. θΤ. 199. ἀ5δόν ααἰ]λαί ὃν αυτου ... 8. 16. 19. 95. 
94. 4Τ. 09. τὸ. 101. 180. ομέ δια τουτο ] αφεσισ (28ἳ -σεισ): Α αφεσιν | 

αμιαθτιω}: ΔΥΥΡ ο.” αά εἰ Ραεπιεπέία, ᾳπαθ εαάεπ Ὦ ΙΠίθΥ και εἰ απο 

α44 ν. 5ᾳ 8ἱο: και µεταγοια απο 

99. απο παντων 5ἱΠθ6 και 6υπι ΝΑ” απ [Π ἀθτη]ά βεἴΠΡΡ.., ς ΤΙ και απο 

παντ. οι] ΒΟΣ(Ρ)ΕΙΡ αἱ οπιπὺ]ά νσεῖθ {ο] ς5αῑι «ορ ΦΥΣΠΙΓ απ ΔθίμΤο 

ΟΥ 2335 ἠδυνηητε ευπΙ ΝΒΟΡ ΕΙΡ δἱο... Α 98” 99. εδυνηθητε ... 
Ρ813 ἠδυνηΘημιεν | εν Ίομω οἳπι ΔΑΒΟΡ 19. 40. 61. 99. 180. Η56Ν εαί 

ΟΙινθ 2 1βνενς εν τω γοµω επι ΕΠΡ αἱ ρ]οι ΤΠΡΙΥΙ4 ειῦ | µωυσεωσ οστα 

ΝΒΟΕ 1. 19. 91. 98. 4π. 61. 68. 69. 1Ττ. 11εεί α]δπιΗὰ α|5οτ (66ἆ 14 

οἱ α] -σεοσ) ἆ (ποικῦ) εἴίο (αἱ. Ο119) ... ς µωσεωσ οππι ΑΡΕΙΠΗΡ αἱ ρ]α | 

εν τουτω: ΡΕΙ ΑΥΥΡ ΠΒ αά ουν, ἆ ἀεπιῖά επῖπι | πιστευων: 1 αἀᾶᾷ επ 

αυτω. Ἱτετη ΒΑ] ὧν Ἰάΐιο | δικαιούται (ουταν κ τεβεγ]ρεῖί ρτο ὦθηναι): 

Ρ 19Τ. ΦΥΙΡ ΠΒ αἀά παρα (19Μ. αᾷ το) θεω 

40. επελθη (ία κὸ; κ απελθη, αἱ» Οι 351 6οπῃ επελθοι) 8ἵπα πα ῑίαπα 
επι ΝΒΡ 19. 18. 96. τὸ. 150. οαί”.ὁ απι {οἱ ... ς αἀά εφ υµμασ 6ΝΠΙ 
ΑΟΕΙΗΡ αἱ Ρἰεν νο (αἱ. ἔα ἀ επι) αντί 5αἩ (πε φιοά αἰοίτιπι εδὲ Ώε 

Λνορλιείαπι υεπίαί 5ι0ρεγ 908) 60Ρ ΑΥΤΑ αθί]ι 

41. νδετε: ο Βεἀτείτα 13 οκ ΕΥ ακουσατε | καταφρονηται: Νὸ εκ -νήσατε 
το ἰπ1ξ | καν Φαυμασατε ( -σετε): 1 14. 6633 τὸ. τθ. 104. 126338 

19τ. Ίκδο 0560 096 ΑΥΥΡ ΟΥ 92335 οἱ551 καν επιβλεψατε (Ίδοι Ον 9 
εκβλ.) και θαυμασατε (656) --ζετε). Τίεπι Ὦ ὄ. τ. 8. 20. 21. 99. 99. 
49. ὃτ. 69. 106. 106. αδΟΥ αἱ ραπο Βεάτεῦ οκ αγ και Θαυμασ. και (Β 

Βθᾶξῖ οπ) επιβλεψατε:: ος ΤΧΧ | οτι εργον εργαζοµμ. εγω ου (Ν 

νὶάο ρο8ῖ) ΔΒΡ 19. 61. ΙδΕΓ νρ δα] ΒΥΥΗΙΓ/ΑΙΤη. ἃ 8ῖ6: οτυ εργον ο 

(6 οπ1) εγω (Ρας Πποαγίαπα Ιπίασίαπη πιαηβί{) εργαζοµ. εγω ... 5 οτι 

εργον εγω εργαζ. (Ώ ερο εργαζ. 5ἱο) ουσ ΟΒΠΙΡ αἱ ρ]ε; οαὲ ἀθπιά 
ααἰμαίτ ΟΗε0Ι5.., Ἡ ἨδευΣ νίᾶ σ0ρ οἵι εγω | εωγον 86ο εππι ΝΑΒΟΙ (ρχο 

αραιῖο) 19. 61. αἱ δαΐ πια σαΐῖ ΥΕ 841 60ρ αγΙΠ αθἰμῖο ΤΗΡΗΥΙΟ ... ΡΕ 

ΤΡ 159 ϱαὲ {οἱ Αγταίτ αθίΠΡΡ ΟΗὈί5 ΤΠρ]γ]α οἵη, Ἠΐπο 90 | ὃ (αυ”) 

οππη ΚΑΒΟΡΕΙΗΡ αἲ ρ]αςῦύ Οµν ΤΗΡΗΥΙα αδ... ς (-- 5) ᾧ οπι 1. αἱ 
πια σα | εκδιηγηται: ΑΙ, αἱθ εκδιηγενται ... ϱ" 98. 94. 689. 100. εκ- 

διηγήσεται | εκδιηγ. υμι: Ὦ πάᾶ και εσειγησαν, ἴἴοπι Υ1Ρ ο," εἰ ἑασιιῖέ 
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ολ ” ; Ω/ 

42 Εξιόντων δὲ αὐτῶν παρεκάλουν εἰσ τὸ μεταξὺ σάβῥβατον 
” ᾧ - Ν 1: ” Δ - 

λαληθῆναι αὐτοῖσ τὰ ῥήματα ταῦτα. 45 λυθείσισ δὲ τῇσ συνα- 
: -» 4 π - , ’ 

ὠγῆσ ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν Ιουδαίων καὶ τῶν σεβομέγων προσ- ππιΠσ.η ῄ 6 
’ - ; Δ - / σ΄ - 2 -ᾱ. 

ἠλύτων τῷ Παύλῳ και τῷ Βαρνάβα, οίτινεσ προσλαλοῦντεσ αὐτοῖσ 
2 , - -- - - Δ , 

ἔπειθον αὐτοὺσ προσµένειν τῇ χάριτι τοῦ δεοῦ. 44 τῷ δὲ ἐρχομένῳ 
ον - ς ’ - . ’ ” 

σαῤῥάτῳ σχεδὺν πᾶσα ἡ πύλισ συνήχθη ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ 

45. εξιουτ. ὃε αυτων ΟΙΙΠΙ ΔΑΒΟΡΗΙ 19. 61. α50ἳ α159 εα! νς 5α1 6ορ ΒΥΤΡΕΙ. 
(Δἀάᾷ αὖ εἰς) ορ ατπι ΟΥ 056...ς { 6) 5α) εξιοντ. δε εκ τησ συνα- 
΄ωγησ των τουδαιων μπι πΙῖηδο πα ΤΗΡΗΥΙΑ. Τίαπι 1, αἱ τηα ΤΕΠΡΗΥΙΟ 

εξι. δε αυτων εκ τ. συν’. των ιουὸ. (104. ΙΓ οπι τω} νους.).. 1 ήρετα 

αοἲλαί; 6έ γοβαγπιέ 608 ωέ δἱδῖ πηιθζαγεπέ ηιχιο 8Ε’ΠΙΟΊΙσΠΙ ἴπι αἴζο δαθθαίο. 
11 εωειιέῦτις εἰς ε2 8Ίπαβοφα 5εειὲ σιιπέ οίο (ν. 45). | παρεκαλουν: Ε 

οαι (οχο]ά{ξ βο]άδ) ... Ὦ Πξιουν ΙἸάᾳπε ροδί εισ το µε. σαβῤῥ. Ροπ. 

Τε Ἱππὰβ απ{επῃ παρεκαλουγ 5ἶπα αἀῑίαπι «ΠΗ ΝΑ(Β)ΟΡ(Ε)Ι αἱ ρ]ας. 

εαί νρ βγτα) βα]ι 6ορ ατπι αεί ΟἨΓ...ς(Ξ5 αὖ Β5) αάά τα εθνη οππ 
1.5 αἱ Ίοησε Ρ]α | µεταξυ (ἆ ο να οίο δε(ιιεµίε) εἰ. ΑΥ1Ρ ΤΕ Επ: ϱ εξῃσ, 

104. ἐπιόν, ὃτ. αἀὰ τουτεστι’ το εσοµενον (αἱ Απιησαίτῖτ οχροηῖέ 
ἀντὶ τοῦ τὸ ἐσόμενοι) | τα (ϱ" οπι) ῥήµατα ταυτα «πι ΝΑΒΟΡΕΙ, αἱ 
Ῥία νρµ τα]] Οι ΤΗΡΗΨΙΟ.... 8, τον λογον ... 5 Ἡ 1. 4. 96. 98. 96. 43. 

Απ. 5τ. 59. 101. 104. 1263 1ττ" αἱ5ει αἱ ρ]815 ΤΠΡΙΥΙ8 οι ταυτα, 
μ]πο, 09 (αἀά1ε νετο ,ἰοίὰδ νειδι5 ϱ ναγςδ σ]οβδδεπιαίῖδιςδ οοίδΒδε 
ν]άσίαν") 

49, λυθεισησ ὃε: νἩ αἀά αυτοισ, ΠΟΠ Ἰέθεπι κό | των σεβοµειων: Ὦ δγταῖτ 
(ποπ 1{επι 41) 60Ρ αάά τον Θεον. Τίαπι Βαάθὲ: ΛεΙζις Ιεφίέω εἰ εο]επ- 

σπα ἆθτιη, θἷοιιέ ἵπ ἄγαεεο υἰάίπαιδ. | τω παυλω και τω (91, Όδος 011) 

βαρναβα: ΒΥΙΣΕΣ αυτοισ. Ῥιαείετεαα 19Τ. 8ΥΙΡ ο," αἀά αξιουντεσ 

ῥβαπτισθηναι | προσλαλ. αυτοισ 6Η ΝΑΒΟΡΙ (ρτο δρα{1ο) 61. αἱ βαΐ 
πι σαἲ (6. νυν. ΡΙετ) Οι 2356 ϱἱ (ᾳπο 1οσο αυτουσ 5ᾳ οπι)55ὃ ΤΠρΙΨΙΟ 

ε. 00 7 ΤΙ οπι αυτοισ ουπι ΕΙΡ αἱ ρ]μβῦὸνο ΤΠΡΗΥΙΑ | επειθον 

(ἆ Ρευειαάεπίες): ϱ" επιθοντο | αυτουσ: 61. αὐτοισ, Α” αυτου | προσ- 

µενειν ΟΠΤΠ ΝΑΒΟΡΕ 61. αἱδ0 σαί Ον ΤΗΠΡΗΨΙΡ...ς (5 αὖ 2) επιµενειν 

επτη ΤΡ αἱ Ρία ΤΠΡΗΨΥΙΑ ῃ τη χαρ.τ. Θεου: Ὦ ΒΥΤΡΤΩΗΕ αὰ εγενετο δε 

καθ ολησ τσ πολεωσ διελθει’ το» λογον του Όεου (5ΥΙΡ 1Πδ ΟΠῃ τ. 
6ε.), 1έεπι Ὦ Ῥοἀτείτ 13 εχ (χ εγενετο δε κατα πασαν πολιν φημµσθη- 

γαι τον λογο» (αεί οδί αµέεπι Όε) ιιπίυεγθαπι οἴυδαίεπι α{[απιατὲ οετ- 

ὀωπι: Ἱέα οἱ ο οἱ Ῥεα) 

44. τω ὃε (9) ουπι ΝΑΟΝ 19. 61. αἱ δα{ ππι ο νρ 58] ορ... 0 ὃᾳ Τϊ 
τω τε ΟΙ ΒΕΒΙΡ (1, αἱ Ραιο τοτε) 15. 96. 40. 49. ὃτ. αἱ Ρ]α535 οαί 

βγτη!τ αθί]Το (αΘίΠΡΡ οπι εορα]απη) ΟΥ 2356 ΤΠΡΊΥΙΑ εἰῦ [ ερχοµενω 
οππῃ ΝΒΟ"ΡΕ”ΤΙΡ 61. αἱ Ίοηρε Ρρ]α ΟµΥ (νς ἆ ο δεφιεπέ) ... 6ὖ Βα Τη 

ΤΙ εχοµενω επι ΑΕ" 19. 90. 9δ. 94. 40. τὸ. 126. 19]ἱεοί 8Ρε :: ο6 αἆ 
Ίιο 19, 95, Ἰέεπι (ᾳπἶθας 1. εχοµενη απαπα Βοτ]ρίαπα δἳς ραιοῖ ἀῑδοε- 

ἀπ: απα τε οοπβγπια/{Υ εχΟ/{ΕΥ ππ]ηῖπηε αἲ πδι αΠΙθπΙΙΏ 6556, 41θίη- 

αἀπιοάππη θέίαπι εχοµενωσ βαἲῖς αβἰίαίαπα οδί. Ἰκθσίε Μί{]λαθίαβ εχο- 

µενη εἰεραπίϊας 6556 ἀῑχΙ{.) Αεί 90, 10. 21, 26 | πασα:τῬολη, ενςρ 
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κυρίου. 40 ἰδόντεσ δὲ οἱ ̓ Ιουδαῖοι τοὺσ ὄχλουσ ἐπλήσθησαν ζήλου, 

καὶ ἀντέλεγον τοῖσ ὑπὸ Παύλου λαλουμένοισ ἀντιλέγοντεσ καὶ βλα- 
- / ’ « ” νΝς / 

σφημοῦντεσ. 460 παρρησιασάµενοί τε ὁ Παῦλοσ καὶ ὁ Βαρνάβασ 

εἶπαν᾽ ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τὺν λόγον τοῖ Φεοῖ 
ἐπειδ ἀπωθεῖσθε αὐτὸν καὶ οὐκ ἀξίουσ κρίνετε ἑαυτοὺσ τῇσ 

3 ’ κε .] λ / » Ἀς β [σά Ν 3 ΄ 

αἰωνίου ζωῇσ, ἰδοὺ στρεγόµεθα εἰσ τὰ ἔθνη. 41 οὕτωσ γὰρ ἑντέ- 

ωπίνετεα, ἆ ἰοία | τον λογ. του κυριου ΕΝΠΙ ΝΑΒ 19. 15. 18. οἵ. 99. 98. 

84. 96. 40. 61. 69. 100. 106. 180. α56Γ οδίὲ απι {1 1ο] 58Ἡ .,. ς τ. λογ. 
του Φεου οµπη Β”Ο0ΒΗΡ αἱ Ίοησε Ρ]α νρο]θ ἀαπιῖά «ορ βυταίτ αγπι ΟΗγ 

(:: οἵ ν. 46 844 οἱ 8, 25) ... Ὦ παυλου, Ριβθίθγεβ(πθ αάά πολυν τε 

(4 οπ1) λογον ποιησαμενου περι του κυριου 

45. ιδοντεσ ὃε (61. οπι δε): Ὁ καν ιδοντ. | τουσ οχλουσ: 86ἴΠΤΟ οΊπ... 

Ὦ το πληθοσ, Ίϊἴεπι 84Η Απ | τοισ: ΡΕ 143 ΦΥΙΣΕΝ αἀά λογοισ τοισ 
(93 οπι τοισ) | παυλου πι ΝΑΒ 56. ο5ΕΓ...ς ΤΙ του παυλου οππι ΟΡ 

ΕΙΙΡ 61. αἱ ρ]εσ οαἲ Οµτὸ 356 | λαλουμενοισ επι ΝΑΒΕ 15. 9δ. 8433 61. 
εεες ΤΙ λεγομενοισ 6ππῃ 6ΡΙΠΡ αἱ ρ]εν οαί ΟΥ... 64. 93. ειρήπενοισ | 

αντιλεγοντεσ και ΕΠΙ ΡΙΡ 40. αἱ ΡΙα ΑΥΤΡ Ον ΤΗΡΗΥΙ8 εἰδ.... Ὦ 143 

εναντιοµενοι (εί. 143 -ομενοιτ) και... άΌὸ η οπῃ οµΠ1 ΝΑΒΟΙ, δ. Τ. 8. 

1δ. 15. 18. 2Τ. 98. 94. 96. 61. 66. 68. 69. τὸ. 100. 105. 180. α155οΓ αἱ 

Ῥαις οαΐ νς ΒΥΙ5ΕΒ 88Η ο0ρ αθἰῃὮ αὖΠ 1: γετρα αντιλ. και απῖ οπιΙεεαπέ 
παπά ἀποῖε ρ]15 αιιοζοτ]{α(]5 αἲ 1ρ8ἳ5 {εδήδρας Παῦεπί απαπι απῖ 5ετΙ θα η{. 

Αἱ πὲ α]]επα πιαηα 6556 Ἱπ]αία ετεάΙ πεαπειπί, Ἱία οἳν εχρα]ξα βἶπί 

ΟΙΑΥΙΠΙ ϱρί. ΜΙΠα5 Ιοσ"π επιεπάκγο 51ρῖ νιἀεραίαν απῖ εναντιουµενου 

(-ιο-) βαὈδε ιτ. Εδί Ιρσίίαχ Ἰουιβ Ιδίο αἹαδπιοαί π{ α Ίεσε 41ΙαΠ1 56- 
απίποαγ Ρ]6γπππ(αο εχίπιεπά 5 ν]άδαίαν, Οεἴεταπῃ Ὁ ᾳπαπίορετθ ραβδῖπι 

ἸΠ{ΘΥ ΟΠΠΠ6Ρ ἰθβί6β ακοε]]αί εοηρίαἰ. 

46. παρρησιασαµενοι (28. δτ. ὄθ. -ζομενοι): Ὦ 106. παρρησιασαµενοσ 
(2 -σιαμενοσ) | τε εΙΠη ΝΑΒΟΡΕΤ 16. 18. 2Μ. 29. 99. 94. 56. 40. 61. 

056Υ αθἰἩ οαῦ... ς ὃε οἵιπι ΕΙΙΡ αἱ ρ]εν βγταῖ «ορ ΟΗΥ759.., νο ἔπα 
(ίπο οοπδίαπίεν Ῥαμίζις εἰς), 58Ἡ ΤΠ ΟΠΠ οορι]απη | ο βαρναβασ: ϱ 

68. οδοί ΤΠΡΊΥΙ8 οπι ο | ειπαν ΟΝΠ ΔΑΒΡ 61. ...ς ειπον οἳπι ΕΙΙΡ 

8] Ρ]ει ΟηΥ. Ῥταείετεα Ὦ αάά προσ αυτουσ | ην εἰ. ΟΥ ὃ, 545" 145. 158. 

Το Ογτοσα 5Ἱ Ῥαφείμδοά,,. Ὦ ροδί πρωτον Ῥοῦ, ο 1ΤΤ. οδεῖ οπι | 
αναγκαιον α6. ΟΥ 5, 548: 143: τὸ8. 193 Βαρεῖ] 804 (γτερδα»ῖ Τοχγάιξδ,,, νε 

οπι | πρωτον (τα ΟΥ {αηίαπι ὔδή5 Τεγάαβθ): 100. ΟΥ5)τά8’ τὸ" τθ» Ῥαφειμ 

904 0γτθβα 5 οπη | επειδη ε{. Οµ 5.145 ΒαφθείἩ δὺά Ο]γ 156 ΟΥτεδα5τ..., ο 
99. 94. 96. 61. ΟΥ5141: Τ45. Τὅ8. τοῦ (Ἠγδ,Ξ60 επει. ΒΟΥΙΡΒΙΠΙΗ5 απἴεπι 81η8 
δε οππι ν”ΕΡ3 1680. οαἱὃ 88 6οΡ ΒΥΤΡ ΤΗΡΗΥΙ8 (πο να]αί ΟΥ 5304 ήν 

7αρ τοῦτο ποτε ποιµγιονΥ κυριου, ταν επεν αγναξιουσ ΣπριΥαΝ εαυτουσ) 

ως Τϊ α4ά δε οαπι ΝΟΑ(Ο)ΡΞΕΗΡ αἱ Ρ]εν νο (5εᾷ φιοπίαπι) ΑΥΥΣΕΒ ΑΥΠΙ 

αεἰἩ Ονααἰπαῖθς (5ᾳἁααίες επει) Ῥανθία ΟΥ 356 οἱ (επει)”90 Ογτεσα 

Ῥ]ατισσα: 11τ οι ή 915 ΤΗΡΗΥΙΟ |; κρινετε: ϱ” κρεινατε, ἆ απι [ὰ ἔιζἑσαφείς 

(Απ. «εϊιαίς.), Τετίταξ 6 εωἰφἐὐπιαδζε ... Β νδ Τλμάτείθϊ Ροβέ εαυτουσ ΡροΏ 

(τοπ Τοεχίαδ πεο ἄἶφπος Όο αεέεγια οἴία εωἰκἐπιαφί): πο Ἰΐθπι ΟΥ 

Βα8 ΟἨΥ ΟΥτ εἰο | στρεφοµεθα (4 ο νρ εοποεγέὔπιν; ΤετιΕ οοπΌεν- 

πι 08): ὮἙ αἀὰ ηµεισ 
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δὲ τω { ’ . ΄ ’ 5 ω 3 ν ” αν ’ 3 

ταλται ἡμῖν ὁ κύριοσ᾽ τέθεικά σε εἰσ φῶσ ἐθνῶν τοῦ εἴναί σε εἰσ 
’ 6 - ο Δ 2”) 

σωτηρίαν ἕωσ ἐσχάτου τῇσ γῆσ. 48 ἀκούοντα δὲ τὰ ἔθνη ἔχαιρον 
. . 3 

καὶ ἐδόξαζον τὺν λόγον τοῦ κυρίου, καὶ ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν τε- 
Α 3 Φ 5” ο / ας / να / 2 

ταγμένοι εἰσ ζωήν αἰώνιον 49) διεφέρετο δὲ ὁ λόγοσ τοῦ κυρίου καθ. 
4 ” ’ ς αν, ϱ) - / λ ” 

ὅλισ τῆσ χώρασ. 50 οἱ δὲ ᾿Ιουδαῖοι παρώτρυναν τὰσ σεβομένασ 
-- ΄ ΔΝ -- 3 

γυναῖκασ τὰσ εὐσχήμονασ καὶ τοὺσ πρώτουσ τῇσ πόλεως, καὶ ἐπή- 
Δ -- Δ ΔΝ 

γειραν διωγμὺν ἐπὶ τὸν Παῦλον καὶ Ῥαρνάβαν, καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺσ 
ἀπὺ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 81 οἱ δὲ ἐκτιναξάμενοι τὸν κονιορτὸν τῶν 

4Ί. εντεταλται: 9. 61. εντελλεταιν ... ο ΑΤΠηΡ ϱ505: ΟΥτεδαὖτ Τ]μάτε σα ἳ 
εντεταλκεν | ημων: Τθ. 95. 9Μ. 99. 104. 193. «εδ α] ρ8ιςο απίθ εντετ. 

Ῥου.... 98513 δΤΊν]ά οπι | ο πυριοσ (εῖ. νο): ν” οπη ο... 811 (9ΐο επῖπι 
φοτέρέμγα ἅῑσι) αεί (ΒΙπιϊ]έετ 8ο 5αἩ) δογίρέιτα. Ῥταείετθα ΡΕ 29. 

Ουρ”05 αἆά τδου (:: αἱ ΤΧΧ) | τεθεικα (1, αἱ α]ῖῃ τεθηκα) σε εισ φωσ 

(ΑαριΠῇ! οος] 9,358 γοδιύ ἐε ζωπιεπ): Ὁ φωσ τεθεικα (ΡΕ13 τε. φωσ) σε, 

ΟΥΡ ἔποεπι ροβμῖ {ε | εΌνων: 98ἳ Άπη {π ἀθπιῖᾶ {οἱ Ααραπίΐ εοο] Ἠίοτ 
ε5α 9,65 τοισ εὔγεσιν, ϱεπέθι8, ΟΥΡ ὑπίεγ φεπίεβ, ἃ 8Ἡῤεγ φεπέίδιε | εισ 
σωτηριαν: 8ΥΤΡ ο." αἀᾶ φεπέίθιις 

48. ακουοντα δε: Ὦ ΑΥΙΣΕἨ αείἩ καν ακου. | εχαιρον εἰ εδοξαζον: Ῥ αἱ 
{εγε”5 εχαιρεν, Ἱέειη σα 9, 1ΤΤ" ϐΡε 68ος ρ9ον (βαπέ 1815 ος 1111935 
απῖ εχαιρον) εδοξαζεν | εδοξαζον: Ὦ εδεξαντο (ἆ εποερετγιιπέ), Ίξεπι 
ΑἈπαριαπ]ϊ 9690]9/358 μεγοερεγιπέ αἴθοττ ἑἵ βτα 10,755 επεερεγιπέ | τον λογ. του 
κυριου ΟΠ ΝΑΟΙΡ 19. 40. 61. α] Ίοηρο ῥρ]α (η Α ἨΜίεταε ν λογον του 

κυ Ρτίπηα πβηα τθβοτῖρίας) οαδὲ ἆ ο νς δα) Ο1δ)251... ΒΡΡΙΕΕΙ 26. 97. 
29. τὸ. 97. 191. 180. 8Ρ8 οϱοΡ απ Αιραπῖΐ εσς] (ποη Ι{απιδοττ εἵ 614) 
τ. λογ. του Θεου ... 68. οδεῖ αεί] ατθ τον εον, εἰ αΏίετ Ἱερίέαν | 

επιστευσαν: 193. ο55Ι ΦΥΥΡ αάά τω λογω του Θεου (197. κυριου) | 

αιωνιον: Ἑ -νιαν 

49. ὄνεφερετο δε: Ὦ Α3ΟΙ ΑΥΙΣΟΗ αεί] και ὄνεφερετο ... 19ἱ16ί ΦΥΥΡ βίπε 

εορα]α | καθ ολησ οτι ΝΑ 19. 99. 94. 40. 46. 69. τὸ. 104. 105. 45ος 
ἘδοΣ... ς Ἰμπ ΤΙ δι ολησ οππι ΒΌΡΕΙΡ αἱ Ίοηρε Ρ]ὰ ΟΠ Σ5Τ :: δια οἶιπι 
Φιεφερετο (011551 τουτεστι διεκομιζετο) πιαρῖΒ ᾳπαπι κατα ϱοηγεΠΙΤΘ 
ν]ἀεραίατ 

50. παρωτρυναν: ΡΕ13 -τρυνον, 61. 0989116 παρωξυναν | τασ ευσχηµονασ 
ΟΠΠ ΝΟΑΒΟΡ 19. 18. 21. 99. 98. 94. 96. 61. Τὸ. 105. 1589. 180. οαΐ 84 

ζ0οΡ ΦΥΙΣΟΠ.:6{Ρ ΑΙ} ... ς (-- 0 Θα) και τασ ευσχ. ου Ν ΕΙΡ αἱ Ρ]6Γ 

νρ αθίὮ ΟΗτ 5257 | διωγµον: ΡΕ Θλιψιν (0 αᾶᾶ µεγαλην) καν διωχμµ. | 

επι τον παυλον: Ὁ (αἱ ἰεβδίο ΜΙ]]1ο, 5εᾶ πες αριιᾶ Ὑ{δί πεο ΜΜΠαεῖιπα 

πες Βοτῖν) οπι τον | βαρναβαν 5ἶπο ατῖοα]ο οππι ΝΑΒΟΡΕΙ, 19. 40. 4Τ. 

61. 69. 100. 106. 1091. 1ΤΤ3 191εοί α]δδοι οδὲ ΟἩτ ΤΗΡΗΥΙΟ ... ς (6509) 
Ῥταειη τον ΟΠΗ Ρ 3] Ίοηρε Ρ]α ΤΗΡΗΥΙΑ | εξεβαλον: 40. -λαν | αυτων: 
Β ΟΠ] 

51. των ποὸ.: Ἐ α115 ΑΥΤΡ ΟἨτ 3357 ΤΠΡΙΗΥΙΟ ΡταεπΙ απο 

Ἐς 49, 6 
Ίιο 2, 52 

1ο 9, 5 



120 18, 52. ΗΡΑΞΕΙΣ 

α- τ 5 η λ 

ποδών ἐπ᾽ αὐτοὺσ ᾖλθον εἰσ Ικόνιον' Ὁ2 οἱ δὲ µαθηταὶ ἐπλη- 
- - . ή 4 ’ 

ϱοῦντο χαρᾶσ καὶ πνεύµατοσ ἁγίου. 

ΧΙΥ. 
32 / ν) ο 2 / Δ Δ ΑΝ 3 ο. 2 Δ 3. 

1 ᾿Εγένετο δὲ ἐν ᾿Γκονίῳ κατὰ τὸ αὐτὸ εισελθεῖν αὐτοὺσ εἰσ 
- . - σ σ - 

τὴν συναγωγὴν τῶν Ιουδαίων καὶ λαλῆσαι οὕτωσ ὥστε πιστευσαι 
4 «τη / Δ - Ν / 

Ιουδαίων τε καὶ Ελλήνων πολὺ πληθοσ. ὁ οἱ δὲ ἀπειθήσαντεσ 
ν κ -- -- -- 

᾿Ιουδαῖοι ἐπήγειραν καὶ ἐκάκωσαν τὰσ ψυχὰσ τῶν ἐθνῶν κατὰ τῶν 
3 -- . Ν Ν ολ Ν Ἂ αδελφών. Ὁ ἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον διέτριψαν παρρησιαζόμενοι ἐπὶ 
-- - - ᾽ - - ’ - 

τῷ κυρίῳ τῷ μαρτυροῦντι ἐπὶ τῷ λόγῳ τῆσ χάριτος αὐτοῦ, διδόντοσ 

561. ποδων 8Ίπθ αυτων έ1Π1 ΔΔΒΟ 19. 18. 96.40. 61. 69. τὸ. 9Τ. 105. 180. 

δόΤ Ἰςδόσ ραἱ νρ ΥΤΡ αὖπι ... ς (400) αάά αυτων οευπι ΡΕΙΡ αἱ Ρρ]ε 

ΒΥΙ5ΟΝ 6αἩ «ορ αείῃ ΟΗΣ | επ αυτουσ: Β εισ αυτουσ | ηλθον: ΡΕ: κα- 

τηντησα» | εισ: Ὦ αἀάᾷ το 

59. οι ὃς ΟΠΠ] ΝΟΡΕΤΡ 61. αἱ Ρ]ετ δα «ορ ΒΥΙΡ αντι ΟΥ σσ... ωπ Τϊ οι 

τε εππι ΑΒ 19. 18. 98. 84. ὃτ. 100. 15ος οπὲ να ΒΥΥΣΕΝ αθί]Ώ 1: οι δε 
ΙΠίθΥ ου δε εί εγεν. ὃς πιπίαίατη ΟΊΙΤΠ Ον τε 

ΧΙ}. 1. εγενετο δε οαίο: ΥΙ5ΟΣ (πο Ίίεπι απθ) αἱ υοπιεγιπέ εἰ ἔπέγοζεγιωπιέ 

αΊπαφοσφαπι Πιζαεογιπι αἵο | αυτουσ: ΡΒΙ αυτον | ουὐτωσ: ϱ αἲά εἴ Ε 

Ῥτασπι προσ αυτουσ, πα] ίεν ΒΥΥΣΕΝ των τουδαιων (ΝΕ): νἲ οπι | 
πιστευσαι: Ὦ πιστευειν ... Ὦ Φαυμκασαι, 8εἆ Ροβί πολ. πληθοσ αἀά 

και πιστευσαι | ιουδαι. τε και ελλήνων: 1 ελλ. τε και ιουὸ. | πολυ 
πληθοσ: 4, 68. 69. 80. 96. 99. 145. αἱ” Στ πλ. πολ. 

9, απειΘησαντεσ οΝΠΙ ΔΑΒΟ 19. 61. αἱ {οτε εαἰί ΤΗΡΗΥΙΌ (να φιώ ἴπογε- 
ἀιιζέ Γιιειιπέ, οοπίτα ϱ φιῖ αμέεπι πο εαιζί εναπέ ἴμάαεί) ... ς απειθουν- 

τεσ επ ΕΠΡ αἱ ρ]ι Οµτ ΤΠΡΗΥΙΣ.... Ὁ οπι (νἰᾶς ρο5ί) | οι ὃς πδαπε 
επηγειραν: Ὦ ΒΥΤΡ ΠΕ ον δε (ἆ οπη) αρχισυ)αγωγοι των νουδαιων και 

τοι αρχοντεσ τησ συαγωγησ (8ΥΙΡ ΠΟΠ οχρτῖ τ. συναγ.) επηγαγον (4 

ἠποίίαυενιιπέ Ιἴεπῃ 5Υ1Ρ) αυτοισ (ἀ ΒΥΤΡ οπι) διωγκον κατα των δικαιων 

(8γτΤΡ οπι κα. τ. δι.) | επηγειραν: Β ΒΥΤΡ ἵχί αὖά διωγµον (νῖᾶε απῖε 
Ῥ ΒΥΤΡ ΠΡ) | κατα τ. αδελφων: Ὦ ἀθπιῖά 5ΥΤΡ 1ΠΡ α4ἆ ο δε κυριοσ εδωκεν 
ταχυ ειρηνην, Ιέειη Ἐ 0 δεκυριοσ ειρηνην εποιησεν. Ἠτς δρεοίαί Βεάθὸ: 
Φιοᾶ ὕι («γαεσο δεφιζιη: Ίδειδ αιίεπι ρασεπι Γεοῦ, φιζῖαπι οοᾶίσες Π,αξῦηῖ 

ποὔπς ιαδεπέ. ΟΕ αεἴῖαιι οοιτθαςίοτίἁπη Ἠοπιαππας Λο διιθήοῖας ΤὮειι5 

ααίθίη Ῥασσπῃ {αοῖί. 

Φ, διετριψαν: Α ὀιετριῤον .... Ὦ διατρειψαντεσ (5εἀ ἆ οοπυπιογαξὲ βαπέ) ... 

Ὦ ΒΥΙΣΟΝ ϱἱρ ϱ, οῦ. 881 ο0ρ αάά εχει | παρρησιαζοµενοι: Ὁ παρησια- 

σαμεγοι ("παφήσιαμενου, οἳ αἆ 19, 46), 68. παρρησιασαµενοι | επι τω 

λογω ουπι ἉἳΑ (εαπάσπα Ἱαοίίοπμεπι δει νἰάδίαν ΒΥΥΣΟΝ, Πεπι Παῦεί 

οἆ. ΑΙάῑπα,. Ἠαάεπι νετβὶ µαρτυρει» οοηβϊταςίῖο Πεῦ 11, 4)... ς Τη 

ΤΙ τω λογω ο πι ΝΕΒΟΡΕΙΡ αἱ οπιπῖᾶ (νο ἵπ ζοπιύπο ἐεδέύπιοπέηηι 2εΥ- 

Ἰϊδεπέε υεΥ2ο «γαξίαο μας) Ον 9395 ]. διδοντοσ ομπα νὰ 4. 91, (αουτῖ- 

5οπάπ8 οηῖπι δέ, αραιά απθπῃ 1” διδοντεσ Ἰαροτε ἀἰοιπίιν) 195. (εί 



ΠΡΑΞΕΙΣ 14, 8. 121 

-- λ / / Λ ος ο ος ιο 3 / νλ 
σημεῖα καὶ τέρατα γύεσθαι διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν. 4 ἐσχίσθη; δὲ 

4 - - . Ν ε Ν τ Ν - } ’ ς Δ 

σὺ πλ]θοσ τσ πύλεωσ, και οἱ μὲν ἠσῶν σὺν τοῖς Πουδαίοισ, οἱ δὲ 
Δ -- 3 / ς Ἁ κο -ρ ς Ν Ὡς ) - 2 

σὺν τοῖσ ἀποστύλοισ. Ὁ ὧσ δὲ ἐγένετο ὁρμὴ τῶν ἐθνῶν τε καὶ Ίου- 
” ” - { ’ 8 - 

δαίων σὺν τοῖσ ἄρχουσιν αὐτῶν ὑβρίσαι καὶ λιθοβολῆσαι αὐτούσ, 
- / / 

ϐ συνιδόντεσ κατέφυγον εἰσ τὰσ πύλεισ τῆς «Ίυκαονίασ «{ύστραν 
Ν Ν , Ἡ πο να ο] 

καὶ «1έρβην καὶ τὴν περίχωρον. τ κἀκεῖ εὐαγγελιζόμενοι ᾖσαν. 
ιτ ” ε) / - Ν αλ 

ὃ Καίτισ ἄν]ρ ἐν «Πύστροισ ἀδύνατοσ τοῖς ποσὶν ἐκάθητο, 

61. και ΡταθιηΙβ5ο) ... αυ ὃσ Τη ΤΙ διδοντι «ππι ΑΒΡΕΡ αἱ ρ]α5ῦῦ (αἱ, 

ὀνδουντι οἱ δοντι Ιασ]έας) επί ΟΗΥ, 1έθπι νςσ 5αἩ «ορ δγταΐσ, ᾳπαθ {πέετ- 
Ῥτείιιπα {οβ]πιοπῖα δἰῖαπι α ὀιδογτοσ «αλῖ Ροβ5ε ν]ἀαπίαντ...ς (Ξ αὖ 

95) και διδοντι επι Ο1, αἱ ῥθΥήηι αγπΙ αθί]ι ΤΙΡΙΥΙ4 ειὈ :: ἆπτο ἀῑσέαπα 
εδί ὁὀνδοντοσ. Πεπ]εῦαπί αιί νεἰ ὀιδοντι να] και θιδοντι βαὈξΗίαθγπ{. 

Δ. εσχισθη δε: Ὦ ην δε εσχισµενον | οι δε: Ὦ αλλοι δε | αποστολοισ 
(5Υι5εΣ αἄλαετεῦαπέ αροβίοζζ): Ὦ ΑΥΤΡ πι αθά κολλωκενοι δια τον 
λογον του Φεου 

ῦ, εὔὤνων τε (ε ϱομέζπι αμίεπι): Ὁ αἱ αἰῖα ΟΥ 1305 οπΠ τε (πας εχκρτίπι νο 

εἰς) | ιουδαιων: Ὦ Ρτᾶοπι των | υβοισαι κ. λιθοβ. αυτουσ: Ἐ υῤρ. 
αυτουσ κ. λιθ. 

ὅ εἴ 6. Πο νν. ΦΥΥΡ ΠΡ βῖς Παῦαί: 1έ {έεγιπι εποϊαυεγιιέ }έηδεσιίοπιεπὸ 

Φεοιπιᾷο Πιζαεῖ ουπι φεπέέδας, εἰ Ιαμίζαπέες εος εἄιιωεγιωιέ εο8 εω οἴυδίαίε, 

εἰ Γιφἱεπέεδ Ρε υέπεγιπέ πι ΙΠηοαοπίαπη, πι οἰυτίαίεπι φπαπιᾶαπι 4παε Όοσα- 

ἔωπ {ιήείγα, εἰ ἢεγθειι. 

6. συνιδοντεσ (61. συνειόοντεσ, 98. 94. ΤΠΡΗΥΙ4 114 οοᾶ συνειδοτεσ): ϱ 

ἆ αᾶά και (541 συνειδον δε και κατεφ.) | κατεφυγον: οὗ δὲ. 40. 69. αἱ 

ΤΠΡΗΥΙΗ εοὰ αάᾶ (αἱ 91. 296. 41. ΡΙΕΠΙ) οι αποστολοι, Ίξεπι 41. 08. 

ΤΠΡΙΥΙΌ οι αποστ. ῥαργαβασ και παυλοσ | υ" λυκαωνιασ | λυστραν 
πΠΙ ΝΑΒΟ7Ρ3ΕΗΗΡ θἱο ... ΤΠ εισ λυστρ. ευπι ο” ϱ3 (αἱ ἆ ἵπ ἴγδίγα) | 

πεθιχωροΥ: ΡΕ αάᾶ ολη», Υ5 ΡΙΒΕΠΙ 11ἴ9εγδαπι 

Τ. ευαγγελιζοµ. ήσαν 61ΠΙ ΝΑΒΡΕΣ 18. 40. 61. Τὸ. 19ἱ8εί 5ο, Ἰίεπι νο 

ευαπφεΙμαπίεθ εταπέ (9εᾶ {απ ευαπφεἰ[μαυεγωπέ) ... ς Τί ήσαν ειαγγελ. 

οτι ΟΕΗΤΡ αἱ ρ]εν ΟΝΥ. Ῥταείεγεα Ρ αάά καν εκεινηθη ολον το πλη- 

φοσ επι τή διδαχη (ἆ ὕι ἀοοίγώιίς)' ο δε παυλοσ και βαρναβασ διετρι- 

βον εν λυστροισ. Σετ Ἐ αάά τον λογον του Θεου" και εξεπλήησσετο 

πασα 1η πολυπληθια επι τη ὀινδαχη αυτων’ ο δε παυλοσ κάι βαργα- 
ῥασ διετριβον εν λυστροισ, απο τοβρῖαῖθης Βαθα 6 αὶς: εξ {ί εγαπέ 
εωαπφεζίκαιέεδ. εφέ ἵπ «ναεοο, εί οοπιπιοία εδὶ οπιπή πειζπίιᾶο ὅτι 

ἀοοίγίπα εοτιπη. Γαπζις αιίεπι εί Βαγπαζας πιογαδαπέων ἔτι 194. Αάἀ 

αμαθ ταγδας αἀά τε: 1} Πῦ Φποφιιο υεγβέοιζέ ὅτι φιζθιβᾶαπι οοᾶίοῖὂιδ ποδίγίς 

ποπι Πιαδεπέι:. Ἱεροταπίαν απίθιη ἴπ νσδῖσί, Το νοτο Βγασεηδί5 αά- 

ποίαέ: Νοπ ]αοίΐε αζᾶεμᾶα διιέ φιιζβεφιεπέία ἴι φιάθικάαπι οοᾶἰοῖδις 

φετύα: Πέ οοπιπιοία εδέ -- πι Πηδέγίς (αἲ εκ Βοὰ ἆθάἴππιιβ) 

8. εν λυστροισ: ΤΕ οπι Ίος Ίοσο, Ροβίᾳπαπα 84ργα αἀἀἰάθτιπέ, νὶάο αά 

ν. τ. | εν λυστρ. αδυνατοσ Ἠος ογάῖπς οΙΠῃ 8 Β... ς Ίμη ΤΙ αδυν. εν 

λυστρ. ππῃ ΝΕΑΟΠΗΙΡ θίο | εκαθητο: ϱ 191. Ἀπίθ αὀυνατ. τοισ ποσιν 

, 



1922 14, 9. ΠΡΑΞΕΙΣ 

λὲ 3 λή ε λ 2 » «4 ος) / Ἔι 
χωλὺσ ἐκ κοιλίασ μητρὸσ αὐτοῦ, ὃσ οὐδέποτε περιεπάτησεν. 9) οὗτοσ 
”/ -- , - - 
ἤκουσεν τοῦ Παύλου λαλοῦντοσ, ὃσ ἀτενίσασ αὐτῷ καὶ ἰδὼν ὅτι 

ἔχει πίστιν τοῦ σωθῆναι, 10 εἶπεν µεγάλῃ φωνῇ" ἀνάστηδι ἐπὶ 
Δ / 2 / Δ ς Ν ’ 3 η 

τοὺσ πύδασ σου ὀρθόσ. καὶ ἤλατο, καὶ περιεπάτει. 11 οἵ τε 
” πωρ αν Ὦ / - ”. Δ π ο 
ὄχλοι (δόντεσ ὃ ἐποίησεν Παυλοσ επηραν την φωνήν αὐτῶν «{υ- 

9 ὁ ἃ χε 
καονιστὶ λέγοντεσ οἱ Θεοὶ ὁμοιωθέντεσ ἀνθρώποισ κατέβησαν 

Ροη | χωλοσ: Ὦ οπι, Ἰήπο 99 | µητροσ: Ρ3 τησ µητρ. | αυτου 8ἶπθ 
υπαρχω» 6ΝΠΙ ΝΑΒΟΡΕ 19. 1433 15. 19. 98. 40, 61. 106. 19τ. 180. οὗὓος 

15 οαΐ (πθ6ς εχρτῖπη ΥΡ ΥΠ ΦΥΣΗΙΣ αεί) ...ς (Ξ αΌ Βή) αθᾷ υπαρχων» 

οπτη ἩΠΡ αἱ Ίοηρο Ρ]α (69. αἲέτ ων) Ον ὃ, 358, Ἰΐίεπι σορ :: οί ὃ, 2 | 

περιεπατησεν ΕΙ ΝΑΡΒΟ 61. α)15 {εγε δὲ... ς περιεπεπατηκει οτι 
πΙπιδο νῖκ πηὰ, ς 60 ᾳ περιπεπατήηκευ οπι ΡΕΗΙΡ αἱ Ίοηςε Ρ]α Οἷσ 

9, ουτοσ (Ρ6εΓΡΕΙΑΠΙ κ αάά ου», πηθο ἀε]είαπα εβ): Β 40. 68. ΒΥΤΡ αθίῃ καν 

ουτοσ (656ἳ και αὐτοσ) | /κουσεν (40”) οππι ΝΑΡΕΗΙ, 19. 61. αἱ Ρρ]αβ59 

ομίὲ νο ΑΥΤΣ5ΟἨ «ορ ατπι αθίἩ ΟΗΥ 9108... 6 ηκουε 61Ιπ1 ΒΟΡ αἱ Ρ]α 8α] 
ΥΤΡ | λαλουντοσ (45): κ” 4. 25. ὅτ. 06. 6633 100, λεγοντοσ ... Ὁ αἀᾶ 

υπαρχων εν φοβω | ος (581 αἲά δε) ατενισασ αυτω: Ὦ ατενισασ δε 
αυτω ο παυλοσ, Ἡ προσ ον ατενισασ ο παυλοσ | εχει πιστιν ουπῃ ΝΑΒ 

οὐ 19. 91. 40. 61. 69. Τὸ. 106. 180. 19186ἱ 45ΟΥ Ίκβοτ ϱαὲ απ Ει ἁθπιῖᾶ 
{οἱ βγταίχ 6αἩ αθίἩ ... 6 πιστ. εχει εππι ΕΗΙΡ αἱ Ρ]εχ νρε]ὲ απΏ (ορ 

φιιοᾷ εξθεὲ 1ᾷες πι εο) ΟἨτ 

10. µεγαλη φωνή οππΏ 3ΒΟΡ3Σ 61. ΚδΟΥ «.. ς Τϊ µεγ. τὴ φω. επι ΑΡ3 

ΕΗΙΡ α] Ρίο εαῖ Οµτ | αναστηθι ΕΠΠΙ ΝΑΒΗΙΡ 61. αἱ Ίοηρβε Ρ]α 

νρ ϱοΡ 5ΥΥΡ ἴπί αείἩ ΟΗΥ 5355 ΤΗΡΗΨΙΑ ... ΤΠ ΡΙ8ΕΠΙ σοι λεγω (40. 
αἱ ὁπι σου λε.) εν τω (Ώ οπι) ονοµατι του πυριου (19. 14. 80πι6 

εΔΟΣ οπη τ. κὺυρ., Ὦ 38Ώ ΑΥΠΙ δ4ὰ ημων) νήσου χριστου (15. 18. 68. αἱ 

οαὲ ΤΠΡΗΥΙΟ οπι χρι.) επ 6ΡΕ αἱ {γε οαί 5αἩ ΑΥ1ΣἨ ερ 1ηῦ αγπη 
ΤΗΡΗΥΙΟ Ῥεάθδ οκ ἂν (ἱδὲ ἄσο ἔτι ποπιῖπε ἀοππὐπᾶ 1εδ. 6μν. 81πθ πιοδίνς). 

Ο6 είίαπι Πε Πί 5,129 μπι - Ῥαπζις - α παυᾶαίε οἰαιιάνπι ἴπ ποπιῖπόε 

ἀοπιὐπέ πιοβένέ Πεςιι Ο]ινἱεέί απιιἶαγε}εσἰθδεὲ:: οἱ 9,6 | ορθοσ (4 ορθροσ): 

ΒΕΤΗΡ α1δο ΑΥτΡ ης ΤΗΡΗΥΙ8 ορθωσ. Ῥταθίετεα Ὦ ΒΥΤΡΤΩΡ αάά καν 

περιπατει | και Ρρεῖ: Ε [ο] αὰ παραχρηµα, Ίτεπι Ὁ ΑΥΤΡ 118 ευθεωσ 

παραχρηµα | ήλατο επι ΝΑΒΟ (Ρ” ανήηλατο, ϱ” ανήλλατο) 61. αἱ Γεγο”5 

(Ίτεπι 99. 40. 68. 105. α119 (οχαο ήλλατο, Ὦ εξηλλατο) εαῖ να (εωνέ εἰ 

απιόι]αὀαξ) 84] «ορ ΟΠΣ 339 ....ς (-- 0 Βα) ἠλλετο επι Η (ήλετο) ΙΡ 

8) Ῥ]α βγταίτ ατα ΤΠΡΗΥΙΑ εῦ | και περιεπατει: Β” «ΟΡ ΟΠ και ... 

ἀθπιῖά αάά οοπζαιάαπε ἄειίπι 

11. οι τε οχλ. οπΙη ΝΑΒ 15. 96. 40. οα{”3ή ΥΥ5ΕΒ παί]ι (ορ ἔφη Ρτο τε) 
ὃς ον δε ΕΠΙ ΟΡΕΒΗΙΡ 61. αἱ ρ]εν νρ βαἩ ΦΥΤΡ ατπι ΟἨΥ | εδοντεσ: 

6.,δοτεσ | παυλοσ οππι ΝΑΒΟΡΕ 19. 153. 180. οδος 12196ί οαί ΟἨς 158 
ων ς ο παυλοσ οππι Η1Ρ αἱ Ρ]ετ | την φωνην: Ὦ οπι την | αυτων (95): 

ν” οπ (1. 956. 100, 956ς 8Ρ8 αυτων την φω.) | λυκαονιστι (5 68. λυ- 

καωνιστι): 1, «ιστῆ, 61. -ιστὴ ... ΥΕΝ γερἰοπίθ, 51 ζύπθια κια | 

ανθρωποισ (85: κ” -ποιυ): 9 1. 138; τοισ αν Όρ. 



ἵ ΠΡΑΞΕΙΣ 14, 15. 1925 

ο . / Δ - 

πρὸσ ἡμᾶσ, 12 ἐκάλουν τε τὸν Βαρνάβαν «ία, τὸν δὲ ΓΓαῦλον 
Ἓ, ον ο) δ) ᾽ χ μπα. ο πτ» / ” λ, / ; 18 ιά ε Χ 

Ὁμῆν, ἐπειδὴ αὐτὸσ ἦν ὁ ἡγούμενοσ τοῦ λόγου. ὅ τε ἱερεὺσ 
- ”. . Δ Χ 

τοῦ 4ιὸσ τοῦ ὄντοσ πρὸ τῇσ πόλεωσ, ταύρουσ καὶ στέµµατα ἐπὶ 
- - ”/ 2) / ’ 

τοὺσ πυλῶνασ ἐνέγκασ, σὺν τοῖς ὄχλοισ ήθελεν Θύειν. 14 ἀκου- 
Δ - 

σαντεσ δὲ οἱ ἀπόστολοι Βαρνάβας καὶ Παῦλοσ, διαρρήξαντεσ τὰ 
[4 2 ” 3’ ’ 5 Δ΄ ”/ ’ Ν , 

ἱμάτια αυτῶν ἐξεπήδησαν εἰσ τὸν ὄχλον, κράζοντεσ 15 καὶ λέγον- 
2) - - κ 8 - . Δ ο” 

τεσ᾽ ἄνδρεσ, τί ταῦτα ποιεῖτε; καὶ ἡμεῖσ ὑὁμοιοπαθεῖσ ἐσμὲν ὑμῖν 

:ἄνθρωποι, εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶσ ἀπὸ τούτων τῶν µαταίων ἐπι- 
3-4 - 5 3 Ν -- ] 

στρέφει» ἐπὶ θεὺν ζῶντα, ὃσ ἐποίῃσεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ «να 

19. εκαλ. τε (0Ἠ15)361): ρετ 958. 40. 963 104. 106. α1ὔ λος ο ΟΗ19)355 Ογτεαῦ 
356 εκ. δε... ἆ «ΟΡ οπι εορπ]απι | τον (5 οπι) απίε βαρναβαν 5ἱπο µεν 
6πΠῃ ΝΑΒΟ”(9) 96. 97. 46. 56. 61. 197. 180. 191εοί ϱαΐέ νρ 5αἩ ΑΤΠ1...ς 

(61009) τον μεν επτη ΟΡΕΗΤΡ α] Ρ]εγ «ορ 87ΥΡ ΟἩν ΟΥτοδί256 |. δια οσα 

/αλΕορ” αἱ Ρ]6 ΒΥ1Ρ πως ατ (Εςᾶθπι 159 τινα μὲν αὐτῶν τὸν ἑρμῆν εἶναι, 
τινὰ δὲ τὸν δία νενομικέναι) ... Τϊ διαν οππι ΡΕΗΙΡΣ 15. 40. 61. 68. 
19186 οἳ6ς.... ΥΥΣΟΕ οἸγοιπιδοτ]Ὀ1έ ἀοπιζπιπι ἄεογιπι | επειδη (ν9): νἩ 
Ίς50Υ επει (ΑἨ επι) | ο ηγουµμενοσ ΕΠΠΙ ΝΑΒΟΖΕΗΙΡ α] ρ]εχ οαΐ ΟµΤ... 

ορ 45. 46. 6δὲΓ οπι ο 

18. ο τε 6πΠΙ ΝΑΒΟ” 16. 18. 96. 40. 106. α50Υ 656Υ ϱαἲ νρ ΦΥΥΣΕΙ ΑαίἩ ΟΗτ 
9359 (οἳ Τοτε, 61. 121εεί τοτε ο)... ς ο δε οΆπῃ ΕΗΠΡ αἱ Ρ]6Υ βα1 «ΟΡ 
ΥΥΡ ΤΗΡΗΥΙ8 εἰ. Πεπι ϱ 96. ον δε ιερεισ -- ενεγκαντεσ - ἠθελον | 

διοσ του οντοσ: Ὁ 197. του οντοσ ὅδιοσ | προ (ο” προσ): 61. πρω (5ἱς) 

των πυλων | τησ (03 οπι) πολεωο 5ἵπο αἀἁῑίατι οππ ΝΑΡΟΣΡ 16. 18. 

98. 94. 96. 40. 61. 69. 106. 118. 180. 191εΟί 45ο ομέ νρ ΑΥΥΞΕΙ 84] 
ορ απ αείλ... ς(Ξ αυ Β5) αὖᾶ αὐτων εππι ΟΔΕΗΙΡ αἱ Ίοηρο Ρ]α 
ΥΣΡ ΟἨχ | ταυρουσ: Ρ αᾷ αυτοισ | στεμµατα: Ε 197. εδΟΓ αάά αυτοισ | 
ενεγκασ: νὶᾶς απίε 49 | ἠθελεν: 9Η αἱ Ρ]α520 {οἱ ΤΗΡΗΥΙΕ ή8ελον, 

Ἰάᾳπε αὐ΄. Ο8 εἴίαπι αθἴΠΡΡ εἰ αἀιωεγωπέ δαοεγᾶοίεπι Ιουΐς -- εἰ Όο- 

ζιεγιπέ Φαογζῄσαγε εἴδ. Τίεπι αθἴἩΤο εί αζάμαωεγιιπέ Φαοεγῶος Ιουΐς -- εἰ 

υοζμεγιπέ δαοτζῄσατε εἶ. | Θυειν: Ὦ επιθυειν (ἆ ἐπιπιοζαγε) 

14. ακουσαντεσ: Ὦ ακουσασ ] ον αποστολοι: Ὁ ΒΥΙΣΕΝ οτι | αὐτων οἳπι 
ΝΤΟΡΕΗΙΡ αἱ ρ]ετ ΟΗ13)399... Τη εαυτων «πι ΝΕΑΒ 19. 143 18. 96. οαΐ, 
Ῥταείετεα ΡΡΙΣ αᾶᾷ και (Ίτεπι ἆ ΑΥΙ5ΟΝ σοπεοἰὤεγιπέ υοδἐϊηπιεπέα διια εί 

επἰζζεγιπέ αἆ εἴς) | εξεπηδησαν 61Πι ΝΑΒΟ"ΡΕ 19. 61. αἱ ἔετεῖΙδ οαῖ Οτ 
ΤΠΡΗΥΙΑ 0οπι... ς (-- 0 Β) εισεπηδησαν επ 05Η1Ρ αἱ Ίοησθ Ῥ]α 
ΤΗΡΗΥΙ4 ἴσι ϱἱὸ | εισ (ο8): οἳ επι 

15. και (54Ἡ οΠΠ) λεγοντεσ: ϱ3 κ. φώνουντεσ (ἆ υοείγεγαπἰεβ) ... 18. 100. 

οτη | τι: Α ευ (ρτο εισὃ) τι | και ηµεισ: Ὦ ΟΠι και | ΡΆ οµοιοιπαηθεισ 
(ὁ εταξῖ{ η) | εσµεν υμιν (Πιθὸ πο αἰπιιζίέεγ εἰ υ08 ραβδιδίζες 6πιιιβ ]ιο- 

πιπεβ) ε{, ΑΙΠ1/21: 6 98. 40. 68. 98. 106. 119. α159ος Πχϊπί 197 ΟΠ] 9.305 Ρ5 
(πο. 1ΐαπι 355) Τ]μάτεδ56 ΤΗΡΗΥΙΟ υμιν εσµεν (εἳ 19. υμιν ροδί αν- 
Φρωπ. Ρο)... Ἡ 19Τ. Οἱ υμιν ] υμασ (εἰ. Αι 231): Ὁ πηθθ Βου Π]πί 
Όμειν τον ὅεον, αἴααθ Πάετη εἵ Ἐ ρετριπί οπωσ (Έ ινα) αποτουτ. των 

ματ. επιστρεψηται (Ε επιστρεφητε) | επι ὃεον ζωντα ()’’) οππι ΝΕΑΒ 



1π, 24 55 

194 ᾖ14, 16. 

τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖσ, 16 ὃσ ἐν ταῖς παρφχη- 
µέναισ γενεαῖσ εἴασεν πάντα τὰ ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς ὁδοῖσ αὐτῶν' 
1Τ καίτοι οὐκ ἁμάρτυρον αὐτὺν ἀφῆκεν ἀγαθουργῶν, οὐρανόῦ εν 

ὑμῖν ὑετοὺσ διδοὺσ καὶ ικαιροὺσ καρποφύρουσ, ἐμπιπλῶν τροφῇσ 

καὶ εὐφροσύνισ τὰσ καρδίασ ὑμῶν. 18. καὶ ταῦτα λέγοντεσ µύλισ 

κατέπαυσαν τοὺσ ὀχλουσ του μὴ θύειν αὐτοῖς. 

19 ᾿π]λθων δὲ ἀπὸ ᾿Αντιοχείασ καὶ Ικονίου Ιουδαῖοι, καὶ 

οϱ/Ε 18. 35. 40. 61. 105. 1216εί α3965 οαί Απ ωὺτ ... κ" επι θεον τον 
ζωντα, ϱ” αἱ α]ῖα Τ]νάτί 09ὃ επι τον Θε. ζωντα, ὃ8. επ. τον ἕωντ. Θεον 

ενως ἐπ. τον Θε. τον ζωντα επ ΠΡ αἱ Ρρ]ει ΟΗΥ265 | οσ εποιησεν: 
} τον ποιησαντα | και τ. Φαλασσαν (εί. Α/Τ): 19. οπι 

16. οσ: Ρ ο | παντα: 9813 κατα | ταισ: 1168 τοισ 

11. καιτοι ΕΝΠΠ ΔΟΑΒΟ3 19. 613 19ἱ6οί α5οι ΑΙ 11 οχθᾶἁ ρπ]οσίὺ οἰσᾶᾶ.... 
ΡΕ καιγε ....ς Τϊ καιτοιγε οιπη ΝΤΟΣΗΙΡ 6133 αἱ ρ]οι οπί Α:ἰι 1/21 ά 
υοποᾶ. 019565 Τ]ιάνί 134 | αυτον επι ΑΤΑΒΕ 65... ς ΤΙ εαυτον εἶπι 
ΝΟΟΡΗΤΙΡ αἱ {6γθ ΟΠΙΠ (5εᾷ Ὦ Ροδί αφηκεν Ρροπ) Αίῑπ Ον Τ]νάτί, Τα 

Φεπιεζρσιπι (αἱ 6 πιθὸ νο Ιπίπθ, 8ε ἕροωπι (4) | τ, ἤφηκεν (5ἱ9) | αγα- 
Φουργον (αὐ”) εππι ΝΑΒΟ 19. 15. 18. 96. 9τ. 40. 61. 69. 98116 105. 
180. 191εΕί αδον οαί ΑΠΩΣΤ... ς αγαδθοποιων ουπι ΡΕΙΡ (Η αγαθοπωτ) 

αἱ Ρ]ετ ΟΥ Τ]άτί | 61. ουρανονδεν | υμιν ουπι Ν ΒΟΡΕΗΙΡ αἱ Εετεῖν 

εαΐ πιδὺ Βου ΒΥΤΡ αὐπι Π πΗ1Τ5416Υ (οχ «ἀ άρια) ΑΙ Τπάτε...ς Ξ αυ 

97) ηµιν ουπῃ πΙΙπαβΟ Ρ]ὰ «ορ; ΘΥΥΣΕΕ βα]ι ᾷὲς ... ΝΕΑ 19. 61. νᾳ αεί]ι 

1πί (οχ «43 εἰ εἀἁδ]ία) Ῥρ]απε οπ., Ἠῖπο ἀ)υ09 | υετουσ ὀιδουσ: ΝΑ 
19. 61. 68. 69. τὰ. 105. 19]εοί α135οἵ νσ οορ ὁιὸ. υετ. Ἰμΐρεγο πιδὸ βος 
ἄαπβδ υοδί ῥζμωίαπι αείεγπατι 1πούί[εναπι | και καιρουο: ΕΒΕ ΟΠ και, 

νὶάς απίθ 1η Ώου | ϱ ενπιμπλων, ΕΡ εμπιµπλων | τασ: ϱ" οπι | Όμων 
επι Α”ΒΟΡΕ 61. α135 πιδὸ βου απη {αι ἀθπιῖα {οἱ ΑΥΤΡ αγπι Πήπί Αι (εκ 

ο αἰα) Τμάτί ΤπρΗγ]Ια....ς (-- 0 82) ημων ει ΝΒΟΛΗΙΙΡ αἱ Ρ]α νσε]ε 

οοΡ αθί ΑΠ 15τ εά 09365 ΤΠΡΙΙΨΙΟ ,.. ΒΥΤΡΟΝ αγθ βα]. Απ εχεᾶᾶ ὃ 
εογηπι, αυτων. Ο6 Ἱμποῦταβ: οι πιμέε ποβίτα Ωγίπιαο Ῥεγδοπαε ἴτ 

νεβίῖτα δεσιπιᾶας.". | 

18. µολισ: Ὁ µογισ (Ίίετα αἱ αΏίᾳια βα] 6ορ) | κατεπαυσαν: ο” -σαντο | 

αυτοισ: ϱ 8. 416 19. 16. 18. 2033 96. οἱ. "δ. 94. 96. 4Τ. 61. 08. τὸ. 

963 98πις 108. 1043 159τ. 180. 99Υ οα{755 ΥΙΡ ΠΕ ΑΤΙ αάά αλλα πο- 
ῥευεσθαι ἑκαστον εισ τα ιδια | 

19. επηλθαν ππι ΝΑΕ 61. ...ς επηλθον ο, ΟΡΕΗΗΡ αἱ Ρ]οτ | επηλθ. δε 

ϱ. ΔΑΒΗΙΤΡ αἱ ρ]α νρ ΥΙΣΟΝ α{Ρ Ιχί ϱα] «ορ αθίἩ ΟΗΥ93086.,., 6ΡΕ ὃ. 4198 

19. 15. 18. 91. 40. 61. αἱ {ογο "ο ΥΤΡ πι αγπι αγ Βοάτείτα 145 εκ αν 
διατριβοντων δε (Ρ8Ε13 ἆ οπη, 5δεᾷ ἆ ροδί επηλθ. αἀά[ι) αυτων και (ο 
ΟΠΠ) Φιδασκοντων επηλθ. (40. Ρροβί αυτων αάά εκει, Ἰἴειι 98. εν λυ- 

τροισ) 1: τθεθροταί 1μπθᾶ παῖα {ία μἱ Φιατριβ. αυτων και διδασκ. πι 

απίθοθᾶἆ. εοπἰαησεταί, Ρ6ΊΡ6Π5 επηλΘ. δε | απο αντιοχειασ (α” -χιασ) 

και ικογ. τουδαιοι: Ὦ ΒΥΤΡ ΠΡ τινεσ ιουδαιοι απο ικον. και αἵτιοχιασα, 
Ίσα Ὦ νρ Βοάτείτα 13 ϱκ (τ τινεσ απο αντιοχιασ και ικο». τουδαιου | 



ΠΡΑΞΕΙΣ 14. 20. 125 

2 ΔΝ / - | -- 

πείσαντεσ τυὺσ ὄχλουσ καὶ λιβάσαντεσ τὸν Παῦλον ἔσυρον ἔξω τῆσ 
/ /.- 4 ος / ”.- , Δ -- 

πόλεωσ, γοµίζοντεσ αὐτὸν τεθνηκέναι' 960 κυκλωσάντων δὲ τῶν 
ν ο λ 3 Δ 9 ἅ»- έ 2 Ν ’ Δ τρ 3 / 

μαῦθητων αὐτὸν ἀναστάσ εισπλῦεν εισ τὴν πύλιν. και τῇ ἐπανριον 
. ᾽ - ,, Ξ ὄ ’ , λ 

ἐξηλθεν σὺν τῷ Βαργάβᾳ εἰσ «{έρβην' 2ἱ εὐαγγελιζόμενοί τε τὴν 
’ Δ η 

πόλιν ἐκείν καὶ μαῦητεύσαντεσ ἰκανοὺσ ὑπέστρεψφαν εἰσ τὴν 
Ν 3 [ό λ /' 

«{ύστραν καὶ εἰσ Ἰκύνιον καὶ εἰσ “ἀντιόχειαν, 235 ἐπιστηρίζοντεσ 
- - -- - Ν 

τὰσ ψυχὰσ τῶν μαθητῶν, παρακαλοῦντεσ ἐμμένειν τῇ πίστει, καὶ 
4 λ ν » - Ε. 3 - 3 / - 

ὅτι διὰ πολλών θλίψεων δεῖ ἡμᾶσ εἰσελθεῖν εἰσ τὴν βασιλείαν του 

χαι πεισαντεσ (Ώ επεισεισαντεσ, ἆ οτπι Ιβέϊφαςδειιέ, ο οοπιπιουεπίες) τουσ 

οχλουσ: ο ὃ. 4118 16. 19. 51. 61. α59 ἔεγο (ραποῖ νατῖαπ{) ΒΥΤΡ Τηδ Αγπι 

και ὁιαλεγοµενων αυτων παρρήσια επεισαν (51. 61. 953 αἱ πια ανε- 

πεισαν) τουσ οχλουσ αποστηναι απ αυτων λεγοντεσ οτι οὐδεν αληθεσ 
λεγουσιν αλλα παντα (61. αλλ απαντα) ψευδονται [ λιθασαντεσ: Α 

16. 18. 96. 180. οαί λιθοβολήησαντεσ | εσυρο» ΕΠπη ΝΑΒΟΗΡ 61. αἱ 
Ίοησ6 Ρα σαΐ ... ΤΕΙ, α113 0119396 εσυραν | εξω (86): νἨ οπι | νομι- 
ζοντεσ ΕΠΙ ΝΑΒΡ 15. 40. 61....ς νομισαντεσ ΤΠ ΟΕΗΤΡ αἱ Ρ]εχ οαί 

Οµς |. αυτον: Ὦ Ρο5δΐ τεθν. Ροη | τεθνηκεναι ΕΜΠ ΝΑΒΟ 18. 15. 18. 

99. 96. 61. 69. Τὸ. 9603 9833 105. αἱ35ο6" οαῖ ... ς τεθΊαναι ΟΠΠ ΡΕΗ 

ΤΡ 8ἱ ρ]ετ Οµτ 

90. των µαθητων απίε αυτον (Ρ803 ἆ αυτου) «ππι ΝΑΒΟΡ 19. 91. 58. 40. 

61. 953 119. 197. 180. αἱ” δοῖ οαί Οµς ... 6 αυτον (1, 913 αἱ αυτων) 

των µαθήητων ΕΠΙ ΕΗΤΡ αἱ Ρ]ει νρ ΤΠΡΙΥΙΑ οίῦ, Ῥγασίθτοα Ἐ αθί]ι 

α4ᾷ αυτου, 1ἴθηι 84Ἡ εἰ 1εβρεγα |Γαοΐα εδεεί (ργαεσθ1ξ φίπο αίεπι ἀῑδοί- 

Ῥιέ οἴγοιπιαεᾶίβδεπέ επι) | νἲ Α την πολιν αἆ την πολι» νετδι 21. αὖ- 

εγταν1ξ, 5αΡΡ!Ι κό {την πολι: Ὦ τήν λυστραν πολιν | τη επαυφριον: 
την επ. | εξηλθεν: Ἡ αἱ Ῥαπο εισηλθεν 

91. ευαγγελιζοµενοι 6ΠΤΏη ΑΡΕΗΡ αΔ6Γ.,,. ς εὐαγγελισαμενοι ΕΠπῃ ΝΕΒΟΙ, 

61. α] {εγε ΟΠΙΠ οαί (νο οίο οµπιφιιε ευαπι(εἴίμαβθεπέ) Ῥαφβείμδοτ 0Ἠ)Ξ66 | 
τε ΟΊΙΤΏ ΝΑΒΟΗΤΡ εἰς (εί. Βαρείμ) ... ΡΕ 40, 96. 881 «ορ δε | την πολιν 

εχειγην (ἆ ἴπ τῑία οἰυαίε): ΏΕΙ τουσ εν τή πολει | ικανουσ: Ὦ πολλουσ | 

υπεστρεψαν (ἆ ο νς τευεγεί διωιί): Ῥ8ἳ υπεστρεφον | ειστην λυστραν: 
Ῥ 98. 119. Ἠ56ἵ ΟἩν 9366 ΤΗΡΗΨΙΟ οπη την | και εισ ικον. (Β0 εικ.) και 

εισ αντιοχειαν (ΔΕ -χιαν) εαπι ΝΑ(Β)ΟΕΕΙ 9. 19. 40. 61. 68. 69. 9563 

100. 1050. 180. αδὲῖ (Ἡ 98. 94. εισ ρτῖ Ἀαβεπί 5εὰ Ο1Π 866, 18. 91. οπι 

Ρτ] 8εά Ἠαβοηπί 5ες) σαΐέ αυτα... ς ΟΠ εισ πίαππααθ οαπι ΡΗΤΡ αἱ 

Ίοηφε Ῥ]α ϱ (γευεγδὲ δτιπέ πι [ηδίγαπι εἰ ἱσοπῖωπι εἰ απἑἰοσ]ίαπι; οοπίτα νο 

Τευεγθὲ δωπέ 1/θίγαπι εί Ίο. εί Απί.) Βαςεί 501 ΟΥ 

22. παρακαλουντεσ 8Ίπο εορα]α οπΠΙ ΝΓΑΒΕΗΓΡ αἱ Ρ]εγ οαί”ὃὃ ἆ {ι {91 

Βα] 6ορ Βαβείμβοῖ 0Ἠγ9266..,. ο 9. 96. 68. 69. 100. 106. 19τΤ. Ἀἱ25ος 

υταίτ ατΠΙ αεί ΤΗΡΗΥΙΌ καν παρακαλουντεσ, Ίἴθιη ΝΕΡΕΙ παθακ. τε, 

νς εω]ογαπίεδφιε | εµµενειν εἼπι ΑΡΒΤ“ΟΡΕΗΓΡ εἴο... ΝΕ” 61. ενµενειν 

(61. -νην) (1 6.1 ὃ, 10 εἴῖαπι ΝΕ εµµενει) | εισελθειν εἰ. Οἱ 11501. 3/45" 
35 Ῥειτα]εςσ «ΑΠ 9 (011438) ΕΡΙΥ 505 Ῥαβείμδοτ.,, ϱ6τ” ελθειν | του 

9 0ο 11, 56 



” 109 16,9 

1206 14, 29. ΠΡΑΞΕΙΣ 

- . ΄ Δ 2 ο ε) 3 / /. 

Όεου. 25 χειροτονήσαντεσ δὲ αὐτοῖσ κατ ἐκκλησίαν πρεσβυτέρουσ, 
’ - -- ν] 

προσευξάµενοι μετὰ νηστειῶν παρέθεντο αὐτοὺσ τῷ κυρίῳ, εἰσ ὃν 
Ν - η 

πεπιστεύκεισαν. 324 καὶ διελθόντεσ τὴν ΠΠισιδίαν ᾖλθον εἰσ τὴν 
Ν 3 / / 

ΠΙαμφυλίαν, 25 καὶ λαλήσαντεσ εἰσ τὴν ΠΠέργην τὸν λόγον κατέ- 
3 - / 

βησαν εἰσ τταλίαν, 26 κακεῖθεν ἀπέπλευσαν εἰσ ᾿ντιόχειαν, 
ασ Ω ασ ολ - ’ - - .] Ν ” α 

οῦεν ἤσαν παραδεδοµενοι τῇ χάριτι του Όεου εἰσ το ἔργον ο 

ἐπλήρωσαν. 2{ παραγενόµενοι δὲ καὶ συναγαγόντεσ τὴν ἐκκλη- 
/ μαι 4 2) / ς ΔΝ 3 ». »” ς ορ 2/ 

σίαν, ἀνήγγελλον ὅσα ἐποίησεν ὁ Θεὺσ µετ αὐτῶν, καὶ ὅτι ἤνοιξεν 

θεου οἱ, ΟΥ »351 Ρείγα]ες ΟΥ 91261.... 993 68. 100. ΟΥ 2149 ο(δΙ5 Έρῃτ 

ΒαδείἩ των ουρανων 

25. δε: 19. τε | κατ (ϱ 105. αδὲΣ κατοι) εκκλησ. πρεσβυτερ. Επι ΝΑΗΟΡ 
8. 18. 81. 98. 40. 61. 69. 953”. 106. 180. αἱ-δος οαίέ νρ ΒΥΙΣΟΒ ΑΠ... ς 

πρεσβυτ. κα. εκκλησ. ΕΠΙ ΕΒΙΡ αἱ Ρ]6Γ 84] ΦΟΡ ΒΥΤΡ αθί]ᾗ ΟΗΣ | προσ- 

ευξαμκενοι: Ὁ πρ. δε, 9Τ. 39. 68. 108. αἱ256ἵ και προσευξ., 4. πρ. τὲ 
(δΙπι]]1έου βοἆ Ι1Ώοτα Ἱπίετρτοίες α]1ᾳ1οξ) | αυτουσ: 1 -τοῖσ | πεπιστευ- 

κεισαν: ἆ ο νο ογεζιᾶεγιώιέ ... Ὁ 68. Τ8δ. 19Τ. οδόῖ οδΕΕ πεπιστευκασιν 

(18. 191. ο86Ε και πεπιστ.) 

94. και διελΘοντεσ: Ὦ οοΡ διελθ. δε | την πισιδιαν:  ΡΙ8εΙΠ εισ | 
ηλθουν: Ὁ -λθαν | ειστην παμφιλ. ΕΙΠῃ ΝΒΟΒ 19. 40. 61. 68. τὸ. 98. 

180. οαξ ... ς Ίωῃ οπη την ΟΠΙΩ ΑΡΗΠΡ αἱ Ρ]ετ 0Η, Ἰϊρετο βαἩ οεπέ- 

γιού Ῥεγφεπ Ῥαπυρ]ημίαε, εἰ φπι ζοφιιιέέ εβθεπέ υει Όπι ἔτι ἐῑῖο ἴοσο εἴς 

95. ειστην (Α οπι) περγην εππι ΝἲΑ 61., 1έεπι ἆ αραιά Ῥενσεπ, ατα ἔα ἀθπαῖά 

ὕπ Ῥετφεπ ... ς Ἱμῃ ΤΙ εν περγη εππι πὲ (5εὰ 1άειη ῥγΙοΓεπα 166ΓΙΟΠΕΠΩ 

νάΐτ τενοςαββε) ΕΟΡΕΗΠΡ αἱ Ρρ]εν Ον 36ἳ / τον λογον εἶπε αἀα Ἱίαπα «τα 

ΒΡΗΙΡ αἱ ΡΙ6χ 8α1 «ορ πεί ΟΗΥ 930... πΔο 19. 90. 98. 94. 40. 61. 

81. 15Μ. 5ου να ΑΥΙ5ΕΝ 6{Ρ ο," αἲπι αἀᾶ του κυριου, ἔειη Ε του ὅεου | 

ατταλιαν ΕΠ ΝΑΒΤΟΡΕ αἱ  ππδίιἩ 180. οα{σ4ο.... ς ]μ ατταλειαν οσα 

ἨΡΗΙΡ αἱ Ρ]ει (1, αἱ α]ἷα αταλ.) ... αεί Παζαπι. Ῥταείετοα  1ὸτ. 

ΒΥΤΡ ο, αάά ευαγγελιζομµενοι αυτουσ 

96. απεπλευσαν: Ἡ ανεπλευσαν ... Β" οπι | αντιοχειαν: ΝΕ -χιαν. Οἱ 

βοπο]ίομ εοά1ςῖς 105: σηµείωσαι δὲ καὶ τοῦτο, ὅτι εἰσ µίλητον ἐχειρο- 

τονήθησαν οἱ περὶ βαρνάβαν καὶ παῦλον. ἄλλο δὲ ἀντίγραφον εὗρον 
ἔχον ἀντὶ μιλήτου εἰσ ἀντιόχειαν, ὃ καὶ πιθανώτερον. Ἐαάσιι νετῦα 
0 6εἕοπι 119 ]οσαπίατ, αδὶ οἵαπι 1π νεχὈῖς βαογῖς εοπ{θχ{Ι8 εισ µιλητον 

Ρο εισ αντιοχ. εἀἹίαπι εδί. 

2τ. συναγαγοντεσ: ὅθ. 61. συναγοντεσ ... Ὦ συναξαντεσ | ανηγγελλον 

εππι ΝΑΒΟ 16. 18. 99. 94. 40. 61. οαί (5εά Ἑῦ ανηγελλον, 61. ανηγγε- 
λον) ΑΥΙΣΟΝ ο0Ρ ... Ὦ ανηγγειλον ... 5 ανηγγειλαν επι ΠΡ αἱ Ρ]εν 

(81. -γελαν) ἆ νΕ ΦΥΙΡ ατπι αθίἩ; Ιίεπη Ὦ 68. 106. ΚδὲΓ Βαβείμ ντ Οχ 
9305 απηγγειλαν | εποιησ. ο Όεοσ εππι ΑΒΟΕΗΠΡ αἱ Ρ]ετ ΥΕ (5εἆ απι 
ἁοπιίπιιδ ρτο ἄειι) αἴο ... 9 96. 69. 96. 105. 158. 180. αἱ356ς δα] 
Ῥαθείμ39Τ ϱ Θε. εποι. | µετ αὐτων: Ὦ αὐτοισ (9813 οπι) µετα των 

Ψψυχων αυτων 
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: ποῖσ ἔθνεσιν θύραν πίστεωσ. 28 διέτριβον δὲ χρόνον οὐκ ὀλίγον σὺν 

τοῖσ µαθηταῖσ. 

ΧΥ. 

1 Καΐτινεσ κατελθόντεσ ἀπὸ τῇσ ᾿Ιουδαίασ ἐδίδασκον τοὺσ 
ἀδελφοὺσ ὅτι ἐὰν μὴ περιτµηθῆτε τῷ ἔθει τῷ Μωήὐσέωσ, οὐ δύνασθε 

-- Δ / - 

σωθῆναι. 9 γενοµένησ δὲ στάσεωσ καὶ ζητήσεωσ οὐκ ὀλίγησ τῷ 
Δ - 2] . / , ος 

ΤΙαύλῳ καὶ τῷ Βαρνάβα πρὺσ αὐτούσ, ἔταξαν ἀναβαύειν Παὔῦλον 
ΔΝ / ’ ” τα 2 ” Δ Δ 2 / 

καὶ Ῥαρνάβαν καί τινασ ἄλλουσ ἐξ αὐτῶν πρὸσ τουσ ἀποστόλουσ 

28. διετριβ. δε 8ἵπΠθ εχει ΟΠΠ ΝΑΒΟΡ 19. 16. 18. 9ὺ. 94. 96. 40. 61. 81. 

1189. 180. ομΐ νσ αΙπι αθαίμ...ς(Ξ5 αὐ ὦσ) αἆά εχει οἳπι ΒΗΤΡ αἱ Ρ]ετ 

βγταί βαἩ οοΡ ΟΝΣ | ουκ (61. οπ1) ολιγου: Ν ουχ ολιγ. 

ΧΥ. 1. απο τήσ ιουδαιασ: 8. 19Τ,. 5ΥΤΡ ΠΙδ αά των πεπιστευκοτων απο 

τησ αιρεσεωσ των φαρισαιων | εαν: Αἲ αν | περιτµηθητε (0΄) οιἶτα 
ΝΑΒ (5165 ες περιθµητε) Ο0 19. 16. 18. 96. 40. Τὸ. 180. εαί Οοπβίδ) 

131 ΕΡΙΡΗΗ5.,,, ς πέριτεµνησθε οππι ΕΗΙΡ αἱ Ρ]εν Απιησας ὐν Οτ 
9315 Γ τω εθει τω οππι ΝΑΒΟ” 61. ... 6 ΤΙ οπι τω 860 ουπι ΟΡΕΗΠΡ αἱ 

{ετε οπιΏ οαέ Οοηδίέ Απιπισᾶί ΟἨγ (ρετο ΕρίρΗ 115 και φυλαξητε τον 
νοµμο» µωυσεωσ Ρίο τω εὔει τω µωυ.) | µωυσεωσ ουπι ΝΒΟΕΗ 61. αἱ 

βαΐ πια (αξ, 1ήτεΒ) ... ΑΡΤΡ αἱ Ρρ]ὰ µωσεωσ ... ΦΥ15ΕΝ Περί. Βὶο νετο ϱ 
5αἩ ΒΥΤΡΠΙΕ: περιτµηθ. και τω εθει µωσεωσ περιπατητε (5811 και 

περιπ. τω εθ. µωυσ.). Ίτετι Οοηδί Ρροδί κμωὠυσεωσ αἀά: και τοισ αλλοισ 
εθεσι» οισ διεταξατο περιπατητε | δυνασθε εἰ. Οοπ8ί ΟἩτ ΕρίρΕ 
Απηπισαί 45... 6 δυνησησθαι, 15. 18. 96. 180. οαί δυνησεσθε | σωθη- 
γαι: 91. περισωθηναι 

2. γενοµ. δε οἵ πι ΝΒΟΡΕΤΙ, 4. 15. 18. 296. 98. 54. 90. 61. 69. Τὸ. 100. 105. 

180. α1956ι σαξ 88Ἡ ορ (5Υτδ6Ν αεί] εί ]αοία εδ) ...ς Όπ γεν. ουν 
επτα ΑΕΗΡ αἱ Ίοησ6 Ρ]α ἆ να 5ΥΤΡ αὖπι Οοηβίδ.121 ΟΗΥ221 | στασεωσ 

(ἆ εεζδίοπε): ὮΒΙ εκτασεωσ | και ζητησεωσ ΟΤΙ ΝΑΒΟΡΗΙΡ αἱ Ρ]αβΊ0 

εαῖ Οοπ8ί Οσ ΤΗΡΗΥΙΕ....ς (Ξ- 9 Βσ) και συζητησεωσ οππα πιῖηπιδο 
αἱ νᾶίχ Ῥαιο ΤΗΡΗΥΙΟ.... Ἐ 68. νο «ορ οπΏ, Ἠπο ἀ9Ρ00 | τω 8εο: ΡΕ 
ΟΙ | προσ αυτουσ (ἆ αἆ εο5): Ώδῖ συν αυτοισ | εταξαν (Ώ -ξαντο) 
ηβᾳϊιθ προσ τουσ αποστολουσ: Ὦ ΑΥΤΡ 198 ελεγεν γαρ (ἆ αιέεπι) ο παυ- 
λοσ μενει ουτωσ καθωσ επιστευσαν διῖσχυριζομενοσ (ἆ οπι)" οι δε 

εληλυθοτεσ απο ιερουσαληµ παρηγγειλαν αυτοισ τω παυλω και βαρ- 
γαβα και τισι’ αλλοισ αναβαινειν προσ (ἆ οπι) τ. αποστολ. (ὰ δία- 

ἔμεγιιὲ εἰ Ῥαιῖο εἰ ὀαγπαῦαε εξ φιιοβᾶαπι αἰίον αβοεπᾶεγε αφροδίοίο εί 

τεβόγέεγοβ). Ώπαςε εκ Ωιεβπε]]]ο αάἆ Ἡ. 1. ῥαὈαίατῖας αίναέ, εα ες Ὦ 

Ίρεχε γετΗἰ Ίρ5ο Ωιεβηπε]Ηαβ. ΑΠετί Υετο είίαπι εκ Ῥοάἱ «οά]εε 

νείετο ]μαίΐπο νετρα ἀἰσεδαί επύπι Ῥαιμζμβ πιαπεγο δῖο δίοιέ ογεάἰζεγιτ. 

(Ῥοβί Ἠαπεο ρειρετο ἀῑοῖέατ Μέαέιεγιπέ είς) | αλλουσ εξ αὐτων: κ εξ 

ααἳ 5, 25 

16, Τ 
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καὶ πρεσβυτέρουσ εἰσ Ἱερουσαλὴμ περὶ τοῦ ζητήματοσ τούτου. 
ὃ οἱ μὲν οὖν προπεμφθέντεσ ὑπὸ τῇσ ἐκκλησίασ δι(ρχοντο τήν τε 
Φοινίκην καὶ «Σαμαρίαν, ἐκδιηγούμενοι τὴν ἐπιστροφὴν τῶν ἐθνῶν, 

καὶ ἐποίουν χαρὰν μεγάλην πᾶσιν τοῖσ ἀδελφοῖσ. 4 παραγενόμενοι 
δὲ εἰσ Γερουσαλὴμ παρεδέχθησαν ὑπὺ τῇσ ἐκκλησίασ καὶ τῶν ἄπο- 
στόλων καὶ τῶν πρεσβυτέρω», ἀνήγγειλάν τε ὅσα ὁ θΘεὺσ ἐποί- 
ἤσεν µετ αὐτῶν. Ὁ ἐξανέστησαν δέ τινὲσ τῶν ἀπὺ τῇσ αἱρέσεωσ 
τῶν «Φαρισαίων πεπιστευκότεσ, λέγοντεσ ὅτι δεῖ περιτέµνειν αὐτοὺς 

παραγγέλλειν τὲ τηρεῖν τὸν νόµον Μωῦσέωσ. 

αὖτ. αλλ. | πρεσβυτερουσ: ο 180. ομέ Ῥταειη τουσ | εισ ιερούσαληµ: 

Ἡ εν ιερ. (αοἳ. ο ὕι ΠΤεγιδαῖεπι) | περιτου: ϱ 19Τ. ΡΥ8εΠΙ οπωσ κριθωσιν 

επ αυτοισ (93 19Τ. αυτων), αἴᾳπο ϱαἆθπη 8Υ1Ρ ϱ," αάά ροδί περιτ. 
ζη. τουτ. 

8. προπεµφῦθεντεσ (νρ ἀεάμαι, ἃ βγαεπικεί): Ἐ εκπεµφθ., ο ἀὐπιζοοί | 

την τε φον. ΟΠΠ ΝΒΟΡ 46. 61. 180. (τε επἶπι ῥρτο δε αρ ὃσ Ἱερεπάιπι 

νάίκ) σαξ... ς ΟΠ1 τὲ 6ππῃ ΑΡΗΠΡ αἱ Ρ]ος Οἡχ | και η 1 ὃ, ο. 28. 

91. 4Τ. 66. 98. 99. 100. 9Ρ6 α1”5έΥ ΤΙΡΊΥΙΑ πάᾶ τήν | σαµαφριαν ο. ΝΟΡΕΗ 

εων ς ων ΤΙ σαµαρειαν οΝΊη ΑΒΙΡ αἱ οετίε ρ]εν | εκδνηγουμ. (88): κξ 

43 960. διηγουµ. 

4. παραγενοµενοι: 40. -ναμενοι | εισ τερουσαληµ (ο πι Πάει βαίεπι, ἆ Ἰιέο- 

Τιβαζεπι) 6ΝΠΙ ΝΟΡΒΗΗΡ αἱ] Ρ]ετ εαί ΟΤά.., Τωὰ εισ νεροσολυµα οτι 

ΑΒ 61. 195. 19τ. ΚΣΕ, Ίέεπι νρ ΠΗζεγοδοίγπιαπι | παρεδεχόθησαν επι 
πΑΗΡ” (παρεδοθησαν) 61. (1: πα]]ο ο ΝΙ ΤΙ Ίοσο πὶβῖ ἨΗεὺ 12, 6 

εκ Τ/ΧΧ) ... ς απεδεχθησαν εππι ΟΕΗΓΡ αἱ Ρεν Οµτ.... 15. 18. 9. 

40. 100. 180. αἱ ραπο οί υπεδεχθησα», δε" προσεδεχθ. ἘῬταείετεα, 

οϱ (" κεγωσ) 19Τ. 84] ΑΥΤΡ ο.” ΑΠΙΡΡΣ115,39 (ραρ 1094) αάᾶ αεγαλωσ | 
υπο τησ 6ΠΠΙ ΝΑΡΕΗΙΡ 91. 61. αἱ ρ]εν Οµτ .... Τί απο τησ εππι Βο 15. 

19. 86. 180. οαἱ | και των απ. (8): νἩ οἱ και | ανηγγειλαν τε (Χο; 
κ οπι τὲ): ϱ» Ώδο απηγγειλαν τε (981 απηγγειλαντεσ, ἆ γεπέζα- 

φεγιπέ 5ἶπθ εορπ]α) | ο Θεοσ: Ὁ 98. 68. 96. 19τ. 149. ΤΠΡΗΥΙΟ Ρορί 

εποιησε» ΡοἩ, 61. Ροβδί µετ αυτων | µετ αυτων: οὔπι, 69. 105. αἱνὸ 
ΤΠΡΗΥΙΟ αάάᾷ και οτι ηνοιξεν τοισ εθνεσι (Ἠ1, -σιν) Θυθαν πιστεωσ 

ὅ. εξανεστησαν πδᾳπθ λεγοντεσ: Ὦ οι δε παραγγειλαντεσ αὐτοισ ανα- 

βαινειν προσ τουσ πρεσβυτερουσ εξανεστησαν Άλεγοντεσ τινεσ απο 
τησ ερεσεωσ των φαρισαιων πεπιστευκοτεσ, Ίἴειη ΒΥΤΡ Της {ῑΙί αιέεπε 

Φμπι ἑμεβίσθεπέ εος αδοεπᾶεγε αἆ δεπΙΟΥΕΒ, διΤεπεΤΊιπέ αἴυεγδτι αροδίοῖος, 

εαἰθεπίες φιά ογεζἰαεγιπέ εω Ἰαεγεθί Π]αγίδαεογαπι | τυεσ: Α αἀᾶ 

ανδρεσ | φαρισαιων: 15. πρεσβυτερων | πεπιστευκοτεσ: 1, 1” 350. 99. 
104. 1050. 106. αἱ35ΕΥ πεπιστευκοτώὠ», Ἱΐεπι 133 8. 90. 91. 28. 39. των 

πεπιστευχοτων, Ἰξοια αΠεταίταπι 126. Ίττ. αἱ Ῥραιο | οτι: Ἑ ωσ | 
παραγγ. τε: ΡΕ13" δε Ρτοτε | µωυσεωσ ΕΝ ΝΒΟΕΗ αἱ Ρ]α .... ΑΡΕΡ 

3] Ῥ]α (4ππΦΜ{Π 656 ϱ{) µωσεωσ. Ῥαδδίπι 1π πιἶπαδο -εοσ ΡΟ -εωσ 

Ἱερῖίατ. 
ἡ 
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π / Δ ΄ Δ /' - ΔΝ 

ϐ «Συνήχθησαν δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι (δεῖ; περὶ 
-” ΄ η ῤ ”- Ν .. /’ 

του λόγου τούτου. Ἱ πολλῆσ δὲ ζητήσεωσ γενομένησ ἀναστὰσ 
ΤΙ ας Ν 2 {ον ὃ {δελ νο οί ήν 9. ο 

ἐετροσ Σίπέγ προσ αντουσο ταν οὲσ ἀαὐξ φοι, μεις ἑπιστασυ ἓ οτι 

α ος . 2 / ο”) ς -- ος 1 4 . ς 9 Δ δ Δ ο ΄ / 

αφ Ίμερω» αοχαιω» ε] Όμι) Σσξλέςσώτο ο υε0σ οια του στοµατοσ 
2 - Ν , Ν ΄ ” ΔΝ - 

µου ἀκοῦσαι τὰ ἔθνη τὸν λόγον τοῦ εὐαγγελίου καὶ πιστεῦσαι. 

8 ασ / έ Δ .] ΄ 2 .- Ν Δ ο. 

και 0 καρδιογνῶστησ Ψεῦσ ἐμαρτύρῃσεν αυτοῖσ δουσ τὸ πνευμα 
Ν ο Δ Αν 8 ω ΔΝ 3 Δ κο ς.λ ε -- 

τὸ ἅγιον καθὼσ και ἡμῖν, 9 καὶ ουθὲν διέκρινεν πεταξὺ ἡμῶν τε 
Δ ον πώ - ’ / Δ / 2 - ι ω ο 1 

και αὐτῶν, τῇ πίστει καθαρίσασ τὰσ καρδίασ αὐτῶν. 10 νῦν οὖν 

6. 

τρ 

συνηχό.. δε ΕΠΙ ΝΑΡΕΠΙΡ αἱ ρ]ον οαὲ Εγταίτ ρα] «ορ απ ΟΗς ΣΤ... 

ΤΙ συνηχθ.τε οσπι Ἡο 19. 61. 195. 436ἳ νς ααίἩ | και οι πρεσῷ.: Ὦ 011 
οι... 191. ΒΥΙΡ αἀά συν τω πληθει | λογου: Ε 19Τ. οδόΣ ΑΥΙΡ ζητη- 
µατοσ, 65. ϱηματοσ 

δε: 61. ἆ ΒΥΙΣΕΝ τε | ζητήησεωσ εππι ΝΑΕ 19. 15. 99. 94. 96. 40. 61. 
68. 69. 100. 104. 1056. α1ὔ5έὲ... ς Ίωῃ ΤΙ συνζητήησεωσ (συνζ- ο. 6ΡΕ, 

ς συζ-) οππι ΟΡΕΗΠΡ αἱ Ίοπρο ρ]α ΟΗΥ221 ῃ) αναστασ πετροσ (101. 

ΒΥΥΡ 11Ρ αά εν πνευµατι αγιω): ϱ" ἆ ανεστησεν εν πνευµατι πετροσ 

καν ειπεν | οτι (9): κξ οπι | εν υμίν εξελεξ. ο Θεοσ επτῃ ΝΑΡΟ 19. 40. 

61. 69. 1056. αἱ οαίήή αγπηξὈ Οομβέδ, 123 (Π Πέ 199 ση φοδῖς ἄσιις εἶει). 

Οοπβτπιαπ{ εν υμν αἳ. αἱ τη (5 αρ Ῥοτί) «ορ Ον δττάς ονάΙπαπα νου- 
Ῥοχαπα οοπΏγπηαηέ δί. απι {α ἀαπιῖά (Ἠεραρί 56 ὅπ ποδίς ἄεις εἶσιίτ) 

ενω ς ο Όεοσ εν ην εξελεξατο οππι ΕΠΙΗΡ αἱ] Ίοπρο Ρ]ι να] (εν μι 

οὐ. πι οίς) ΑΥΤΡ; Ιΐεπι ῦ ημειν (εν ημ., ἃ ὕπ ποδίς) ο Θεοσ εξελεξατο 

(νιάο απίο Ππί οἱ Πεοραρ{) ... 51. 99. δα ΘΥΥΣΕΝ αοἰλαίὶ νροεοᾶ αρ 0 
Ρ]απ6 ΟΠ1 εν ὑμιν νο εν Ίμιν, οπα εν (αἱ 513) οίἷαπι 16. 46. 19τ. | 

δια του στοµατοσ: ΡΕ 91” 96. οπη του | τον λογον (εδοῖ απίο τα εθνη 

Ρο): Ὁ 91εοί ϱηι 

και 0 καρδιογν. Φεοσ οί. Ππϊπ{ 159 Ἠεραρί 565 Οοπς{ 61352 Τά 12/65... 
Ῥ ο δε καρὸ. ο Θεοσ | εμαρτυρησεν (εί. 0οπβϐ): ο διεμαρτ. | αυτοισ 

Ρο5έ εµαρτυρ. οἵ. Πππί Οοηδί (ροβί εµαρτ. αυτοισ Ρεχς κορνηλίῳ γάρ 
ποτε οἴο) Ρ14 0113165 (1πί 301) ΟΗἨΥ 5214... Ὦ νο βαἩ Περαρί Απιμμριι 600 
οπι | ὅουσ βἶπο αυτοισ οΊπι ΑΕ 19. 61. Ὀῖά (οίξτ οίαϐ)... ς (σεᾶ αὐ9) 

Τιῃ αἀά αυτοισ οππῃ ΟΕΠΗΤΡ 3] Ρ]οΥ (106. Ροβέ αγιοΥ Ροπ) οαί νο δΥτα(Ι 

βα] σοΡ ἉΤπι αοἲ]ι Ππ{195 κε Ὀαρ(ὔ65 Οοπ5ί Οµτ; Ὦ Υετο αάά επ αυτουσ 

(ἆ εφετ εος) | το: 19. οπι (νά ΐχ απίιπι το ϱ11) 

και αἳΏ 1π1{10 (6έ, Τ1ἱΠΕ199 Περαρίόό5); Αἲ οπι | ουθεν ουπι ΒΗΤΡ 1. 9. 

4. οἱ. 423 45. 46. 6θ. 96. 99. 99. 106. 196. 19ἱεοί αἱ45οῦ 0οη8ί όν 1359 

(εκ ο. Μαηβϊ) ... ς Ιπ ουδεν πι ΝΛΟΡΕ 19. 61. αἱ ρία εαἰ Οοπδίέ 

ο το Ον 214 ] ημων τε (ἴπέεν πιο εἰ ἴῑζον Υπ ἆ ο Πππί Γιάηί 20 
Τα! ἱρ]ίαν ποπ οχρεῖπῃ τε) αἱ. Οοπςί 125 ΓΙ 1365... Ὁ ΟΠΙ τε 

10. νυν ουν (οί. ΠΜ 199 ο{ς): Ὦ και νυν ουν (ο οὐ πηπιο εγ/9), ειοἲ] οὗ πιο 

(ποφπε, Ῥοτιραά1ο»1 ϱ{ πππο | ουν: ο ια οπα 

ΤΙΒΟΠΕΝΡΟΚΕ, Ν. Τ. 4. 8. 9 Β 

10. 9 5 

11, 15 
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120 «ΜΗ Σ ΠΡΑΞΕΙΣ 

/ “.- Δ / 3 -- .. Ν δις Ν / τω 

τί πέιραξετε τὸν Όεον, επιθεῖναι ζυγον επι τον τράχήλον τῶν 
- ε / [ὰ - ” ε - 3 / / 

µαθητῶν, ὃν οὔτε οἱ πατέρεσ ἡμῶν οὔτε ἡμεῖσ ισχύσαμεν βαστά- 
Ν ” ’ . ’ 2 - {) κ 

σαι; 1ἱ αλλὰ διὰ τῇσ χάριτοσ του κυρίου ᾿[ησου πιστεύομεν σῶ- 
” ά ῤ 2 - Δ - - 

θῆναι καθ’ ὃν τρόπον κἀκεῖνοι. 12 ἐσίγησεν δὲ πᾶν τὸ πλήῆθοσ, 
ΝΔ / / Ν / 3 / σσ ” ’ ς 

καὶ κουον [Βαρνάβα καὶ Παύλου ἐξιγουμένων ὅσα ἐποίῃσεν ὁ 
-- Ν ο ”! - Ν 

Φεὺσ σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τοῖς ἔθνεσιν δί αὐτῶν. 19 Ἠετὰ δὲ 
- ; ο υ 3 

τὸ σιγῆσαι αὐτοὺσ ἀπεκρίθηῃ Ἰάκωβοσ λέγων ἄνδρεσ αδελφοί, 
. ’ ’ ὧν) ν) 3 ’ ΔΝ - ς Δ 

ἀκούσατέ µου. 14 Συμεὼν ἐξηγίσατο καθὼσ πρῶτον ὁ θεὸσ 
. - ΔΝ ” / - Δ 

ἐπεσκέψατο λαβεῖν εξ ἐθνῶν λαὸν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. 19 καὶ 
/ ”- - - 

τούτῳ συμφωνοῦσιν οἱ λόγοι τῶν προφητῶν, καθὼσ γέγραπται᾽ 
! 

10. τον 9εον α{. Ππί 190 Οτῖπιδ,δῦτ 0οπβί δ»13Ε Ἐβᾶθπα 6 0Η1δ 24 Τ]ἀ τα 619 
δ{ 505τ θἱο; Ἱέατη ἀοπιεζηιπι ΤογιρααἶςδΙ ἨΠ]51 εἰο .... νρεοᾶ αρ 0 Ἠ[οαν 
εα]δα οἱ αλ] ρρ]αΐ πια (αἱ Απιζτςί, νῖὰε αρ Βα8, οίαπη Ηαγιποᾶρου 1191) 

οπαι, Ἱτα πέ Ίαπα Ἱοραίιν φωῖᾶ ἐεπιρία[ίς πιμοπεγο ναὶ βΙπι]]]ίετ | επιθει- 

γαι: Η1, 8] πια επιθηναι | ζυγον (κα, πῖδί 6αρρ] 1ρ863): κ” οπι 

11. του κυριου οἱ ΝΑΒΟΡΕΗΙΡ αἱ ρ] οαί 0οπ8ί θ, 133 (5δᾶ οπι το) ΟΥ 
9315 Τ]ιάτί 819 ων ς (5 0 Βα) οπι του ου ΠΠΙΠΗΡΟ υίκτηα | -ήσου 

8ΊΠ6 αἀαίαπι ΟΠΠ ΝΑΒΕΗΙΡ 61. α] Ρ]1850 απι {ι ἀθιηϊά {οἱ βαἩ οορθοά 

ΒΥΤΡ αθίμῖο (Οοπ8έ π]] π]δῖ του κυριου) 05 Τμάτι Τοτίραά1ο 31 (1108 

νιάθ αρ Ῥαβ) ... ς (-- αὖ Β4) αἀά χριστου οππι 6Ρ 19. 81. αἱ δαΐ τη 

σας νσζ]θ ΒΥΥΣΟΙ οορθᾶ ΑΠ ἁ6δ{ΙΡΡ Γη 199 (2εγ ογαἴίαπι ἀοπιῦπὲ πιοδέγέ 
1ε5. 6η.) ΤΠρΗγΙΟ. Ἰμήδεγα, αἰστᾶ Οτῖπί 50 εν ϱγαίΐαπι ἄεῖ | πιστευ- 

οµεν: ΝΡΕΙΣ πιοτευσοµεν 

19. εσιγησεν δε: Ὦ ΑΥΤΡ ο.” συγκατατιθεµενων δε των πρεσβυτερων τοισ 

υπο του πετρου ειθηµενοισ εοειγησεν (1εοί]ο ΦΥΣΡ ο.” ακῖῖ νετρο ειρη- 

κενοισ, ἔαπι ρετρῖέ βίπε Ἀ εσιγησεν δε) | εσιγησεν: 6 69. οδός -σαν | 

παν (11. 106. οπι) το πληθοσ: Ὦ 19. 91. 99. 9δ. 94. 68. 96. {δοι 

ΤΗΡΗΥΙΌ απαν το πληθ., 49. ῦΤ. 69. αδετἩ το πληθ. απαν | ηκουον: 
81. 105. ηκουε | βαρναβα κ.παυλου εξηγουµενων (61. --μενου): ϱ3 

ῥαργαβαν κ.παυλον εξηγουµενοι (ἆ δατπαδαπι εἰ ραιζπι εωροπεπἰεθ) 

19. απεκριθη ιακωβοσ Λεγων: Ὦ ΒΥΙΣΟΝ (ποῦ Ίδετῃ ΦΥΤΡ) αναστασ τακω- 

ῥοσ ειπεν 

14, επεσκεψατο (νρ υἰδίαυτί, Πιευαρίδότ υἰκϊαυεντέ, {οἱ φιιδοζαυᾶ, ἆ ο ῷγο- 

αρεωίέ, Τη Ώί 199 οπσοφαυζθ) ος. Οοηβέ ὅ» 13,5 Ῥτοσορεδα 553: Ἡ επελεξατο, 

1913 εξελεξατο, 19. εξελεξατο και επεσκεψατο | λαβειν εξ εθνων οἵ, 

πι Ἠεραρί Οοηβί εἰς: ο εξ εθν. λαβ. | τω ονοµ. αυτου ΟΙ ΝΑΒΟΡΕ 

61. αἲ Ρ]α515 σα! νρ ραὮ βυτα αγ (αοἰμαί ρ]ηπο οπι τω ονοµ. 

αυτ.) Π13{199 Ἑοδαρίβότ Οοηφί 195 ΟΥ 9,319 Ῥγοσορεβα 553 είς ,,.ς 
(41959) ΡΥΑεΠΙ επι οπι ἩΠΠΡ αἱ ρ]εν «ορ ΤΠΡΗΥΙα ἴχί 

15. τουτω: Η1, 1. 15. 1π. 95. 96. 99. 100. οδό τουτο ... ϱ. ἆ Πτι 199 
ουτωσ (ᾳΐο; οοπίτα Πευαρίζοῖ Ἰιμῖο) | συμµφωνουσιν (-μφ-- οἱ. ΝΑΒΟΕ 

οίς): ϱΕ1” σύνφωνήσουσιν (οοπίτα ᾱ: εἰ δἱο οοπβοπαέ ΡΘΙΡΘΗΒ 5ΕΥΠΙΟΛΕΒ 

Ῥγορλιείαγτηπι) 
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- λ» Ν 3 ’ λ 

16 μετὰ ταῦτα ἀναστρέφω καὶ ἄνοικοδομ/σω τὴν σκηνὴν «Ίαυεὶδ 
ν Λ Ν . -» ν Ν 

τὴν πεπτωκυῖαν, καὶ τὰ κατεστραμμένα αυτης ἀνοικοδομήσω καὶ 
|] [ σι ον β φ ἊἎ 2 / ς ᾗ ο. 

ἀνρρθώσω αὐτήν, 1τ ὅπωσ ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν 
ὁ / λ ῃ ” ο 

ἀνθρώπων τὸν κύριον, και πάντα τὰ ἔθνι ἐφ᾽ οὖσ ἐπικέκληται τὺ 
3 ’ / - - 

ὄνομά µου ἐπ αὐτούσ, λέγει κύριοσ ποιῶν ταῦτα 185 γνωστὰ 
Αη 3 »- Δ .] Ν ” Δ - 'ω .) 3 -- 

ἄπ᾿ αιῶνοσ. 19 διὸ ἐγὼ κρύω μὴ παρενοχλεῖν τοῖς ἀπὸ τῶν 
- Ν Ν ή 3 -- -- 

εθνῶν ἐπιστρέφουσιν ἐπὶ τὺν Θεύν, 30 ἀλλὰ ἐπιστεῖλαι αὐτοῖς 
- - 2 / - Σο, ᾿ - 

τοῦ ἀπέχεσθαι τῶν αλισγημάτων τῶν εἰδώλων καὶ τῆς πορνείασ 

16. ετα (εξ. Πε αἱ 199 Νευαριδόῖ Οοηβ( 5125): ϱΎ ἆ µετα δε | αναστρεψω 

(43 .ψει, 5οᾷ «οτι 1ρ593): Ὦ επιστρεψω | δαυειὸ: 87 δαυιδ, ς (εί. 40) 

δαβιδ, οἳ αἆ Μι 1, { | κατεστραμµενα (Β -στρεμμ-) εαπι Ἀ(Ἡ) 19. 95. 

84, Ῥτοσορεδα 255... ς Των ΤΙ κατεσκαµµενα οἳπῃ ΑΟΡΕΙΡ (Π σκαµµενα 

1ρ50 σ 5αρτα βοτὶρίο, οοτταρίε) αἱ Ρρ]ει Οοπςί δ, 1215 ΟΙ. 389 Ἠ ανε- 

σκαµμ. (:: 1,1ΧΧ αάἹίαπη εβί οχ Ἡ είο κατεσκαµµενα, φποᾶ εί. ΟγΤΑΤΠΟΣ 

31994 ϱοπΗΥΠΙΑΙ; Α νοτο κατεστραμµενα) | ανοικοδοµησω 89ο: ο ν]ᾶ 
68. οικοὺ. (Ίΐα 105. ρτῖοτε 1060) 

1Τ. αν (εί. Οοπςίέ Ῥνος): Ε 69. 105. α1ὔδου 0Η15)350 οἱ” οπι | κυριον (εἴ. 
Πτἰπί Ἐευαρί Οοπδί Ῥγοσορἕ5β): ϱ Θεον | ποιων ουπι νΝ”Β (ΡΕ1” ποιησει) 

4 ενρ Ιπί199 Ἠεραριδόῖ Γαεῖεπδ (4Πο ΠΟΠ ἴαπι ο ποιων 88ᾶ ποιων 

οοπβιπιαίατ) ... ς ΤΙ ο ποιων ΟΠΠΙ ΝΟΑΟΡΖΡΗΙΠΡ αἱ οπιπΥίά Οοη5{ όν 13, 5 

Ον (: ία ΤΧΧ) |. ταυτα 5ἶπε αἀάῑίατη «ππῃ ΝΑΒΟΡ 61. αἱ ρ]151” νς 

«ορ αεί] (581 Ροβί λεγει ταυτα Ρετρῖί γνωστα ταυτα απ αιω». ΟΙΠ18518 

ποιων ταυτ.) Ππϊπί Εοῦαρί Οοπρδί ...ς (-- αὖ Β4) ταυτα παντα ΟΠΠ 

Ἡ α] Ρία οαἱ” ο ΘΥΥΣΕΣ Ἁγπι ΟΗΥ (ἲ: ία εξ. ΤΧΧθά, 5εἆ οπι παντα ΑΡ 

εἴο); Ἰίαπι ΕΙΡ αἱ 15 Αγτρ ΤΠΡΗΑ παντα ταυτα 

18. γνωστα απ αιωνοσ ουπι ΝΕΟ 15. 18. οτ. 29. 6. 61. 65. 60. 69. 100. 

105. 195. 180. 5αἩ (νῖᾶς απίθ) «ορ αγΠΙΊΟΝ, Βἰπηϊ]]ίον ὁδ, 49. ϱτ" 09. 

8ΔΟΥ α εστι γνωστα (69. αδὲῖ α4ᾷ αυτο) απ αιωνοσ (5Τ3” αἀά αυτω. Οπι 

14 Ρ]απο 923 4 3), Ἰίἴεπι αεἰΏῖο ο γνωστο» εστιν απ αιωνοσ, 86ἴΙΡΡ ο 

γνωστο» εστι τω κυριω (Θεω) απαιωνοσ ...ς (Ξ αΡ 51) γν. απ αιων. 

εστι τω Φεω παντα τα εργα αυτου ο. ΕΗΤΡ αἱ Ρ]ετ (αἱ α]]ᾳ γνωστα γαρ 

εἴςο) οαὲ ΦΥΤΡ ἐχί 0οηβ{δ/135 019350, ΒΙπιϊΠ {αυ ΒΥΥΣΟΝ πιοία θέ α δασσι[ο 
οφεγα εί ... Ἰωπ γνὠστον απ αιωνοσ (0 είο α4ᾷ εστιν) τω κυριω το 

εργον αυτου ο. ΑΒ ΥΡ ΒΥΤΡ Τ1ᾷ ΑΙΠΙΊΣΟ [γ]πί 199 (ἆ να ποέµπι α βαεοιζο εδἰ 
ἀοπείπο οΆτι 5Ίίπι [ἃ οὐ. ἐρειιδ], Πῖπί οοφηέέιπι α βαεοι[ο εξὲ ἄεο οΡι8 εἴιβ) 

... αὉ 8ἴπο ἰθρία {οίαπι νδγβδαπη οπαΙΕ1 νο]εραί (90), Μεμασϊ πα] 

46 Ἠος Ίοεο ἀἱδρπίαί :: Ιοεοπαεπι οοάἹσιπι ΝΒΟ ΥΕ6ΤΙΒΞΙΠΙΔΙΙ 6956 661- 

96ο. Αριᾶ 1 ΧΧ π]] εἴαδπιοάϊ αἆ ος απαο ργαθοθάιπί αἀἁἰίαν. Ἠϊπο 

Πιοίπαταπέ ἀαριϊ αα1ά 11115 νατβΙβ [ασεχοηί, 

19. κρινω: 19. ανακρινω 

20. αλλα επι ΔΑΟΡΕΙΡ οἱο ... ΒΟΒ 91. 61. 68. 69. 96. 180. αἱ πια Οοπρί 

6135 0119350 αλλ του απεχεσθαι επι ΝΑΒΟΡΙΡ είο ... ΒΗ οπι του | 
των αλισγηµ. οππι ΝΗΡΕΙ 10. 18. 96. 61. 180. Ο6ς 135, Ἱέεπι ο 1έ αὐςίῖ- 
πεγεπί οοπἑαπιὐπαοπίθις ... 6 Τἱ Ῥγαεπη απο «απ ΑΟΕΒΙΗΠΡ αἱ ρ]εν ο. 

9 

Απ, 11. 
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καὶ τοῦ πνικτοῦ καὶ τοῦ αἱμάτου. 91 ο γὰρ ἐκ γενεῶν 
ἀρχαίων κατὰ πύλιν τοὺσ “πρύσσονεᾶσ αὐτὸν ἔχει ἐν ταῖς συνα- 
γωγαῖσ κατὰ πᾶν σάῤβατον ἄναγιν ασκύρενοσ- 

232 Τότε ἔδοξε τοῖς ἀποστύλοισ καὶ τοῖσ πρεσβυτέροισ σὺν 

0λῃ τῇ ἐκκλησίᾳ, ἐκλεξαμένουσ ἄνδρασ ἐξ αὐτῶν πέµψαι εἰσ «ἄν- 

τιόχειαν σὺν τῷ Παύλῳ καὶ Βαρνάβα, ἸΙούδαν τὸν Μαλούμενον 

Βαρσαββᾶν καὶ «Σίλαν, ἄνδρασ ἠγουμένουσ ἐν τοῖς ἀδελφοῖα, 
25 γράψαντεσ διὰ χειρὸσ αὐτῶν οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύ- 

Ο0οπςί Ο11, Ἰέεπι ἆ να Ἱτ]πί (ἆ Τν αὐείὐιεαπέ α οοπίαπι., νο αὐθέῦιεαπί 5ε 

α εοπίαπι͵) | αλισγήµατων: δἱ. 191. 4δοῖ αλιγισµατω» (456 αλγισμ.), 

08. αλγηµατων | και τησ πορνειασ: αθί]μῖΟ (που 1{πιρβ) οπι | πορ- 

γειασ ἀξ ΑΒΟΡΗΙΡ οίο .... 8Η αἱ ποργιασ | παιτου πνικτου ΕΠΙ ΝΟΡΗΙΡ 
α] Ρίο (69. 1056. αδΟ κ. τ. αιμ. κ. τ. πντικτ. κ. τ. πορν.) νρ (νε ρρ]αί 

5/οσα(ζθ) τα]] οαῖ ΟΗ12250 Τέαπι (ΐα Τη) ΑΕ 19. 61. 1Ττῦ και πνικτου. 

Ἀρποφδοῖί οῖαπι Οοπςίό, 135 Ἰαπο Ιπ ΠΙοάππη: απο των αλισγ. των 

εθνων, ειδωλοθυτου και πνικτου και πορνειασ) ... Ὁ ΠΙΠΕ159 οπη, Ἠϊπο 

αὐθ (αξ ἵαπῃ ταῖσοῖε ΜΙ]11α5, οί Ῥτο]! η. 441). Ῥιποίετεα 4παο αποίο- 

τ1{αίοςδ (Τεγί ΟΥΡ εἰς) αἴδάσπι νατβῖβ ν. 99 αἀνοιδαπίατ, εαεάςπι Ίο 

να]οτο νἱάσπίαχ. γΥἱάς αἆ ν. 99 { καιτου (θ1. οἱ) αιµατοσ: Ὁ Ττ. 27. 

29. 60. 69. 98115 106. α1456Υ δαἩ αεί] ΠΓἱΠΓ159 αάἆ και οσα µη Όελου- 
σιν (5ο Ὁ, το]111 αν µη Θελωσιν) εαύτοισ (πιΙπαδο Ρ]ες αυὐτοισ) γινε- 

σθαι (Ἠ γειν.) ετεροισ µη ποιειτε (1{α Ἠ; τε]111 πονειν, Ίξειη Τεϊηέ ααί]ι 

αἴῶς πε |Γασίαπέ, δαῖ αἆ νατραπα μή αυτο γινεσθαι ετι) 

91. µωυσησ «ΠΠ ΝΒΟΡΗ αἱ Ρ]α550 οα{251 οἷο... ς µωσησ επι ΑΕΡΤΠΡ αἱ 

Ίοηδε Ρρ]α | κατα πολιν τουσ κηρυσσ. αυτον (ῑία κ” 1ρ5ο εκ αυτου) 

εχει: 6 ὃ. 81. τουσ κηρυσσ. αὐτ. κατ. πολεν εχει, Ὁ 8ΥΤΗΙΣ κατα πολ. 

εχει τουσ κηρυσσ. αυτον (1. 1. ϱ8ΙΣ ταροαίί{ εχει, Ἰέεπι ἆ Παδεπῖ) 

99. εδοξε (-ξε οππι κΑΗ; Τί -ξεν εππι ΟΡ:ΕΗΙΡ οί): ΡΕ" εδοξασεν | 
εκλεξαµενουσ: 15. 105. 19Τ. αδον ἆδοι” -νοισ | εξ αυτων: Α οπι | αὖ- 

τιοχειαν: ΣΕ -χιαν | τω παυλω 6ΊΙΤΏ ΝΑΒΟΕ 19. 61. αἱ Ίοηφο ρ]ασ]ά (18. 
19Τ. αἱ αἲῖα εἰ. τω βαρ».) οαἳ ... ΡΗΠΡ αἱ {γε ΟΥ 9330 οπι τω, Ἠϊπο 

900 | καλουµενον (α)9’) οππι ΝΑΒΟΡΕΙ, 19. 15. 18. 96. 61. Τδ. 180. 

οπὲ Οοπβ{Θ01316.., ς επικαλουκενον οπα ΗΡ α] Ρ]οτ ΟΗΥ | βαρσαῤβαν 

ΟΠΠ ΝΑΒΟΡΗΙΡ 61. αἱ ρ]ας512 απι 5αἩ «ορ Οοηδί; 1ΐ6πι Ὦ ῥαραῤῥαν ... 

ς βαρσαβαν οπι ΠΙΠΗΒΟ Ίοηςβ6 Ῥ]α εαΐ νρο]9 (εί. ἀεπι]ά) ατπι ΟΗΣ... 

ζα αθείἩῖο ῥαρναβαν | ηγουµενουσ (95): κ” -νοισ 

38. γραψαντεσ δια χειροσ αυτων οππη ΝΤΑΕ ΥΡ (γεη πιαπτι 6ογιήπ) «ΟΡ 

πθίἩτο ... ς γρ. δε. χει. αυ. ταδε ΟΠΠ ΝΟΕΗΙΡ 61. αἱ Ρ]ετ εαἲ ΒΥΙΣΕΝ 

οἱ ἐχί αγπι Οοη5ί δν 196 0Ἠγ 93850... ο αΘΙΠΡΡ (541) γρ. δι. χει. αυ. επι- 

στολην περιεχουσαν ταδε (84Ἡ επιστολην ουτωσ), Ίξεπι Ὦ γρ. επιστο- 

λην δι. χει. αυτ. περιεχουσαν ταδε, Ίἴοπη ΒΥΤΡ ΤΕ βογέθεπέεΒ Φεγ πιαπηίτι 

οογΊίπι ερίείι]απι οἱ πιζέἑεπέος, πι φτια εγαπέ Ἰιαεο. ΟΕ αἱ. Ἠοπι. «ουγεεῖ, 

αῬὶ οβί: Λοπ θιὐίσίας, φιιοᾷ «φιιᾷαπι, αρΙδίοἰαπι οοπΙποπίοπα Ἰαες, 
’ 
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τεροι ἀδελφοὶ τοῖσ κατὰ τὴν “Αντιόχειαν καὶ «Συρίαν καὶ Λιλικίαν 
ἀδελφοῖσ τοῖς ἐξ ἐθνῶν χαίειν. 24 ἐπειδὴ ἠκούσαμεν ὅτι τινὲσ εξ 

ἡμῶν ἐξελθύντεσ ἑτάραξαν ὑμᾶσ λόγοισ ἀνασκευάζοντεσ τὰσ ψυχὰσ 
ὑμῶν», οἱσ οὐ διεστειλάµεθα, 20 ἔδοξεν ἡμῖν γενοµένοισ ὁμοθυμα- 

δόν, ἐκλεξαμένουσ ἄνδρασ πέµψαι πρὸσ ὑμᾶσ σὺν τοῖσ ἀγαπητοῖσ 

ἡμων Βαρνάβα καὶ Παύλῳ, 260 ἀνθρώποισ παραδεδωκύσι τὰσ 

ψυχὰσ αυτῶν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματοσ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ίησου Χριστοῦ. 

ιρεγ]έ εππι. | αδελφοι οππι Α”ΛΗΒΟΡ 19. 61. νο αγιηδο Ττπί 199 Αι 

1985 (οµ51, αἱ 11δεγ απίθα Υρῖ]ο αἀβθοτιροῦαίιν) Ῥασἴαπραταεν { (ᾳα11 

Ἰτ0)..., 4. δαἩ Οτ]αί 906 οπη 1ρβαπη αδελφου (Οτ]πί 4Ροείοίί εἰ γγεσῦγ- 

ἐενί Γγαζγίδιι γι δέ αγιιά Απζοσ]άαπι αἵς, ΙἸἴεπι 58) ... ς (α89) Τι 

ΡΓΑΟΠΙ καν οἱ 6ΙΠΙ ΝΕΕΗΗΡ αἱ ρ]ετ εαῖ ΒΥΤΙΙΓ 60Ρ αΥΤΩΖΟΝ αεἰμα!ῦ 0οη5ί 

601316 (Ον 9 351 [ τοισ κατα: ο” οπινῖά τοισ (5απέ ϱΠΊπι τοισ κατα την 
αντι τοδοπρία α 03) | αντιοχειαν: ΝΕ -χιαν, αἲ ν. 95 | κιλικιαν: Α χι- 

λιαν, Ἠ8ἳ κιλειαν | αδελφοισ: Ὦ Ροη Ροβί τοισ εξ (Η οπι) εθνων. ΟΕ 
Ἠπο 6{. Ο1επι30” οι ὃε αυτοι ουτοι αποστολοι τοισ κατα την αντιοχειαν 

και συριαν καν κιλικιαν αδελφοισ επιστελλοντεσ”’ ε5οξεν, εφασαν, τω 

πιευµ. αγιω αι ημιν αεἴς 

94. επειδη (99): κ επι δε | εξ (α1πι ωσ εξ) ημων (89): κἲ 913 ΤΕΡΗΥΙα εξ 
Όμων .... 89. 513 81. 106. παἴμτο (ΠΟΠΡΡ) οπι |. εξελθοντεσ 6ππῃ ΝΟΑΟΡ 

ΕΡ αἱ {εγο οπΙΠ νο βυταῖς (ΑΥτΡ 1η αἆᾶ 2γο/εοίί δέ αἲ 205 εἰ) 581 «ορ 

86ΙΊΡΡ Ππἱπέ 199 Οπή 4 665 ῬαςΙαηραταςν ἡ (α ποδῖς επῖε εξ Ρεγέιγζαδδο 
908). Π{οπα Η1, ελΦοντεα ... ΝΕ ΤΠ αθίΠΤΟ Ο0οπβ{6.136 ΑΠΙΤΟ Ον 

9350 0µ1 (επι αἲ ο”, απῖ (απίαπα εξ Ἠαραί, πᾶς εξεταραξαν Πετὶ ρο- 

(ε5ς) | εταραξαν (ΕΕ1" εταραρ): ϱἨ (νῖάε απίο αἲ.τ) εξεταραξαν | Ἡ 

ανασκευγαζοντεσ | τασ ψυχ. υμων 5ἶπο αἀ ἀῑίαπα 6ΠΠῃ ΝΑΒΡ 19. 61. νε 

54Η «ΟΡ ααἰ]ῖο ΟΥΙΠί 4055 (ΟΠ λογοισ ανασα. τασ φυ. υμ.) Οοπβέ δ.12)8 

ΑιμΙΠΙ155 Τθπι ἘρΙΡΗΙ1 λεγοντεσ οτι εγνωµεν τινασ εξ ημων προσ 
ὕμασ ελθοντασ και ταραξαντασ υμασ λογοισ, οισ ου διεστειλαµεθα 

ενες (600) αάά λεγοντεσ περιτεµνεσθαι και τηρειν τον νοµον (Ε Βεά 

χοίν 145 οκ (χ Ρο8ί περιτεµν. αἀᾶ δει) εππι 6ΡΗΗΡ αἱ ρ]εν θΥτί αγΤη 

αθίΙΡΡ ΤΗρΙΙγ]α ϱῦ. ΒπηϊΗίον ΟΥ 9381 λεγοντεσ περιτεµνειν αυτουσ 

τα τεκνα και τηρ. τ. νοµ. Τίαπι Πηἱπί 199 Ῥοβί οισ ου διεστειλ. α.ά 
ἀἰσεπίες: Οἰγουπισίζὑπιίηᾶ εἰ δεγυαίε Ἴείεπι | διεστειλαµεθα: 61. δια- 
στειλ., ϱ" διεστειλοµεθα 

26. γενοµενοισ: Ἡ γεναμ. | εκλεξαμενουσ ΠΠ ΔΟΡΕΗΡ αἱ Ίοησα ρ]α δαῖ 
Οοπβ {6136 ΟΥ 51351, Γεοπα ΓγΙΠΙΙ99 γρ]ασιιέ πιοῦίς οοπωεπιζεπέέδιις ἔτι επι, 

εἰεοίος υῶ'ο8 ποϊέέετε οἴο. ἈΒἰπαϊ]ϊίαον ἆ οἴδιπι δὲ πιοῦῖς οοπιδέτέιὲ5 ραγτίε 

εἰεοίο υἴγος πιέεγε αἰο ... Ἰωπ εκλεξαμενοισ 61 ΑΒΙ, 61. αἱ Ρ]α515 | 
πεµψαι: Οοηδί εκπεµψ. | ημων (αι. Ι πἳ 09180): ϱ8ἳ 913 ΚΣΕ υμων 

26. παραδεδωκοσι (-σιν ΔΒΗΙΡ, Τμ Τϊ -σιν οά ΑΟΕ): ΡΕΙ -κασιν | τασ 
ψυχασ: Ὁ Π]πί 1989 σην ψυχην | τὸ χυ (ει. Ππί 0οπ8/): ΡΕ 19Τ. ΒΥΤΡ πξ 

Ῥεάτείτα 145 οκ αγ αά εισ παντα πειρασµον 

6α1 1, τ 



Σ Ἱθαι Πο ΠΡΑΞΕΙΣ 

΄ στ ’ Ν Ν .) " ’ 

2ἵ ἀπεστάλκαμεν οὖν /οὐδαν καὶ «Σίλαν, καὶ αὐτοὺσ διὰ λόγου 
3 Ν κε ” Ν - [ ω, ες υπ 

5, ἀπαγγέλλοντασ τὰ αὐτά. 28 ἔδοξεν γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ και 
άφιν Ν / 3 α, ον. / Ν / ον ΑΜ 
ημῖν, µήδεν πλέον ἐπιτιθεσθαι υμῖν βάροσ πλην τούτων τῶν επα- 

ϱ) 2 ῃ 5 ; Ν ΄ ν) - λ 

1619 γαγχεσ, 29 ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων καὶ αίµατοσ καὶ πιικτῶν και 
σ ω π τ ; ” 

1Οοβ,1εε πορνείας, εξ ὧν διατηροῦντεσ ἑαυτοὺσ εὖ πράξετε. ἔρρωσῦε. 

21. δια λογου (αεί. Ι]πί 155 Οοιί δ, 12,6): Ἐ αἀᾷ πολλου | απαγγελλοντασ: 
Ῥ απαγγελουντασ, 91. 61. αἱ Ρααο απαγγελοντασ, 19Τ. καταγγελλον- 

τασ | τα (81. οπ1) αυτα: ϱΆ ταυτα, Ἱίεπῃ ἆ αες, πθς α)ῑίον 881 ΒΥΤΡ 

ααἴΠΡΡ (56ἆἵο οπη) ... ΠΠ 199 ποβέγαπι δεπἑεπέίατι 

98. τω πνευµ. τω αγιω ϱΠΙ ΝΑΒ 19. 98. 94. 61. τὸ. ΙΟΥ 01εμι30” Βρῖρ]ι 

853. Ίΐξαπι αρ ζῦ βαποίο πι]ὸ να ῬαγίριαίοΙ5,,, ς Ῥϊ τω αγι. πνευµ. οι 

ΟΡΕΗΙΡ 61. αἱ Ρ]ετ οαί αἱ Απιπισᾶί οἱ Βαν ςοαί τοῦ Ον 1168 ἤροτθ ο/1πί 4,655 
Οοπβ(6»12:16 Ογτητ 58 Βαρσρῖς δὲ ΟΗτδ 351 Ογτῖα] 535 Π1ΠΙ199 0Υρ559 Ρασϊαη 
ΡΑΤΑΘΠ3Ί0 {1 πλεον εἰ. Ο1επα” ο” Οομ5δί ΟΥΤΛΙ Ῥα5 οἱο: 5 68. 69. 105. 
ΑΦΟΥ πλειον | υμιν: θ8ἳΣ ημειν | τουτων των επαν. οΙΠΙ ΝΕΒΟΗ ὃ. 95. 
81. 40. 61. 68. 69. τὸ. 953 98. 99. 105. 198. 197. αδοῖ 0οη56 Ρ1ά (55, δ)ῇ 

(τουτ. ὧν επ.) ΤΠΡΙΥΙ4 οἱῦ, Ίξοπι οιΠίβδο των πρ" 19. Πε νρ (λαεο 

πεεεδδατία, Απ" {α οἱ Ἰαεο πεοεδδαγῖο) Ππ]ηϊ (Ίαες φαε δέ πιεοεδβαγία) 

ΟΥΡρ525 (ῑδία Ὕιιαε επ πιεοεβετίαίε διπέ), ηθς αλίεν βαἩ «ορ βγτα Οοπίτα 

ῬασΙαπΡαΤᾶΘΠ (ργαείεν φπιαπι Ίαεο: Ἀεσεδδε εδέ; 8οὰ αρ αα]] ἀαοθδί Ἰαες); 

νὶκ Ῥτοῦαπί Τογίραθ]ο 13 ρογαπι α φιέύι πεοέβθο εδὲ αὐδέπενι, Οτ]πί εα 
«πιαε πεεεδδατία δέ Αἰ]ιλπί 185 εα «μαο πεσεβδε εδέ μἱ ... ς τον επαν. 

τουτον οΙΠΙ ΕΙΡ αἱ Ρρία γη ΟΥ ΣΙ γεν ΤΙ π]] π]βδὶ των επαν. 6ΠΙ Α 

15. 18. 96. 45. 180. οδε Ο1 επι” Ερίρῃ 134 εἰ 55” (πλην των επα. 5εά 

πἳ] ρταείογοα Π. |. αἀαἴίατ) Ογτία] 535, Τίοπι (α{ ναιχ, νῖάο ραιι]{ο απΏ{θ) 

Τονίριασίο Ονἰπί Αλία ς,,, ααἰμαίο οῖο: πλην τουτων' επαναγκεσ απεχ. 

(δϊπηϊ 1ος ας Ῥασίαιπ αρ α1Ι) | επαναγκεσ: ΝΑΟ 40. 96. (αἲσίά) επ 

αναγκαισ. αἴᾳιο 5ῖο ἐπ ἀγάγκαισ εαἰίαπι ο5 Οοπςίέ θ,1216 ΟΥ τα] 535 

99. πγικτων οπή ΝΤΑ”Βο 61. 19Τ. 58αἩ «ορ Ο1ειι” 0” αἱδ06 (εμήνυσαν γαρ 

επαγαγκεσ απεχεσθαι δει ειδωλοθυτώω» και αιματοσ και πνικτων 

και ποργειασ, εξ ὧν διατηροι;τασ εαυτουσ ευ πραξευ) Οἵ 165 (επι- 

στολήν µονα ὦσ ὠνοµμασα» επαναγκεσ απαγοφρευουσαν εσθιειν' ταυτα 
ὁ) εστι τα ήτοι ειδωλοθυτα η τα πνικτα ή το αιμα) οἱ Οτ]πίΑ,θδσ ΟγτΏς 
εχἑᾷά 5 (αιιάδθτΙη ἄθ πηαςῃ 561 (ν]ᾷᾳ ρο5θ) οὐ ἆ αρ ΗΙειξᾶΙ5)3 (νῖᾶς ροβ8ί) 

εν ς πγικτου ΟΠΠ ΑΟΑΕΗΗΡ αἱ ρ]εν (40. 69. αἱ Ερὶρι Τματί οἴῖαπι 
ειδωλοθυτου) να βγταῦ αγπι αθί] (19 αίΡρ ἀῑβεταπί ογάϊπο απο εκ- 

Π{0επ{) οαὲ Οοπηςί δ»12)6 Ογτης215εά ια Ι Ερίρ]5” ΟΥ 91281 Τά γί ὃνδδτ 

ΑἰΠΙπΙΤ80.. Ῥχαρίοτοα απι {α Απίπί ΟΥνΥΗ εὰᾱ (απεοίοαζθ οπι χαν απίθ 

πνικτ. ΟΩιἱοαβοιπη Γποἲξ (πιά α δαποιύιε ἐᾷ εδὲ 5ιι[οεαἑί.... Ὁ Πτλαί 199 
Τοετίραα(ο 1” 0ΥρΣ55 Απιριρίβα| 2,5 ΡασςἵαπΡρααεν ΗΙειβαἰδ” Ῥ]απα οπη παν 

πνικτ., Ἠϊπο 09. ΟΕ Απιουςί: Ὠεπέφιε ἔπία Ίιαεο πιαπᾶαία αὖ αφοδίοζῖδ 

αἱ εεπϊογίὔι» ἄαία περεγΔιπέιγ -- Θιαε δορ]ἰδέαε «γαεσογιπο ποπ Ππέειζί- 

ϱεπί6Β, βοίεπίεδ ἑαπιεπι α βαπριίπε αὐθέίπεπαιωι, αἄιέεγαγιπιί δογερέιγαπα, 

«παγίωπι πιαπάαίιπι αἀᾶεπέες, εἰ α διιῇοσοαίο αὐθίποπαάωπι: φιιοᾷ Ριέο πιο 

εί τομέα ἠπέε[ἰοοΜιγέ Βιωιέ, φιζα ταπι 8άργα ἀἰοίιπι ενα «φιιοᾷ αἄαίαενιιιί- 



: ΠΡΑΞΕΙΣ 16, 99. 1256 

Ν ο . Δ 

90 Οἱ μὲν οὖν ἀπολυθέντεσ κατηλθον εἰσ «ντιόχειαν, καὶ 
ιά Ν κά 2 ’ Δ Σ ’ 2 / 

συναγαγόντεσ τὸ πλγθοσ ἐπέδωκαν τὴν ἐπιστολήν. Ὁ] ἀναγνόντεσ 
εν ος Ν /, Ν Ν 

δὲ ἐχάρησαν ἐπὶ τῇ παρακλήσει. 93 Ιούδασ τε καὶ «Σίλασ, καὶ αὐτοὶ 
- / Ν / ο» / λ Ξὶ ὃν Δ 

προφῆται ὄντεσ, διᾶ λόγου πολλου παρεκάλεσαν τουσ ἄδελφουσ καὶ 
5 εξ : / : Ν / 2 ῃ ο ΤΑ 
ἐπεστήριξαν 9 ποιήσαντεσ δὲ χρόνον ἀπελύθησαν µετ εἰρήνησ 

- 2 ” / 

ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν πρὸσ τοὺσ ἀποστείλαντασ αὐτούσ. 

Τοπ Ἠϊοι: ἴπ ααἰῖῦ. αρΏ. πανγαί Ἰἐφέογτα -- αρ. ουπ(/’ε(/αἰος δέαιέβδε ρου 

ἴἐέέογας πε βιρεγροπεγείιγ εἰἶς ἄιφιπι ζεφίς, πεο απυρζζιε οὔξεγοαγεπέ πεἰκὲ 

πὲ οιδἰοᾶἴγεπέ 8ε ἑαπέηπι αὖ {οἴοί]ιηὲῖς εἰ δαπιομύπε εἰ ΓοΥπίσαξίοπε, δἴοο ιΐ 

πι ποππιζζὲς εσεπιρίαγίδιις δογτρέπι εδἰ, εἰ α 5ι[οσαζἰ. | ποργειασ εἰ. 

Ο1οπι 203: 606: Πιογιριᾶϊο Οτπί 4,65 0οπμςί Αἰμηί Τά] οἱο: Ὁ 25. 29. 
89. 49. δτ. 69. 106. 106. 151. αἲοῖ 88ΕΙ βα]ι ΑΥΤΡ ο.” αεί Πνπί 199 ΟΥρ555 
α4ἆ και οσα (πιῖη ραιοί αν α4ἆ) «η Θελετε (οἳεἳ αἱ Ὁ Φελητε) εαυτοισ 

γινεσθαι (Ἠ γειν.) ετερω (ία ϱ ᾱ, τε]] ΟΠΙΠ ετεροισ) µη ποιειν (3 

ποιεινται, αἱ Ῥαιο ποιειτε, ἃ ΟΥΡ πε Γεοεγέΐ9, Π]ηί πε Γαοίαξίς) | εξ εἰ. 

ΟΊεπι Οοπςί ΓἱάΜῖ οἱο.... Ὁ αφ, ἴἴεπι α φπῖθιβ ἆ ο να Ππϊπι Τετί ΑἰπΙπί 
α] | πραξετε οΙΙΏ ΝΑΒΡ αἱ ρ]εχ νς εἰίο Ο]επι»0ἳ Οοπεί ΡΙά 81 οία; Ιέθτη 
ὄεπε αρεξῖε (αὲ να) Ππί Ονἰπί Ῥασἵαπραϊαεπ ο{ο: ἆ Ζεπε αφ... ουδ 

Η!, αἱ10 βογο αα{ΠΤΟ (ΠΟ ΙΕετηΡρ) πραξατε ... Ὦ ὅ. 6. 8. 68. πραξητε. 
Ῥταθίθιθα ϱ ΠπΙπί 199 Τετίριθ[ο 13 αἀᾷ φεροµενγοι εν τω αγιω πγευματι 
(4 εγεπέες ἵπ 8. δρῖν., Ππῖ απιὐιιζαπέες ο δρύ’. δαπαίο, Τετί γεσίαπίε Βἶνο 

υεοίαπίέε 908 βρῖγῖζι δαποίο) 

80. απολυθεντεσ: ϱξῖ" ἆ αἀὰ εν ηµεραισ ολιγαισ | κατηλθον (49) οππη 
ΝΑΒΟΡ (ἆ γεγυεπεγιιέ) 61. α139 {οτε σα νρ (ζεβεεπάεπιιέ) Απ ἃαίῃ 

ΤπρΗγ]ὸ... ς ΤΙ ἠλθον ο. Ε(ο υεπεγιώιϐ)Η1/Ρ αἱ Ίοηβ6 Ρ]α 5αἩ «ορ βγταῦΥ 

Οι 51351 ΤΠΡΗΥΙ8 | συναγαγοντεσ (ἆ οἶπι οοἰζεφίβεπί): 9ξιΣ συναγοι- 

τεσ | επεδωκαν: Ἐ επιδεδωκαν | επιστολην: 8ΥΤΡ ο.” αἀᾶᾷ Πιᾶαξ εί δίῖας 

91, αναγνοντεσ: ΕΙΡ αἱ αναγνγωντεσ 

99. τε (αἱ οίαίπ ς 40 35) οπῖῃ ΝΑΒΟΗΡΙΗΙ, 61. αἱ Ρία οαί ᾱ (5ΥΙ5ΕΝΒ) 

Δ6{ΠΡΡ (881 αΓπΙ αθείἩῖο Πο αχρτίπι) ΟΥ 9351 ΤΗΡΗΥΙ8... ςὸ (οἴ]απα 

ΜΙΙ) δε επ ΡΕΙΡ αἱ εατίο Ρετιηα 6 ΥΡ «ΟΡ ΒΥΤΡ ΤΗΡΗΥΙΟ | οντεσ: Ε 

υπαρχοντεσ. Ῥταείετεα ϱ αἀά πληρεισ πνευµατοσ αγιου (επτῃ οΥτεσ 
πππα θµΠάδιη(μθ βΙεμαπῃ ο[βοΙεηίαβ) | πολλου: Ὁ 18. οπι | επεστη- 
οιξαν «ΥΠ ΝΑΑΛΒΡΗΙΡ αἱ Ρ]εν εαί ΟἩτ ... ΤΙ επεστηρισαν επι ΟΕ Τὸ. 

(: ο Τιο 9, 51. 25, 99) ... Ν οπι και επεστ. 

98. αποστειλαντασ αυτουσ (ΝἨ εαυτ.) οππι ΝΑΒΟΡ α115 ϱαΐέ νο 5αἳ 60Ρ 

Ροείί ααείμτο ΤΠΡΗΥΙΟ ...ς (-- αυ Βπ) αποστολουσ οι ΕΗΙΡ αἱ ρ]ο 
βγταίν ϱορη{ αγπα ΟΗΥ 93581 Ῥεάτείνα 14 αχ αγ. Ῥναείετοα 58] ΡΙά6ΠΗ, 

εορῦΊ αάά ΠἨίεγοξοῖγπια 

94. ς (65009) εδοξε δε τω σιλα (Ώ σειλεα, 8ἴἼεαε, οοπῖτα ν. 99. σειλάν, 

βἶζαπ; [ο] πίτοα Ίος εἶζεας) επιµειναι αυτου. (ορΆ αντουσ, 9513 προσ 

αυτουσ, 42. ὃτ, 69. αἱ αυτοθι; ἆ βιιδέίπεγε ἐοβ) οππι ΟΡ 19. αἱ πια νρζ]ο 

{οἱ βαἩ οορ»Ί ΑΥΤΡ ο.” (ἵη 8γΥ αάά Ττοπιε]Ι, ἆε 81ο τί νάΐγ; οκ 6ο 
νετο τεοερῖΐ οίῖαπι αί) ατγπι ααἰλίτ (1 ρεγδευεγανίί Ραιζμς πιαπετδ 



1, 98 

18, 18 

136 Ἅᾖ16, 20. ΠΡΑΞΕΙΣ 

Ὀῷ Π{αυλοσ δὲ καὶ Βαρνάῤασ διέτριβον ἐν "ἀντιοχεία, διδά- 
ΔΝ ε) [ή Δ Ν δις - λ /Α 

σκοντὲσ και εὐαγγελιζόμένοι μετὰ και ἑτέρων πολλῶν τὸν λόγον 

τοῦ κυρίου. 96 Ἠετὰ δέ τινασ ἡμέρασ εἶπεν πρὺσ Βαρνάβαν Παυ- 
θά, ’ αλ. 2 / ον . Ν Δ ’ 

λοσ᾽ ἐπιστρέψαντεσ δὴ ἐπισκὲἐψώμεθα τουσ αδελφουσ κατὰ πὺλιν 

πάσαν ἐν αἷσ κατηγγείλαµεν τὸν λόγον τοῦ κυρίου, πῶσ ἔχουσιν. 
ς [ σα / ος Ν 
Ὁτ Βαρνάβας δὲ ἐβούλετο συνπαραλαβεῖν καὶ τὸν Ιωάννην τὸν 

/ , ε - ολ » 2 
καλούμενον ΠΜάρκον' 95 Π[αῦλοσ δὲ ἠξίου, τὸν ἀποστάντα απ 

3 ο Αλ / λ Δ / ο -- 3 Ας δρ 

αὐτῶν απὺ Παμφυλίας καὶ μὴ συνελθόντα αυτοῖσ εἰσ τὸ ἔργον, 

οίΡρ αάά 20) ἁτε ΤΠΡΗΥΙΟ. Ῥταοείθτεα Ὦ νρε]ε {01 αγπα (5οἆ πομΖΟ) 

Ροδί επιµ. αυτ. αἲὰ µονοσ δε νουδασ επορευθη (νρε]ο αγιπΙδὸ αλά 

Πεγιραίέπο) ...... ΟΠΙΙΡΙΠΙΗ5 νΕΟΥΒΙΠΑ ΕΠΗ ΝΑΒΕΗΙΙΡ 61. αἱ [στο απ. [α 

ἀσπαῖα ϱγντν1ἆπι ειδἰ «γρ ἰχί εορδοεί Οµν ΤΗΡΗΥΙΑ 

36. παυλοσ ὃε (ἆ γαιζμς οέτο, ὁ νο ραμίις αιίεπι): Ὁ ο δε παυλοσ | αν- 

τιοχεια: Ὦ -χια | μετα και ετερ. πολλ. (οι εἰ ἐίε γζιω όν ϱ, έπι αἰκίδ 

Λίζα νρ): Ὀδἳ και µετα στερ. πολλ., ἆ εἰ συπι αλ πιιέίν | του 
κύριου (5α] εορθοείέ ϱΥΙΣΕΣ αγπα ἄεί): ντ” ναϊχ κυριου (56εᾷ πο Ίεπα 

του) οπι{{εγα 

56. προσ βαρναβ. παυλοσ 6µπι ΝΑΒΟ 19. δ1. 61. 68. 180. οαἰ”οῦ (5εά 
180. τον βαρν., 19. 91. 68. 180. σα ΤΗΡΗΥΙ ο παυ.) νε ΤΠΡΗΥΙΟ....ς 

παυλοσ (Ὁ ο παυ.) προσ ῥαθρναβ. ΕεΝΠΙ ΡΕΗΙΡ αἱ Ρ]εΥ 841 «ορ 5Υτ 

αγ αοέ Βαφεία 395 Ον 5 { δη (89): κ” δε | επισκεψωμεύα: Ἡ 19. 

65 Ψομεθα | τ. αδελφουσ βἶπα ημ. ΕΙΠΙ ΝΑΒΟΡΗ αἲ () 96. 191. 
180, οδό αἀᾷ τουσ) εαἲ νο Ραῖ «ορ Βυτα αν Ομ... ς (Ξ αὖ ή) 

αάά ημων επι ἨΠΙΠΡ αἱ Ίοηρο Ρ]ι (42. ημων τουσ) αει Βαβειι 358 

ΤΠΡΙΙΨΥΙΑ εν | πολι πασαν επι ΝΑΗΟ οἱ. ΚδΟΙ (κα οορ οχ ΙΠΡΕΜΙΟ 

ο. 

Ηπριας)...ς πασαν πολιν ουπι ΡΕΗΣΕΡ 61. αἱ Ρίον οαέ Βαδεῖιν ος | 
εν αισ: Ρ εν οισ | κατηγγειλαµεν: ο 15. 18. 9θ. 180. οί εκηρυξαµεν 

(ίοπι (ναί αγπῃ α]) | πωσ: Ἐτο πωσ | εχουσι: 8ΥΙΡ ο. αάὰ ασια 

αμέεπι σοφαίίο Βαγπαθαε 

3Τ. εβουλετο (αΝ’) επι ΝΑΒΟΕ 19. 61. αν (Τὸ. 19Τ. 150. ηβουλ.) εαὲ 

ΤΠΡΗΥΙΟ, Ἱέοπα υοῖεῦαί ἆ 6 νς, πηθς α]ῑίευ δα «ορ ΒΥτΗΙ αοία... ς Τϊ 

εβουλευσατο 61 ΠΠΡ αἱ Ίοηρα ρ]α Οσ ςὃ ΤΠΡΗΥΙΑ, Ίενη ϱ8Υ εβου- 

λευετο | συνπαρ- ΕΠΙ ΔΑΒΟΡΕΙ, 8]... ς π συμπαρ- επ ΗΡ αἱ Ρίου | 

-λαβειν: Α 19. -λαμβανειν | και τον τω. εππα ΝΕ 61. 10Τ. Τεπι αὖ 

Τϊ Τη και τω. Επ ΔΟΝ αἱ ρ1α530 εαί ΟἩς ΤΠρ]Ηγ]0. Τοπι οἱ Πολαπποπι 

νρ «ορ ΒΥΤΡ ασ... ς (-- ΑΝ 82) τον νω. Έτ ΠΡ αἲ ρ]α 58. 5ΥΥΦΕΝ 

«οί ΤΠΡΗΥΙΑ..« ο τ. 9. 29. 609. 9Τ. 105. αδοῦ οδΟῦ νῳ. (οπ1ΙΒ8Ι8 καν το), 

ία Ν΄ ] νωαννην (8ἱο οἳ. Β): ΡΕΤΗ τωανην | καλουμενον: Νὲ (564 επι 

ταΥΒ8 αβδίογδι) ορ. 61. α5ὸ {οτο επικαλουµενο» 

88, ηξιου (οαῖ ηξιουτο, 6 οοζεῦαί -- Ίιοι έδενε γευρί): Ὁ ουκ εβουλετο 
λεγων (ἆ οονναρίο: ραμίις αιίεπι ποζεδαί ασε Πζΐ5 φιῦ ἀἰδοεδδεγιιέ αὖ 

οὖν α Ῥαπιρ]ηία εἰ ες οὐπιιῖ υοπογιιπέ α οριι5 -- Ἰάίιο ποπ αδθιηεγεπέ 

δέστίηι}) | αποσταντα;: Α αποστατ]σαγτα, Ῥ αποστ/σανγτα | απο παιι- 

φυλιασ: οἳ οπι ( πο Παποί) | αὐτοισ: ϱ οἵα | εργον: Ὁ Το νμεὰᾶ αρ 



ΠΡΑΞΕΙΣ Ἱο αι 
Λ ; αν ῶ ο} ον ; Φα 

µη συνπαραλαμβάνειν τοῦτον. ὃς) ἐγένετο δὲ παροξυσµύσ, ὥστε 

ἀπυχωρισθηναι αὐτοὺσ ἀπ ἀλλήλων, τόὀν τε Βαρνάβαν παρα- 
ῃ Ν π) ” ᾽ - 

λαβόντα τὸν Μάρκον ἐκπλευσαι εἰσ Αύπρον. 
εν - ον ρ μι « 9 » 

40 Π{αῦλοσ δὲ ἐπιλεξάμενοσ Σίλαν ἐξηλθεν, παραδοθεὶσ τῇ 
η τρ ’ ος - δ λ ο ος 41 η δὲ ν τν; , 

χαριτι του κυρίου υπὺ τῶν αδελφών διήρχετο δὲ την Συρίαν 
Ν ΄.- 

και Μιλικίαν ἐπιστηρίζων τὰσ ἐκκλησίασ. 

ΧΥΙ. 
; ) . κ. 

Ι Κατήντισεν δὲ εἰσ «Πέρβην καὶ εἰσ «{ὐστραν. καὶ ιδοὺ µαῦη- 

Ί αἀά εισ ο επεµφθησαν (4 ὅτι φιο πηἰκδῖ ει απαέ, [ο] τεῖ] «ιο πιδὲ 

Πιεγαπί). ΟΕ εἴ. ΤοπιαΠ, «οΙΓασίοΥ,: Λέο ]ίο αἀώεπαίιπι εδὲ 41ο τη1β5ὶ 

{πεταπ{) | συνπαρ- επι ΝΑΗΤΟΡ.... ς Τμ συμπαρ- επ ΒΗΠΡ αἱ οενία 

ΡΙευ. Πίεπι -ϱαλαμβανειν επΙ ΝΑΜΟ 15. 40. ἀπ. 61. 69. 150. αδοῖ οδές 

ἑα{... ς -θαλαβειν επι ΕΗΙΡ αἱ ρ]εν ΟΥ 95... Ὁ τουτο) µη ειναι 

συν αὐτοισ (ἆ νίὰε 8αρτα) Ρτο Κη συνπ. τουτ. 

ὃν, δε οππΙ ΝΑΒΡ 90. 94. 40. 61. νο βαἩ «ορ... ς ουν οΙπι ΟΡΗΙΗΡ αἱ ρ]ευ 

οαί θγταίς ασ Οἱ 5 Τ παροξυσµοσ: νἱἀο 4ο Ἠπς τε πυεγγῖηο ϱκ- 

ΡοπεΠ{θΠα 6Λ{ΟΧ35655, Ίέαοπι Αοἲ. Βαγηαῦ. ἵη Αεί αΡοςΥ, Ρ. 6654 ] απο- 

χωρισθηναι: Ὦ αποχωρησαι (εἳ ἄεκοεπᾶεγε, ϱ” ἄεβοεᾶενγα), ο” σἳ χώρισαν 

... 14. 19. 94, 90. 98, 40. 99. 180. 5ου 019385 ΤΙΗΡΗΥΙΑ χωρισθηναι | 

αυτουσ: Ἡ αὐτοισ | τον τε (Η αἱ ραιο ΤΙΠΡΗΥΙΗ δε) ῥαρναβ. παραλαβ. 
το» (α 105. ΙΤ" οπι) αρκον εκπλευσαι: Ὁ τοτε ῥαργαβασ παραλα- 

ῥων τον µαρχ. επλευσεν, ἆ δαγπαδας νετο αἄφιιπιμίο πιαγεο πανίφαυ εγιτιέ 

πι ο/ΡΥΊΙΊι 

40. παυλοσ: ΕΙ σαυλοσ | επιλεξαμενοσ: Ὁ επιδεξαµενοσ | σιλαν (5305 

σειλαν, αἴαιε βὶο Ἡ αυτα, Ὦ Ἱπίου αγαπη ΕοΥήΊαπή Πμοίπαέ, 5αρίῖεβ 

-ἕν- 6ἱ 8εχῖεΒ ----): 91. ΡΙαΘΙΛ τον | του (ϱ” οἱ) κυριου οΠΙ ΝΔΑΡΟ 19. 

93. ο4. 40. 61. 68. απ. {π ἀεπιῖά {οἱ δα ΤΠΡΗΥΙ6 .,. ς του Όεου 61ΙΠΙ 

6ΡΗΗΡ αἱ Ρ]ει νρ«]ε «ορ βγτα) αγά ΟΗΥ 25 ΤΙΡΗΥΙα 

41. κιλιχιαν Βἶπο την ΟΙ ΔΑΟΕΗΙΡ είο ... Ἰωμ την κιλικ. επι Β9 σα” ον 

ΤΠΡΗΥΙΟ | τασ εκκλησιασ: Ὁ αἆᾷ παραδιδουσ τασ εντολασ των πρεσ- 

ῥυτερων (4 ἐπαβεπο αιίεπι πιαπάαίωπι ϱ1εδζ1{εγογπι), Ἱίεπα νς (εῦ. {α 

ἀθπι]ά, ποἩ. Ιΐαι απι {ο]) αταιαδό ΥΥΡ 115 γγαεσίρίεπς (ἀσπιῖᾶ εἰ ργαεο.) 

εμδίοᾶίγε Ῥγαεσερία αγμοδίοίογωπι εἰ Φεπίογιπι (8ΥτΤΡ 1ης εἰ ἐγαδεζαπέ ἐῑς 

ἐμρίοάς-ε είς). ΟΕ Ἠοπι, οοττοσί.: Άαπεο υεγύα α υεἰεγίθιδ ιδ. ποπίπιε 

γαεξεν πιέτιπέμη, φιαπιυζς «πγαεεε αὐξίπί. 

ΧΥΊ. 1. κατηντησεν δε: Ὦ ΒΥΤΡ ΠΠ Φιελθων δε (ἆ ον) τα εθνη ταυτα κα- 

τηντησεν (5ΥΤΡ πιδ ϱπήήπι Ῥεγέγαπδίβδεπέ αιέετι (1επιίος ἴδίας, ρογ ο επιογιέ) | 

Σισ ΡΥ 8ΊΠ6 και 6Η ΝΟΡΕΗΠΡ αἱ Ρ]εν νο δαἩ 5ΥΥ5ΟΝ οἱ ΒΥΙΡ ΤΕ ααιμ ΟἨΥ 

9360. Τη καν εισο. ΑΒ 6. Τ. 19. 18. 81. 96. 40. 68. 15τ. 180. 15ος ορ 

5ΥΙΡ ἴχί ] καν εισ λυστρ. οπΊη ΝΑΒ 40. 61, 68. Τὸ. 108. 19τ. οδεΣ....ς 

ΤΠ οἵῃ ενσ ομπα ΟΡΕΗΗΡ 8] ρ]εν οαί ΟΥ (νρ ρεγοεπέέ αμίενι [ε’δεη εἰ 

αα] 5, 19 
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η τ σε οι ; εν κά , - 
τησ τισ ἠν ἐκεῖ ὀνοματι Τιμοῦεοσ, υἱὸσ γυναικὸοσ Ιουδαίας πιστησ 

Ν λα 3 3 -- ζ λ -- 3 “΄ Δ 

πατρὺσ δὲ Ἕλληνοσ, 32 ὃσ ἐμαρτυρεῖτο υπὺ τῶν ἐν «Ίὐστροισ καὶ 
2 - -” 2 « - 9) ο μα 
Γκονίῳ ἀδελφῶν. ὃ τοῦτον ἠ9έλησεν ὃ Παῦλοσ σὺν αὐτῷ εἐξελθεἴν, 

Ν Ν / τι. Ν Ν .) / Ν ” 3 -- 

και λαβων περιέτεμεν αυτὸν διὰ τουσ Ιουδαίουσ τοὺσ ὄντασ ἐν τοῖς 
/ . ” [ή ” σ 

τὀποισ ἐπείοισ' ᾖδεισαν γὰρ ἅπαντεσ τὸν πατέρα αὐτοῦ ὅτι 
Ἕλλην ὑπῆρχεν Πλλην υπῆρχεν. 

« ς / να ο / 
4 Ίωσ δὲ διεπορεύοντο τὰσ πόλεισ, παρεδίδοσαν αὐτοῖσ φυλάσ- 

Ν ς - Ν 

σειν τὰ δόγµατα τὰ κεκριµένα ὑπὸ τῶν ἀποστόλων καὶ πρεσβυτε- 
- { 

ρων τῶν ἐν Ἱεροσολύμοισ. 

7η/δίγαπι) | τν εκει: Ὦ εκει ήν | γυναικοσ βἶπο αἀαίαπι Ο1ΠΙ ΝΑΒΟΡΕ 

61. αἱ Γογε”ὸ ομί νρ 6οΡ ΒΥΤΡ ατπι αεί ΟΗτ...ς (Ξ5 αὐ Βπ) αἀᾶ τινοσ 

ΕΠ ΗΠΡ αἱ Ρ]α ΒΥΙΣΕΝ βαἩ ΤΙΡΗΥΙΑ οίῦ | νουδαιασ: [απ οἱάμαε, 95. 
νου. χηρασ ... Β 0ΠΙ 

9. εν λυστροισ: 61. ελλυστροισ, Ἡ ελυστροισ | ικονιω (81. 40. Ῥγασπι εν) 

ΕΝ ΑΒΟΡΗΣΡ οίο (αεί. ο νς αι ἴπ {15ίγῖδ εἰ ἱσοπῖο; ἃ φιᾶ {δίταε εί 

ἴσοιίο): ΝΏ νονιου, 1ἴ6πῃ {οι νρζᾶᾶ αρ Τωη ἐσοπ, {σοι 

ὃ, λαβων περιετεµ. αυτον δια τουσ: 1, ΟΊ1 | εν τοισ τοποισ εκειοῖσ: δΙ. 

ἓν τω τοπω εκεινω, Ίξεπι ΒΥΥΣΕΕ ατε | ἠδεισαν: 14. 9δ. δέ ΟἨτ ηδε- 

σαν | απαντεσ ΕΙΙΠΙ ΝΑΒΕΗΤΡ 61. α] ρ]εν Ον 9399... ἴωπ παντεσ οππι 

ο) 51. 40. / τον πατερα αυτου οτι εἰἴο οπΙ ΡΕΗΙΡ αἱ Ρί6υ βγγα!τ αγΠΙ 
Οµτ Τπρήηγ]α.... αὐ’ Τμ οτι ελλην ο πατηρ αυτου υπηρχεν ΟΠΠ ΝΑΒΟ 

19. 15. 18. 51. 95. 94. 40. 68. 69. 105. 180, αδοῖ οαί (ΤΗΡΙΗΥΙΟ οτιο 
πατ. αὖτ. ελλ. υπ.), Ίέεπα νς (φιιοᾷ ραΐετ εἶια εγαί φεπέτῇδ, απ {απ ἀεπιῖά 

{οἱ -- φεπέζίς εβδεί) 5α]ι οὐρ ααἰμαίν :: Πσαί αἰίτασίῖο απ. τοῦ Πα ἴπ]ιβ 

βα{ϊ5 {γαιιθης βἳ{ πες βο]θαί πιπίαγϊ (εί { Οο 16, 15 Αοὶ 9, 20. 4, 19 

61ο), ἴαππθδη 8ΙΠέ οἵαπῃ οχοπηρ]α πηπίκίας 1δείϊοπῖς (αἱ ὃ, 10 κ”); πεο 

.Ιπεῖ]ο 6π1θβα ἱπνεηίὶτϊ Ρροΐθδί οι α]ἴεπα Ἱπαπα Ἱπ]αία βἰί αἲιγαοίίο. 

Φπας πί τοΙηπθαίαν, 5ααάθί οίῖαπι ἱαπία απο[οτ]ίας, 1ρ8ῖς Ἀγτῖς ΙΠίετ- 

Ρταίϊθας αιοία. Ῥ]ας οπῖπι να]επί Ιπίετργείθς απ αἰἰτασίΙοπεπα {δβίαπ- 

ζασ 4 παπι ααῖ οοπίγα 5ίαπέ, ᾳαἴρρο αιῖ α εοπδἰγιζῖοπε ἄγαθσα Ῥτο 

Πθετίαίαο Ιπίογρτγείαπαϊ ἀῑδοςββῖδβδε εγαᾶΙ ροβδυπ{. 

4. ωσ δὲ διεπορευοντο εἰε: Ὦ ὀΦιερχοµενοι δε τασ πολεισ εκηρυσσο» καυ 
παρεδιδοσαν αὐτοισ µετα πασησ παρρήσιασ τον κυριον Ὁν 9, αμα 

παραδιδοντεσ και τασ εντολασ ( αἀὰ των) αποστολων και πρεσβυ- 

τερων των εν ιεροσολυµοισ. Ἀηϊ τετ ΒΥΙΡ ΠΕ, Ροδί τασ πολεισ 

αηίπι Ρροτρῖί Ῥγαεᾶἰσαπίες οἵπι οπιπὲ {ἐθεγίαίε ἀοπιίπωπι Πεδιπι Ον ἱθέωπι | 

διεπορευοντο: Ἡ 9. ὃ. 18. 89. δΤ. 68. 95" ΤΠΡΗΥΙ8 επορευοντο | παρ- 

εδιδοσαν (6 -διδουσαν) οΙΠῃ ΝΑΒΟΡΕ 19. 40. 61. 68. ΤΗΡΗΨΙΕΡ ...ς 
παρεδιδουν ο ΗΙΡ αἱ Ρίου Βαθείμ3 ΟΝν (ΤΠΡΗΥΙΗ παρεδιδου). 

1.10εγο ΒΥΥΣΟΝ ῥγαεαἰσαδαπέ εἰ ἀοοεῦαπέ εοδ αέ φεγδατεπέ | κεκριµενα: 

260. 81. 61. 100. οδός κεκρυµµενα, 8ΥΥΞΕΗ γεγραμµιενα | και πρεσβυ- 

τερων «ΠΠ ΝΑΒΟΡ 61. αἱ Ρ]1910 οί Βαφείι 30 ΤΙΡΗΥΙΟ ... ς κ. των πρ. 
οµπΙ ΕΗΗΡ αἱ ρ]ε; ΟΥ ΤΙΡΗΥΙΑ (αἱ ραιο Βα8 οπι των Ροβί πρεσρ.) | 

ιεροσολυµοισ ΕΠΙ ΝΑΠΟΡ 19. 15. 18. 96. 40. 61. αδοὶ οπὔΓΗΡΗΥΙΡ..,, ς 
ερουσαλημ οΙΠῃ ΒΗΙΡ αἱ Ρρ]ον Βαδείῃ Ον ΤΠΡΗΥΙ8 
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α Ά -- -- 19 ’ 

Ὁ αἱ μὲν οὖν ἐκκλησίαι ἑστερεοῦντο τῇ πίστει και ἐπερίσσευον 

τῷ ἀριθμῷ καθ ἡμέραν. ϐ διλθον δὲ τὴν Φρυγίαν καὶ 1 αλα- 
υ , η 6 - ιο ΣΤ. , - Δ 

τικην χώὠραν, κωλυθέντεσ ὑπὸ του αγίου πνευµατοσ λαλησαι τον 

λόγον ἐν τῇ σία' Ἱ ἐλθόντεσ δὲ κατὰ τὴν Μυσίαν ἐπείραζον εἰσ 
Ν ’ ο Ν 3 ” 3 Ν Ν - . ”. 

την Βιθυνίαν πορευῦθηναι, και ουκ εἴασεν αυτουσ τὸ πνευμα /ησου 

δ 
/ η Λ 

παρελθόντεσ δὲ τὴν Μυσίαν κατέβησαν εἰσ Τρφάδα. 9 καὶ 
ς -- ’ 2’ ’ ΙΤ 6 Ν 

ὅραμα διὰ νυκτὸσ τῷ Παύλῳ ὤφθη, ἀνῆρ Μακεδών τισ ην ἑστὼσ 

ὅ, 

6, 

τη πιστει: Ὦ ΟΠ | επερισσευον: Ὦ 10 [το Ο)ν 1 ε4ᾷ Αα περιεσ- 
σευον 

διηλΦο» (αμ’) οιιπι ΝΑΒΟΡΕ 61. αἱ] οπὲ »γτ!ΙΤ εα] ϱ0Ρ ΤΠ αθί] 

Ἱερῖρμδς” Γιά ν1 3,53 06835 Ῥδ-Αί19... ς Τϊ διελθοντεσ επι ΗΤΡ αἱ 

Ίοηδο ρ]α ΟΗΥ 9391 ΤΗΡΗΥΙΗ οι (νρ Ῥε- ΑΙΠΙπί 3008 {απφειιπέες -- υεια(ἰ 

σωπέ) | δε: δ1. τε | φφυγιαν: 106πΙΕ 1ΤΊ. παιφυλιαν | γαλατικη) 8ἶπθ 

ατίῖσοπ]ο οππῃ ΝΑΒΟΡ 19. 66. 61. 046835... ς ΡΙ8εΠΙ την μπι ΕΗΓΡ αἱ 

ΡΙετ ΒὩρίρι ΓἱάἹ ΟΙ ΡΑ-ΑΙΠ ] του αγιου πνειµατοσ: 4. αἱ 9 νς (εῖ. 

απΏ ἀθπιῖά, ποῃ {απ πος πι10) απ είο Ερίρ]ι55” του πνευµ. του αγι. | 

λαλησαι: Ὦ µηδενι λαλησαι | τον λογον εἴ. Γ1άΙ Ερίρ]ι Ῥ5-ΑΩήΟί εἰς: 
Ὦ 10 νροΙθ ΑΥΙΣΕἨ 60Ρ α6ΙΊΡΡ (παἴΙΣο πθς τον λογ. εκρτῖ) Ρ5-ΑΙΗ 510 

α4ά του Φεου | εν’ τη ασια: Ον 91 αἲά την φρυγιαν και την γαλα- 

τιαν αφεντεσ (εὰᾷΣ καταλιποντεσ) εισ τη» µεσογαιον εσπευδον 

.ελθοντεσ (2813 γενοµενοι, Ἔ --νηνγ) δε οἵΙπΙ ΝΑΒΟΡΕ 19. 15. 18. 27. 40. 

61. αἲ ρ]ας”ὸ (νά ποππα] 11 αοσεάετο ααῖ ὀνηλθον ποη {εδίαί δαπέ, αἱ 

5. 6. τ. αρ ἨΝ5() εαἰδ6ΐ νο αγγ!) βαἩ «ΟΡ ΑΓΠΙ αεί] (5εά 5ΥΥ5ΕΧ αἱ αθί]ι 

Ροίπδ και ελθ.) ΕρϊρΙδ” 1 13182 Ῥς-Αί] 10... ς ΤΙ οπι δε ο11πα 

ἨιΡ αἲ Ίοηρο Ρία ΟΥ 5391 ΤΗΡΗΥΙΗ ειῦ | πυσιαν: 1, αἵ Ἡ. ]. εἰ νΥ. 8. 
μυείαν | επειραζον 6ε. ΕρὶρΏ Πιτ ΟγτΙΟΝ 134 οίς (Ώ5-ΑΙΙ33109 επει- 
ϱ01το)... Ὁ ηθελαν, Ἰέεπι ΦΥΙΣΕΝ | ειστην (9 οπι) βιθυνιαν (ΑΟΡΕΣ 

ὅδ, 56. αἱ ῥυθυνιαν, ΕΕΙ βηθυναν, Β βειθυγναν) ο. ΝΑΒΟΡ α150 {ετο οαί 

Ἐρῖρ!ιδΣ Ρα ΙτΙ ΟγτίοἩ Ον εἰο (Πΐεπι νρ τα]], 564 νν νίκ Ρτοῦαπί; ἆ 

απἰάθπῃ κατα τ. µώσιαν τεάἁ]ί οἶνσα ππήδίαπι) ...ς (-- 60 7) κατα τ. 

βι. οππῃ ΗΠΡ αἱ ρ]α ΤΗΡΗΥΙΣ | πορευθηναι ϱππι ΝΑΒΕ 10. 51. 98. 96. 
61. 68. αἱ οαί Ὠ]ά Μη Ῥ6-ΑΙΠ 310 ΤΠΡΗΥΙΟ (ΟγτίοἩ απελθειν)... ς πο- 
ρευεσθαν ΟΠ 6ΡΗΙΡ αἱ ρίεν ΕρΙρΙδΟ5 ΟἩΥ ΤΠΡΗΥΙ8 | τησου εππι ΑΒ 

63ΡΕ 18. 15. 81. 9δ. 96. 40. 613 τὸ. 40ἱεοί σαι (1ΐοπι 105. αἰ5 του το) 

να Αγταίχ σορ αγπιζἀἁδ αθεμαίς Γιά (πί ΟγτῖοἩ οιδΗΡΙ Ῥᾳ- Αι” 19 Οτἰπιάν το 
Ῥα- Αἰπ]πί 3,565 θές... αγπησᾶᾶ 6 ΕρΙρΙΗδΡ2 το αγιον, ατπιζἁ 45 χριστου, οἳ 

ἀεπηῖά κυριου... ς(Ξ αὖὐ Β7) οπι οππι ἩΓΡ 61337 αἱ Ίοπρο Ρρ]α 88Ἡ ΑΓΠΙ 

οὰ4 5 ΟἨν ΤΗΡΗΥΙ4 οίῦ 

παρελΦθοντεσ (νδ οππι αμίεπι ρετίγαπθίἰθβεπέ, ἆ οτπι ἐγαπδίδδεπέ αμίεπι, 

 ἐγαπδειπέεδ αιέεπι): Ὁ ΦιελΦοντεσ, Ίέεπι ΒΥΥΡ αιπιζᾶἆ | κατεβησαν (ἆ 

ενρ ἄεδοεπαεγιπέ): Ώ5τ κατηντησαν | 61. τρωαδαν 

«0ραμα (ἆ υἱθιπι - αρραγηέ, ΝΡ υἶδίο - οδίεπθα ἐ8): ΡΕΙ ο ΒΥΤΣΟΝ εν 

οραµατι (ο ἴπ δοπιπί) | ὅνα: ο οπι | /υκτοσ 8ἶπο αγίῖοι]ο οππῃ Α3 
(ἴοπι" )ΒΡ 40. 4Τ. επί (ραμα δια νυκτοσ τεβδεπρία 1π Α) ... ς τησ 

νυμτ. ο. ΝΟΕΗΙΡ 61. 41 ρ]εγ ΟἨσ :: οἱ αᾱ Τις ὄ, 6 Αοί ὅ, 19. 11, 10 {τω 

18, 98 
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καὶ παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λεγων᾽ διαβὰσ εἰσ Μακεδονίαν βο/θη- 
σον ἡμῖν. 10 ὧσ δὲ τὸ ὅραμα εἶδεν, εὐθέωσ ἐζτήσαμεν ἐξελθ εἲν 

εἰσ Μακεδονία», συμβιβάζοντεσ ὅτι προσκέκληται ἡμᾶς ὁ Φεὺσ 

εὐαγγελίσασθαι αὐτούσ. 
11 ᾿4ναχθέντεσ δὲ ἀπὸ ρφάδοσ εὐθυδρομήσαμεν εἰσ «Σαμο- 

Ὀράκην, τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰσ Νέαν πόλιν, 12 κἀκεῖθεν εἰσ Φιλίπ- 

παυλω οφόη οπΠ ΝΗΡΞΕ 19. 91. 40. 61. 1056. νς ... ς Ώτπ ωφθ. τω 

παυλ. οππι ΑΟΡ"ΗΙΡ αἱ Ρ]ε; σαί Αγταῖὲ βαἩ οορ αὖπι αεί Οδ | 

αΡηρ: Ὁ ΒΥΙΣΕΗ 84Η ΡΥΑΕΠΑ ὧσει | µακεδων απίο τισ 6ΙΠΙ ΔΑΒΟΡΕ 19. 

δΙ. 61. 68. Τὸ. 105. αι νο ΤΗΡΗΥΙΡ.... 165. 180. ΑΥΤΡ αὖπΙ ανηρ τισ 
µακεὸ. ἡν (8ΥΥ5ΕΝ υἱσις εδί ον φϊᾶαπι πιαεείῖο, δίαπς) ... 6 ανης τισ ην 

µακ. επι ἩΡ 8] Ρ]ετ (Σα) ασ οἱ Λιοπιο φωζάαπι ΛΙασεῖῖο δἰαγεθ) Ον | ην 

μου Ί1οεο 6πΠΙ ΝΑΡΒΟΡ” 19. 91. 61. 68. Τὸ. 105. εαί νο ΤΠΡΗΥΙΟ....ς 
Ρο5ἱ αγηΟ τισ ΡοἩ έππι ΠΕΡ αἱ ρ]ετ Ον ΤΠΡΗΥΙΑ (νἷάο απίε ἑο5 αἱ 

ανηρ τισ µακ. ήν) ... 98 ὃ. ΑΤ. 903 109. οπα ην (ἴεπι ΥΕΝ. ν]ὰο 
ἀΠί6), 60Ρ ααἰ] ΟΠΠ τισ ην | εστωσ: Ὦ ΦΥΙΡ ο.” αάά κατα προσωπον 

αυτου, Ίἴειι 881 σογάΠι εο | και παράκαλων όυπι ΝΑΒΟΕΒ 19. 61. αἱθο 

ἑαΐ νο βγταΐξ,,, ς Τί οΠΙ και οαΠΙ ΡΗΙΡ 91. αἱ Ρ]π «ορ αὖπι ΟΗΣ, Ποια 

δα { αυτον: Ὁ οπι | και λεγων: ἆ [πι αἱλαέμπι β8] 60ρ ΟΠΙ καυ 

10. ωσ δε το ορ. ειδε» (ΟΠ αἱ ραιιο εόεν) πδᾳπε οτι είς: Ὦ ὀιεγερθεισ ουν 

Φιήγήσοατο το οραµα ημιν και ενοήσαμεν οτι, Ἰέεπι 88Η οπι αιέόπι 81Η)- 

γεπῖκδεί παγγαυῖέ πιοῦίφ υἰδίοπιεπι. Φδίαξύπι φιαεδίυὔπιις εφ'εᾶί πι ΛΙασεᾶο- 

πζαπι, οβίοιάεπέέδ εἰδ | εζητησαμεν: κ 8ἱ” εξητησαμεν | εισ μακεὺ. βἶπα 

την ΟἱΠΙ ΝΑΒΟΕΙΡ 19. 25. 40. 40. 61. 68. 69. 96. 105. 106. 190. α»όν 

9ου ΟΥ 9353 ΤΗΡΙΗΥΙᾶ «.ν ς Ἡ εισ την µακ. ΕΠΙ ΑΡΗ αἱ Ίοηρο Ρ]α 
οαὲ ΟΥ 9395 ΤΠπρΗγΙὺ | συµβιβ. ου ΝΑΒΡΗΙΡ εἰς ... ΤΙ συνβιῤ. επι 

ϱ8 | ηµασ (κϐ): κἲ οπι | ο 0εοσ (α΄) οππι ΔΑΒΟΕ 19. 15. 18. οὃ. 48, 
36. 40. 61. 68. 69. 105. 168. 180. αδΕι 156Υ ομ(265 γρ «ορ ΤΠΡΗΨΙΟΡ..,.ς ΄ 

ΤΙ ο κυριοσ ΟΠΠ ΡΗΗΡ 4] Ίοηρε Ρ]ὰ (51. Ροβδί ευαγγ. αυτ. Ρο) 8γταιι 

ΡαἩ αγπι Ππύ30Ι Ον 9153 ΤΠΡΗΥΙ8 ῃ αυτουσ: Α 19. 18. 19. 25. 98, 94. 

40. 68. Τὸ. αἱ256ΥΤΗΡΗΥΙΑ εἰῦ αυτοισ ... Ὁ τουσ εν τη µακεδονια 

11. αναχθεντεσ (19. -ντοσ) δε απο: Ὁ 19Τ. 3ΥΙΡ ΠΕ τη δε επαυριον 

αναχόθ. (03 αχθ.) απο | δε επ ΝΑΡΕ 19. 91. 59. 94, 40. 61. 08δ. νο 

«ορ ΥΤΡ πιΒ ΟΥ ΤΠΡΙΙΥΙΟ (ΒΥΙΡΕΝ και αναχθ.) ... σ Ὥπ ουν ΈυπΙ ΒΟΗ 

Π(Ρ ποπ Πᾳποί) αἱ ρ]ον εαί 54Ἡ ΒΥΣΡ ΤΣί ασπι ΠτΙπΙΣΟΙ ΤΙΡΗΥΙΑ | τρωαδοσ 

8116 αγΙσι]ο ΟΠΠ ΝΑΒΟΡΕ 19. 91. 9δ. 40. 61. τὸ. 1ὸτ. 180. οδόν σαϊ 

ος δν θλ γω ς (499) ΤΙ Ρτασπη τησ εαπι ΠΙ(ΡΥ14) αἲ ρίεν ΤΠΡΙΥΙΗ εἰῦ 

(μάτι δ δ Ἠπο ταβρ]οΙθηΒ απο µεν τησ τρωαδοσ εισ κακεδογιαν αφι- 

κετο) | 61. σάµον θράκην | τη δε (8 ὃ) επιουση επι ΝΑΒΟΒΙΙΣΗ 19. 
10. 18. 91. 40. 61. 105. αἱ556Υ σα{ βα] 6ορ δΨΙΡ...ς Τϊ τη τε εἶπι Ἡ 

(ϱ ποπ Παᾳαοί) αἱ Ίοηρο ρ]α νο αἲΏι α ο] (ΑΥΥ50Ν ὧιᾶε ἄίο ροδίεγο) Ον 

ΤΠΡΗΥΙΑ οἰὺ: Ίίεπα Ὁ και τη | επιουση (να ἆ θειιιεέὲ ἄἱε, ο δει επέε 

αἷς, Ἰέοιη τί) οἱς): Ὁ αάά ημερα | εαν πολιν οµπι ΔΑΗΡΣ ... ς ἴμη 

Τι νεαπολιν οΝΠΙ ΟΡΣΕΗΙΡ οίς 

13. παχειόθεν ΟΠΗ ΝΔΗΟΡΤΡ 19, 10. 19, 90. οἱ. 99. 96. 40. 61, 68. 69. 10 
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ο 3 λ ’ - / ] Ν ’ / , 

πουσ, ἥτισ ἐστιν πρώτη τὴσ µερίδὀσ Μακεδονίασ πόλισ, κολωνία. 
τ Ἆ 3 / - /  α ς ; ’ Π - 
ἦμεν δὲ ἐν ταύτῃ τῇ πόλει διατρίροντεσ ἡμέρασ τιάσ. 19 τῇ τε 
ο β. - θΩ ας. / "ς - / η πφ 
ημέρα τῶν σαβῥβατων ἐξήλθομεν έξω τησ πύλησ παρα ποταμον 
σε -- στ Ν - - 

οὗ ἐνομίζομεν προσευχὴν εἶναι, καὶ καθίσαντεσ ἑλαλοῦμεν ταῖς 
/ εν ιά Ν } / ’ 

συνελθούσαισ γυναιξή. 14 καί τισ γυν ὀνόματι «Ίυδία, πορφυ- 
, ’ / ’ λ / / τς ς / 

ρὐύπωλισ πύλεωσ (Θυατείρων, σεβοµένῃ τον Φεόν, Πκουεν, ᾖσ 0 κυ- 
΄ ία Δ / /. -- / ς Δ / 

ριοσ διήνοιξεν τὴν καρδίαν προσέχει» τοῖσ λαλουμένοισ υπὺ ΠΗαυλου. 

198. 168. 180. αδος οαέ ΤΙΡΙΥΙ0373. Τίεπῃ εἰ ὑπᾶε νο ΑΥΙΣΕΝ ορ αθί] ... 
ς ΤΙ εχειθ. τε οτι ΠΡ αἱ Ίοηρα ρία ΟΥ ΤΗΡΗΣΙα.... τ 19Τ. οδΟῦ δα] 

ΒΥΤΡ εκειθ. δε (101. εκειθ.. 5ἵπε οορα]α) | πρωτη: Ὦ ΑΥΣΣΕΝ αγθ κεφαλη | 
τησ (Β οτι) µεριδοσ: ΕΒΙ ΑΤΙΑ µερισ .... ϱ 143 96. 105. 101. 142. οδοῖ 

υταί’ πολ αῦ) αχο ΟΗτῦ)392 οπι Ρ]απο, Ἠίπο 99 | µακεδονιασ 5ἶπα ογ{]- 
οπ]ο οπι ΝΑΟΕ ὃ. 91. 40. 49. 61. 605. 68. 69. 96. 160. οαί ... ς (8αεὰ 

6000) Τί Ῥτασπι τησ οππι ΕΡΗΠΡ αἱ Ρ]ει ΟΗΥ | κολωνια (ς κολώνια, οξ. 

68 Βσ Μαε]λασϊ) οππῃ ΝΑΒ"ΟΡΕΙΡ αἱ δαΐ 1η ΤΠΡΙΥΙΟ (4 613 α135οΥ είο 

κωλ--, Ὦ πωλονια) ... Τί πολωνεια οππῃ ΒΣΗ 61. αἱ {εγαεδό οαί Ον ΤΗΡΙΊΥΙα 
(κωλ- ν]ὰο απίθ) | ηµεν: ν8ι” ημήν | ημ. δε: 19. ἡμ. τε, «ΟΡ οπ1 «ορΗ- 

Ίαπι | ταητη τη οΙπῃ ΝΑΒΟΡ”Ε 61. αἱ δαξ πια οαΐ νε ... 0 Τί αυτη 

τη οππι Ρ2ΗΙΡ αἱ 49 [ετο ΟΥ). ΤΠΡΙΥΙΑ 6(ῦ. Ἐίίαπι τη αυτη εί α)ίον 

Ἱερ]ίατ, 

19.τε: Ὁ 19. 89. 68. 106. 106. α1356Υ 6 Ρα] «ορ 8Υ1Ρ ΟΗΥΣ/Σ5Τ ΤΡΙΗΨΙ4 οἱ 

δε, Ἀγπι οπι σορα]απα | πυλησ (αὐ’) εαπι ΔΛΗΟΡ 19. 40. 61. 69. 100. 
43ΟΥ νρ βαἩ «ορ (Ίζεπι ΑΥΙΣΕΒ ατθ αε{ΠΡΡ τ, πυλησ τησ πολεωσ)...ς 

πολεώωσ ΟΙ ἘΗΠΡ αἱ ΡΙε; ΑΥΙΡ «οΡΠΙ5 αΤΠΙ ααμτο Ον | ποταµον: Ὁ 

96. 104. 149. Ίδου ΤΠΡΗγΙΗ Ῥταεπι τον | ου: 61. οπι | ενοµιζοµεν (8 
-ζεν, ο -ζαμεν, ἵη Α οµεν τοβετῖρίαπι) προσευχην (ΑΗ -χη) ειναι ο1ΙΠι 

ΝΑΡΟ 19. 40. 61. αοΡ (πθὲ εοφαυίπιις φιοᾷ ογαξίοπιες {δὲ Πτεγεπιέ) ααἲ]!ο; 

ος 5αἩ πι ἴοσιπι ιδῖ γευαδαπαι”, αγπι (δὲ ριήαὐαπέ είς) ... ς Τϊ ενοµι- 

ζετο πφοσευχη ειναι ο. ΒΗΙΡ αἱ ΡΙ6Υ οαί οί Απινησαϊ 366 ΟἩ ΤΠΡΗΥΙ εἰ». 

ΦΙπηϊ]1{ου Ώ.εδοκει προσευχή ειναι, Ἰἴεπι ἆ ϱ νς υἰάεδαδιγ (ἆ Ρο5ί ε95ε) 

ογα(το 6958ε | συνελθσυσαισ: Ὦ συγεληλυθυιαισ ... Ν (ποἨ Ι{επις) ΟΕ 

πα ημιν (αξ. ατὸ αθδίΠΤο), 1έαπι ΑΥΤΡ ο.” οδῖ 

14. πολεωσ: Ὁ ΡΥ8οΠΙ τησ | Θεον: Ρ8Ε1” κυριον (δοᾶ 1ρ8ο” πιπίαθ) | ηκουεν 

(Ώ ΡγαεΠΙ ήτισ) απ ΝΛΒΟΡΕΙΖΕΗΡ αἱ Ρρ]οτ ἆ (αια(εῦαξ) αἷο ... ν΄ 

ηκουσεν οππι 98131, 1. 4, 19. 16. 25. 2ὔ. 38. 99. 98. 94. 40. 41. 45. 56. 

663 68. 69, Τ83 80. 198. 19Τ. 168. αἱ556Υ νο (αι) Ον ΤΗΡΗΥΙὺ | 

ο (οξᾶ πια]ο εχεῖαΙξ) κυριοσ (5ῖο εἴ. ἨΕΜ): οοΡΏ1 ϱ Θεοσ | υποπαυλου 

5ἵπο ατί]ειπ]ο οἳπΙ ΒΡ.... ς μη Τί υπ. του παυλ. ο. ΝΛΟΕΗΙΡ αἱ οπιπνΊᾶ 

Στ ος αἆ 19, 46. 16, 15 οἱ 28. 11, 99. 19, 4. 19. 19. 19, 39 εἲο απῖνας 

Ἰοσῖς παυλοσ βἶπο ατῖεπ]ο οάεπάππα οδί, (παπην15 ρ]αγ να] πι αἀἆαηῖ, 

Οοπίτα να]επί 15, 22. 16, 1Τ. 18, 5. 19, 291. απος ΙΙ. ν]άα, Ιΐσπι απιοά 

Ῥαβδίπῃ αῬ{ ποπ Ἱαρ]ίαγ αγ{]οα]α5, πος Ιπνθσία5 δδί αἰοπα ππαηπ. | πφοσ- 

εχει τοισ πἼδᾳ παυλουν: παλ όῦ οτι 
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{ Ν αν ος ” η - . 

10 ὧσ δὲ ἐβαπτίσθη καὶ ὃ οἶκοσ αυτησ, παφρεκάλεσεν λέγουσα᾿ εἰ 
- / Ε] ασ 

κεκρίκατέ µε πιστὴν τῷ κυρίῳ εἶναι, εἰσελθόντεσ εἰσ τὸν οἶκύν µου 
. λ ῃ ς ” . 

µένετε᾿ καὶ παρεβιάσατο ηµασ. 
ον ὁ ΄ ον Ἄ δι « -- ” Ν ’ ’ 

16 ᾿Εγένετο δὲ πορευοµένῶν ημῶν εισ την προσευχή», παιδίσκην 
3 - / « - ες υ 

τινὰ ἔχουσαν πνεύμα πύθωνα ὑπαντῆσαι ἡμῖν, ἥτισ ἐργασίαν πολ-- 
Ν - - ῤ 2 ο ’ σα 

λἠν παρεῖχεν τοῖσ κυρίοισ αὐτησς µαντευοµένη. 1 αἰτῃ κατακυ- 
- - / εν -. / 5 τσ ε 5 

λουθουσα τῷ ΙΠΙαύλῳ και ἡμῖν ἔκραζεν λέγουσα ᾽ οὗτοι οἱ ἄνθρω- 
κ. ν ο ας - 

ποι δουλοι τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν, οἴτιεσ καταγγέλλουσιν 
ο τω ελ , 9] - ] ” / ο μάλ Ν ς ’ 

ὑμῖν ὁδὸν σωτηρίασ. 195 τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰσ ημέρασ. δια- 
Ν Λ - Δ -” , π Ξ 

πονηθεὶσ δὲ Παῦλος και ἐπιστρέψασ τῷ πνευµατι εἶπεν παρ- 

10. και (ϱ 45. 69. αδΟΥ αεἰμαίὈ αἆά πασ, εἴῑαπα οα]αῖ αρ Ν{ΕΘ) ο οικοσ 
αυτησ: ΑΕΠ αἱ ρ]αβ15 οαξ {αι ἀθπιίά δγταίς δα] αὖπι ΟΥ ὃ 395 Ῥρασπη 
αυτη | τω κυριω: Ῥβῖ τ. θεω ... 11. 19. 94. τ8" 99. 196. Ι8ε" οι (4] 

Ραπο {ΓΑΠΒΡΟΠΙΠ() { ενέτε ΙΤ ΝΑΒΡΕ 19. 61.... ς Τϊ µεινατε οππι 

ΟΗΗΡ 1 Ρίον οδί Βαφβε 365 ΟἩν 

16. εισ τη» προσευχ. (εἰ. αὐ-ἰ- 32) ο. ΝΑΒΟΒΕ 19. 18. 40. 61. 68. 105. 105. 

109. 180. εαί Ον 93959 ΤΠΡΙΥΙΟ.., ς οἱ την «πι ΡΗΙΡ αἱ Ρρ]ὰ ΟΥ 
9398 | πυθωνα οππι ΝΑΠΟ"Ρ” 98. 61. νο ΟΥ. ΟΕ εἰ. ΟΥτηΤ5Τ8 το κή- 

ρυγκα λέγω καὶ τοῦ πύθωνοσ ἐν ὀνόματι χυ τὴν ἀπελασίαν. Τἴοπα 

19143155 ὦφ ὧν ὁ παῦλοσ τὸν πύίθωνα - απήλασε. 1ῖεπι Γ1454ἳ 305 

περὶ τοῦ καλουμένου πύθωνοσ μαντικοῦ π,εύματοσ ἐρεῖ τισ είο...ς 

πι θωνοσ ο Ο5ΡΖΡΗΙΠΡ αἱ Ρ]ετ οαί {οἱ (οί αἰαεἉπη) Αγτρ 1ης Ον 
Επδία (1 (6α113) Τ,οἳΓ 1 | υπαντησαι ΕΠΠΙ ΝΒΟΕ 19. 15. 95. 6. 40. 
61. 109. 180. οαἲ ΟΥ 959... ς Ιπ απαντησαι «ΠΠ ΑΡΗΠΡ αἱ ρ]ευ 

Βιβίαίὰ ΟΜΥ | παρειχεν: ο παρειχετο, Βιδίαίμ παρεσχεν | αυτησ: 

ΡΡΤ οἱ | µαντευομενη (Ο9 Εαδίαί] Τιοῖξ οἰς): ϱἨ Ῥταθπα δια τούτου, ἆ 

ει Ίιου 

1Π. κατακολουθουσα ουπι ΝΕΡΕῖ 180. ομί” ο... ς ωπ ΤΙ κατακολουθη- 

σασα επι ΑΟΡΗΙΡ α] Ρεν (61. 100. παρακολ.) Ον 9955 Εαδίαί]ι σοῦ 

Οι 9: ο νο 1μοῖς” ιὐφεσμία, ἆ Ῥεγεεοιία εδ -- εἰ οεἴαπιαδαί (αἱ. υ3 

και εχραζον δἷο, Ρταθειιπίο κατακολουῦουσα) | το παυλω ΕΝΠΙ ΝΑΟΡΕ 

ΠΠΡ αἱ οπιπνῖά Βιδία{] οίςο .... Ἡ ΟΥ οπι το | και ηµιν: 1, αἱ Ρ]11515 και 
τω σιλα, Ίέειη 40. Τὸ. 81. καν τω σιλα και μι | εκραξεν ο. Ον 

ΕπδίαίἩ οίο: 1. 96. οδόΥ αἱ Ραῖο εκραξε, Πμοῖί οἴαπιανίί | ανθρωποι εἰ. 

Οιή)556 οεἰπί 3965 η δ{α{1 οίο... ϱἨ ἆἲ ΟνΙΠ{4 610 Γιοἳ/ 30 ο | καταγγελ- 
λουσιν εί. Ον Ἠαρδίαί]ι οίο (ο νς Οτ]πί 59395 αζπιωιέίαπέ, Τοἳ{ ργαεάίσαπ{) 

:Ὦ ευαγγελιζοντε (" --τεσ), ἆ ευαφείμαπέ | υμιν (αἱ. ς8) οτι ΝΒΡΗΡΙ 

αἱ δαΐ τη (9505) οί νρ Αγγ αγπη αα{]ΡΡ (Ποιος ϱ) Τ]άν(21805 αι” 58 

(5εἆθᾶ τοπα μι) οδό... ς (Ίΐοπι 0 Β4) Τμ η μεν ο. ΑΟ: (Ἱαί6ί)Η1.Ρ 61. 

8! (ογεῦῦ ϱ 88). «ορ ααἴμῖο Ον Βαδί ΟΥ Τοἳθσήν... Οτπί 3950 ρ]απε ΟΠ1 

18. τουτο δε (8γν Εδώδό ΟτΙπί”ὔ9ὅ και τουτο, εἰ λος) ... Ἡ 8αἳ οπι δε | 

ὀιαπονηθεισ πδᾳ τω πνευµατι (εί. Τιοἳ[119): ὮὉ επιστρεψασ δε ο παυ- 

λοσ τω πνευµατι και ὁιαπονηθεισ | παυλοσ ΑΔΐπο αγιῖσπ]ο (αεί. Τη 

ες πηῖη) ο ΝΑΕΒ ... ς Ιω Τὶ ο παυλ. ο ΟΡΕΗΙΠΡ αἱ οπινσίά ΟΗΥ 



ΠΡΑΞΕΙΣ 16, 24. 145 

; - - - ο Ἡ ὸ ών σ Δ 

αγγέλλω σοι ἐν ὀνόματι Ἰησου Ἀριστου ἐξελθεῖν απ᾿ αὐτησ᾽ και 
.- ως ω σα ] μ Δ ; - [σά ” 

ἐξγλθεν αὐτῇ τῇ ὦρα. 19 (δύντεσ δὲ οἱ κύριοι αυτῇσ οτι ἐξηλῦεν 
ο Δ - ῃ , ο ος » ϱ! λ - Ν ι 
ἡ ἐλπισ τησ ἐργασίασ αὐτῶν, ἐπιλαβόμενοι τὸν Παυλον και τον 
ν, ες 2 Δ 3 Δ ΗΝ Ν 2/ () λ 
ἜΣιλαν ειλκυσαν εισ την ἄγοραν ἐπι τουσ ἄρχοντασ, και προσ- 
ἔ μὸ, . . αν ε ” 

αγαγόντεσ αὐτοὺσ τοῖς στρατηγοῖσ εἰπαν' οὗτοι οἱ ἄνδρωποι 
3 / ς - Ν / 3 .. 6 / ς Ν 

ἐκταράσσουσιν ἡμῶν τὴν πόλιν, Ιουδαῖοι ὑπάρχοντεσ, 21 καὶ κατ- 
” ὸ .) [ [ὁ . ν η) Ν -- ε 

αγγέλλουσιν ἔφη ἃ οὐκ ἔξεστιν ἡμῶν παραδἐχεσθαι ουδὲ ποιεῖν Γω- 
δλ Ν μ / ϱ) -- Δ 

µαίοισ οὖσιν. 22 καὶ συνεπέστη ὁ ὄχλοσ κατ αὐτῶν, καὶ οἱ στρα- 
λ .. ας κ τς αν Ρ « ον / ϱ)έ Ά / 

τηγοὶ περιρήξαντεσ αυτῶν τὰ ἱμάτια ἐκέλευον ῥαβδίζειν, 25 πυλλάσ 
- 2 ’ [ 

τε ἐπιθέντεσ αὐτοῖσ πληγὰσ ἔβαλον εἰσ φυλακήν, παραγγείλάντεσ 
- ὃ νλ. κ 2 3 - αλ. ὦ ρα. 94. ο] 9 1 , - 

τῷ δεσμοφυλακι ασφαλῶσ τηρεῖν αυτουσ ὃσ παραγγελίαν τοι 
ον Δ ” 2 Δ . Δ 3 ’ Δ λ Δ 

αὐτην λαβὼν ἔβαλεν αυτουσ εἰσ τι ἐσωτέραν φυλακὴν και τουσ 

9398 { παραγγελλω ... 0 85ΕΤ ΑΥΤΡ ΠΕ 6 παραγγελω (αἱ 61. -γέλο) | εν 

ονοµατι οπἵη ΝΑΒΟΕ 40. 61. 105. 19τ. 180. α1356Υ ομί Εαδιδοτ Ο]ιτ 5)398 

ΡΑ-ΑΙΠ2Ι504 ἘπίΠον11δ0.,ς εντω ονοµ. εππι ΡΗΙΡ αἱ ρ]ετ ΤΠΡΙΙΥΙ8 ε(ὺ | 
εξελθειν αἱ. Ἐαδί ΟΗΥ Ῥ9-Αίι Επίμεν... Ὁ ννα εξελθησ, Ιμοῖ(τὸ αἱ 

επεας, 19. εξελθε | εξηλθεν αυτη τὴ ὠρα: Ὦ αείμῖο εὐθεωσ εξηλόθεν 

19. ιδοντεσ δε 8η τὴσ εργασιασ αυτων (11519 υἰάεπίεν αμίεπι ἀοπιϊπί 

εἶιδ φωία εαξὲέ 6}ε9 ο έιις εογπι): Ὦ ὧσ δε (ἆ οπι) ειδα» οι κυριοι τησ 

πεδισκησ οτι απεστερησθαι τησ εφγασι. αυτων ησ ειχαν δι αυτησ 

( φιιοπίαπι ἵδρες εἰ γεατίέι εογιπι Φιιεηι Ἰιαδεῦαπέ ϱεΥ ἵρεαπι) | ιδοιυτεσ 

δε ϱ{. 84 ορ ΒΥΤΡ αὖπι Τ,οἳ/ 40 ΟΥ 9Σ εν, Β ΒΥΤΡΕΗ αθιΕΙΓ και τδου- 
τεσ, Βιβίδ5Ί Θεασαμενοι ουν ... ΑΙ ἆ οπι οορα]απα: Πα Ἰωηοᾶ πῖἩ | 

και τον σιλαν (Ε3 σειλ. αὲ δο|εί) ουΙΠ ΝΑΠΕΗΙΓΡ αἱ ρίεν οαί Εαδί Ο]ς 

εων ΤΙ οπη τον οππι ΟΡ 2. 49. ΑΠ. Ότ. Τδ. 80. 1395 ] ειλκυσαν (ο ηλκ.): 
Ώ εσυραν 

90. ειπαν οΙΠΙ ΝΑΒΕΗΣΗ 61. ... ς ειπον οππι 6Ρ1/Ρ αἱ [θγο οπΙΠ Ο]1Υ 

91. καταγγελλουσιν: Ἡ 61. α188οΙ --γελουσιν | εθητ ήθη... ϱἨ ἆ 103 

τα εθνη (φεπίες) ... {οἱ Τιοῖ[340 φεοίαπι | ημιν παραδεχεσδαι: Ὦ ημασ 
παραδεξασθαι (8ο ἆ ποδίε γεεῖρεγε) | ουδε: Ὁ ουτε | ουσιν (0 γοπιαπί5 

σοπβζέμέῖς, νρ Τμοῖί οππι θἴπιμς γοπιαπῖ, ἆ γοπιαπᾶ οιπι πια): Ὁ υπαρ- 

χουσι) 

99. και συνεπεστ. ο οχλ. (36. ϱγταῖῦ ϱ οχλ. πολυσ, Πο! 539 απίυεγθα {πιγζα) 

κατ αυτων: Ὦ καν πολυσ οχλοσ συνεπεστήσαν κατ αυτων κραζοντεσ | 
καν οι (9813): ϱἨ ἆ τοτε οι | περιρηξαντεσ οππι ΝΑΒΟΡΕΗΙ, 61....ς 
περιρρήηξαντ. Έππι Ῥ αἱ ἔετο ΟΠΙΗ 

95. πολλ. τε ΕΝΤΙ ΝΑΟΡΕΡΤΗΠΡ οἱς ... Ὦ 40. 61. 6 60Ρ (ΠΟΠ 841) πολλ. 

δε | παφαγγειλαντεσ (48): κ” παραγγιλασ τε | Ε οἳο δεσμοφυλακι 

(ποη επ ν. 21) | τηρειν: Ὦ τηρεισθαι 

94. οσ (ᾳιή ἆ ο νρ Ιμοῖ): ΡΕῖ ο δε | λαβων (Α9’} οι ΝΑΒΟΡΕ 61. α113 

σα ...ς ΤΙ ειλήφωσ ουπι ΠΡ αἱ ρ]εν ΟΗΥ;: ὅτ. λαμβανων, ο αοοϊρῖεπ» | 

εβαλεν: Α 9θ. ελαβεν 

17, 6. 
9191 

2 Οο 11, 26 



144 «16,96. ΠΡΑΞΕΙΣ ς 

’ 2 / οι. αά 3 Ἱι Ἱεαίᾗ Δ Δ Δ / 
πύδασ ἠσφαλίσατο αὐτῶν εἰσ τὸ ξύλον. 90 κατὰ δὲ τὸ μεσονύμτιον 

μ - ΔΝ [ὁ Ν -- Ν 

Π1αυ0λοσ καὶ «Σίλασ προσευχόμενοι ὕμνουν τὸν Φεὀν ἐπηκροῶντο δὲ 
ο ε ; ς / η Ν 3ἵψ ’ ας ο 

αυτῶν οἱ δέσµιοι. 260 ἄφνω δὲ σεισμὺσ ἐγένετο µέγασ, ὥστε σαλευ- 

Θήναι τὰ Θεμέλια τοῦ δεσµωτηρίου ἠνοίχγθησαν δὲ παραχρηµα ήναι θεμ μωτηρίου" ηνοιχθησαν δὲ παραχρηµ 
« / -” Δ / Δ μα, -ἷ, ην. Δ 

αἱ θύραι πᾶσαι, καὶ πάντων τὰ δεσμὰ ἀνεθη. 21 ἔξυπνοσ δὲ γε- 
/ ς / ο. ον νν) 2 /- Ν / - 

γύμενοσ 0 δεσµοφυλαξ και ιδὼν ἀνεφγμένασ τᾶσ Όυρασ τῆσ φυλα- 
- [ή ’ ϱ) -- 

κῆσ, σπασάµενοσ μάχαιραν ἤμελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν, νομίζω» 
3 , 3 π , ο. Ν - / τι - 
ἐκπεφευγέναι τοὺσ δεσµίουσ. 28. ἐφώνῃσεν δὲ φωνῇ µεγάλη ΠΗαυ- 

ὀ Δ ” τν το / 3 
λοσ λέγων μηδεν πράξῃσ σεαυτῷ κακόν ἅπαντεσ γάρ έσµεν εν- 

/ 0 νά Δ ” στ) ’ πι / 

θαδε. αιτήσασ δὲ φώτα εισεπήδησεν, και ἔντρομοσ γενομενοσ 

94. ἠσφαλισατο αυτων οππι ΑΠΟ” 19. 61. (40. οπι αὐτων) ... 5 αυτων 

ησφαλ. επ Ο7ΡΕΠΗΙΡ αἱ Ρ]ετ ΟΥ 5295 | ειστο ξυλον (ἴπ ἴίρπο ἆ να, 

πι πεΥΌο Τοἳ{, ο πι ζἰφπισπ): Ὦ εν τω ξυλω 

90. πατα δε το (Ν ΟΠ1) μεσογυκτιοΥ: Ὦ κατα δε µεσον τησ νγυκτοσ | παυ- 

λοσ: Ὁ α]2δοῖ ϱ παυλ. | σιλασ (0 σειλ.): ο Ρῖαεπη ο | οι δεσµίοι (3 
δεσµοι): 6 και οι δεσµ. Οἱ εἰ. ΟΥ 315 ωστε επακροασύαι αυτων και 

τουσ δεσµιουσ 

26. ἡνοιχθησαν οΠΙ ΝΑΕ 19. 54. 61. ΟΥ). Ὠπ ΤΙ ηνεωχθησαν ΕΤΗ 

πο 91. 9δ. 40. 180. οαι ΤΠΡΗΥΙΟ.... ς ανεωχθησαν ουπι ἩΠΡ αἱ Ῥ]ου 
ΟΗ1δ/504 | δες, ΝΑΒΡΕ 61. αἱ {εγα”ὸ εαἰ 54] «ορ ΑΥΙΡ ΤΗΡΗΥΙΟ.... ς Ρὶ 

τε οιΠΙ ΟΗΗΡ αἱ Ίοης6 Ρία νο ΒΥΙΣΕΝ αγ αεί] ΟΥ ΤΗΡΙΥΙ8 | παρα- 
χρημα: Ἡ ΤιοΙΕ1 οἱ | ανεθη οππι ΝΕΑΒΟΡΞΕΠΙΗΡ οἱςο (4115 ανειθη), ε 

νο Τιοὶ{ί θο]μία βιπέ ... ΝΑΡ ανγελυθη (ἆ γεἰασαία δέ), Ἱέοπι αἱ ραιις 

ανελυθησαν, διελυθησαν, ελυθη, ανεωχθη 

οτ. εξυπνοσ δε ... Ὦ ΒΥΙΡΕΝ αθίἩ καν εξυπν. | δεσμοφυλαξ: κ -λασ | 
ανεωγµενασ: ο νθς]ὲ (ΠΟΠ απι {α ἀοπιῖᾶ {οἱ). ΟΗΥ 5155 (ποἨ. Ίέοπι 5503) 

Ροδίτασ.Ψυρασ Ρο | σπασαµενοσ: 83 ΡΥ8ΕΠΙ και | παχαιραν Βἴπο 

ατἰ]οπ]ο «ΠΤΙ ΝΑΕΗΙΡ 61313 αἱ {εγα οπιπ οαί ΟΠτδείὃ.... Ιμη την παχαιρ. 

ο. Ώ6Ρ 613 (1: οἴ αἆ Μο 14, 41) | ημελλ. ουπι ΔΑΒΟΡΗΡ 40. 61. αἱ Ραιις 
εως ἐμελλ, οππα ΡΗ αἱ Ρίον οί ΟΗΥ: 68 ΤΠΡΗΥΙΟ η Φελεν | εαυτου: δΙ. 
1Τἱεεί αυτον | αναιρειν (οἳ): οἳ 94. 40. ἄνελειν | εκπεφευγεναι: Α 

-υγεναν 

98, φωνή μεγαλη οΝΠΙ ΝΟΡΕΙΕΠΗΙΡ 61. αἱ Ρ]εν εαί νρζῖ]ο ἀθπιῖά ΒΥΥΣΕΝ οἱρ 

αΤΊΩ Τοῖ[210 ΟΥ 9 508 ος 5,156... Ἰωπεᾶ ποπ ΤΠ µεγαλ. ων. εππῃ ΑΒ ἆ απι 
{ια {οἱ 841 οορ τ: πίγαπιαπθ αΏλδ1, τί ΣΥ. φω. 14, 10. µεγ. τη φω. 26, 

94: φω. µεγ. τ, 60. Ἠήαπι ὃ, Τ φων. µεγ. ἱεβεπάππι οβί εοπίτα ς κε}. 

φω. Ῥναοίεινεα Ἡ 40. 180. ομί ὅ νο «ορ (8α]μ Ῥαιζις αιίεπι υοσαζαί 

πιαθπα 900) 8ΥΥΣΕΝ Τμοῖίφω. µε. (µε. φω.) Ροδί παυλ. (ο παυλ.) Ρο | 

παυλοσ 8ἶπο ατίϊοα]ο οππι ΝΕΟ” 195. ΤΠΡΗΥΙΧ... ς Τη Τϊ ο παυλ. οπ Πα 

ΛΟΡΡΕΠΙΡ αἱ ρ]εν ΟΥ ΤΠΡΗΨΙΑ | πραξησ: Ἐποιησησ | σεαυτω: 61. 

σεαυτον | κακον: 8Η τι κακον 

99. αιτησασ δε φωτα (αἱ. Τοἳ[510): Ὦ φωτα δε ετησασ | γενοµενοσ: οἳ 



ΠΡΑΞΕΙΣ 16, 94. 145 

» ) Γ - / Δ Δ . Λ 

προσέπεσεν τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σίλα, 90 καὶ προαγαγὼν αὐτοὺσ 
Εῤλά - ο αης Ῥ ολ τσ . / ἔξω ἔφη᾽ κύριοι, τί µε δεῖ ποιεῖν ἵνα σωθῶ; 9] οἱ δὲ εἶπαν' πίστευ- 

Ομ] η Π ον - Ν Ω. η κ εν 99 ή αλ 

σον επι τον κυριον ήσουν, και σωῦθησῃ συ και 0 οἰκόσσου. 2 και 
, ᾧ - Δ Π -- η - -- 3 - οι Ὦ 

ἑλάλησαν αυτῷ τὸν λύγον τοῦ κυρίου σὺν πᾶσιν τοῖσ ἐν τῇ οἰκίᾳ 
2 - Δ Ωλ 2 Ν 3 . / - οὁ ος ΔΝ 

αυτοῦ. 9ὸ καὶ παραλαβὼν αὐτοὺσ ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥὧρᾳ τῇσ νυκτὸσ 
οᾖ, αμ. .. - θ) / μεν Δ ς λ ια ἄτά 

ἔλουσεν απὺ τῶν πληγῶν, και εβαπτίσθη αυτοσ και οἱ αυτου απαγ- 
-- ς Ὦ υ π , 

τεσ παραχρῆµα, 4 ἀναγαγών τε αὐτοὺσ εἰσ τὸν οἶκον παρέθη/κεν 

Ρεν 40. 9ὔπις 197. οἳου Ίου” Οή 9 59έ οἱ 3,136 ϱ(αΗΡΙ υπαρχων | προσ- 
επεσεν: ϱ" ἆ νς 5αἩ 6οΡ ΒΥΤΡ 9. οὐ. 1,οι[51 αάᾶ προσ τουσ ποδασ | 

και τω σιλα ΟΤΙ ΝΑΟΡΕΗΙΡ 61. αἱ οπιπσίᾶ σα Ον ... ἵπ Τί οπι το 
οιπι ΒΟ"Ρ :: Αϊπη]]]{εγ 16. 19 60 και σιλαν αἱ 1Τ,. 4 Η καισιλα, 4πον ατα 

πθιίγαπα τοσθρίπαας 

90. προαγαγωγ ΕΠΠΙ ΝΕΑΒΟΕΗΙΓΡ οίο; Πε κ 1Ττ προαγων, Ὦ Υετο 

προήγαγεν ... 25. 61. 68. 1063 αἲ αἲἴα ΤΗΡΗΥΙΗ προσαγαγων (οξ ἆπια]ε 

ὑρῖς οχεοτίρίαπι) | εξω: Ὁ αἀά τουσ λοιπουσ ασφαλισαμενοσ και 

(058 οπι και), ἆ οείεγος οιιδἰοαζυῖέ εἰ, 16η ΑΥΥΡ ο.” (ργαοσθβδίξ εἰ φηι 

είς) οἱ γεζίφιος αδίγίπαίεεεί ἐμίο, αρρτγορίπηιαντέ εἰ | εφη: 15. 18. 9δ. 

180. οαΐ ειπε ... Ὁ ειπεν αυτοισ, Πἴεπι 84Ἡ σ0ρ ΦΥΥΣΕΠ αθἲ]Ἡ 

81. ειπαν ΟΠ ΝΑΒΟΥΙΙΡΕ 61.... ς ειπον οπΙῃ ΗΠΡ αἱ Ρίετ ολ | επι: Ἑ 
191εοἳ εισ | νησουν εἶπα πάἀῑίαιη οππῃ ΝΑΒ 2. 19. 90. 61. 100. νο ορ 
Τ,1Γ340 (Πδίάσπι δἱ5 Ἠαῦαί, αἱίοτο Ίοσο ογεᾷο ἴπ ἄειιπι Πεδιηπι, π]{ετο 

ογεῖο ἵπ ἀοπιίπιπι ποβέγιπι Περι. Υἱάσίιτ Ι]]αὰά οοπβιδίς ΤΜ Ἱ. ο. 

ἄειπι οἳ Τ)ΜΝ Ἱ. ο. ἁοπιύπιπι ἀθῦσοτί.)... ς αἀᾶ Ζριστον «ΠΠ ΟΡΕΗΤΡ 

αἱ Ρ]αγ οαέ δΥτΠΙΡ 5αἩ αγπα αεί ΟἨΥ 3,505 ϱ15.186 Τά τί δν1150 | σωθηση: 
Β 65ΕΙ σωησει (Ώ -σι) | ο οικοσ: Ε αἰ15 ατπι αθἰἩ ΡΥΔΕεΠΙ πασ 

95. του (0 οπη) κυριου 6πΠΙ ΔΕΑΟΡΡΗΙΡ αἱ οπηηὔ]ά νο αγγαῖὶ δα] ο0Ρρ αΓΠι 

Τμοῖς 10 019305... ΝἨ του θεου :: αἲ βαερῖα5 Ρτο λογ. τ. χυριου πια] 
{εδίθο5 ΡΤαΥΕΒ Λογ. τ. Όεου βαΏβδείπετα, ο{ αἆ 8, 20. 189, 44. 19, 48. 

19, 90. Οοπίτα Λογ. τ. Φεου ποπ 5δο]αί βποίαατα, πἱ 4, 51. 6, 9. 8, 14. 

11. 1. 19, τ. Ε]ποίπαϊ (απιαηπ 6, Τ. 19, 94. 19, ὅ ἀῑδοεάεπίϊ τας ΡΕ, Β, 

ῬΕῖ οππι ραπς15 15. [ συν (Ν 61. συ) πασιν οπΠῃ ΝΔΒΟΡ 19. 15. 18. 

98. 94. 96. 40. 61. 68..69. 106. 180. οαὲ νρ Τιοῖ[””0 ... ς και πασι 

οππῃι ΕΗΓΡ αἱ Ρἰεν 5υταἴῦ δα] 6ορ απ αθί Ον 

9δ. εν: 19. ον (1ζεπη Τιοἱ[340 ἵμθα Ἰογα) | ελουσεν (αυ ο νρ Τμοι[”19): ρε” 

ἆ ελυσεν (εοζοἱ) | εβαπτισθη αυτοσ (αἳ, 018): Ὦ αυτοσ εβαπτ. | ου 
αυτου: Α ον οικιον αυτοι”, 1. {Τ18εί οι (51. οπι) υιοι αὐτου, ΤΠΡΙΥΙΟ 

οἱ µετ αυτου, 40. 9 οικοσ αυτου | απαντεσ οππι ΝΕ 40. οδ6ὲ.... 6 Τη 

ΤΙ παντεσ «ΠΠ ΑΟΡΕΗΙΡΡ αἱ ρίον ΟΙ 

94. αναγαγων τε: ΡΕΙΣ και αν. τε .... 6 19. 16. 18. 98. 96. 40. οαἰ ο0Ρ 

ΒΥΤΡ αναγ. δε | ειστ. οικον 8ἶΠ6 αἀάϊέλπι ομπι ΒοΡ 56. 40. 61. 100. 
105. 19Τ. 190. οὔετ 191Μ6ί 141εοι 1Τἱεοι οαί Τιαοῖ(ὸ ΟµΥ9905...ς Τα 

ες πηῖπ α4ᾷ αυτου οπι ΝΑΡΕΗΙ, αἱ Ρ]ετ νο τα]] (απίοτρτείος ἀαΌαπῖ 

ἄοππιπι παπι, οἴϊαπηδί αιτου πο αἀαἴαπα ε58εί) ΤΗΡΙΥΙ4 εἰὂ | παρ- 

εὔθηκεν: ϱ5ἱ ΡίαεΠπ και (ἆ εἰ πεγάματί εος ἴπ ἄοπιιπι 5μαπι εί ροβιῦέ 

ΤΙΡΟΗΕΝΡΟΠΗΕ. Ν. Τ. εᾱ. 8. 108 

Το] ἂν 16 είο 
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146 16, ὃσ. ΠΡΑΞΕΙΣ 

/ ΔΝ ΄ Ν -” - -ε 

τράπεζα», και ἠ}αλλιάσατο πανοικεΙ πεπιστευκὼσ τῷ 8εῷ. 90 Ημέ- 
λ / 2 / ς Ν Ν « / /. 

ρασ δὲ γενομένης απέστειλαν οἱ στρατηγοί τοὺσ ῥαβδούυχουσ λέγον- 
ο ; οἱ . , 3 ’ Ὀ] υ ’ λος - 

τεσ᾽ ἀπύλυσον τοὺσ ανθρώπουσ ἐκείουσ. 96 απήγγειλεν δὲ ὁ δεσµο- 
[ή σ Ν ΄ / Δ Δ - σ 3 ν 

φυλαξ τουσ λογουσ τουτουσ πρὺὸσ τὸν ΠΙαυλον, ὅτι ἀπέσταλκαν 
ς λσίο 2 ” . - πχ να / ν 5 

οἱ στρατήγοι ἵνα απολυθητε᾽ νυν ουν εξελθύντεσ πορεὐεσθε ἐν 
. ς Ν ” ᾿ 2 ς - 

εἰρήνῃ. Ὁτ ὁ δὲ Π1αυλοσ ἔφι πρὺσ αὐτούσ' δείραντεσ ἡμᾶσ δηµο- 
2 ΄ { ς αι 

σίᾳ ἀκατακρίτουσ, ἀνθρώπουσ Ρωμαίουσ ὑπάρχοντασ, ἔβαλαν εἰσ 
’ Ν - ΄ { - ’ ΄ ’ 

φυλακήν, καὶ νυν λάθρα ἡμᾶσ ἐκβάλλουσιν; οὐ γάρ, ἀλλὰ ἐλθόν- 
ΔΝ ς - 2 / - -- 

τεσ αὐτοι ἡμᾶσ ἐξαγαγέτωσαν. δ απήγγειλάν τε τοῖς στρατη}οἵσ 
ον οι ΔΝ ο αν 2 ΄ς λ 2 / [τὴ 

οἱ (ῥαβδουχοι τὰ ῥήματα ταντα. ἐφοβι/θησαν δὲ ἄκουσαντεσ ὅτι 

πιεπδαπι) ... Β νς 584Ἠ «ορ ΒΥΙΣΕΒ αγπι αάά αυτοισ | ἠγαλλιασατο οππα 

ΝΑΒΟΖΕΡΓΗΙ, 61. αἱ Ῥρία οαῖ νρ 60Ρ ατπι αεί 1ο (Ἰαείαίις εδέ) 

ΤΙΡΗΨΙΟ ... αρ Τί ήγαλλιατο ουπι ο ΥΙάΡΡ αἱ Ρ]αβ40 ο ογταῦ βδἩ 
ΟµΥ ΤΗΡΗΥΙΗ | πανοικει 6ππι ΝΑΡΒ”Ο 12. 180. (πες ἸΝἰδί πες 0 αἀίεῃ- 

ἀδγιπ{); 1Τ1εοῖ πανοικον ... ς 1 παγοικι ἑαπι ἨΡΗ1ΙΡ α] Ρ]ετ .... Ἑ ΟΠ1 
Ῥ συν τω οικῳ αυτου. Ἰνκεάᾶά παπί νο οἶπι οπιιῖ ἄοπιο δµα, ΤιοἲΓ στι 

ωπίυεγδα ἄοπιο σα, ἆ οιπι ἰοία ἄοπιμ δια. | πεπ. τω Θεω: 98ἳ πεπ. επι 

τον Όεον... 89. 95. 94. 68. 96. 149. 1918εί 1Τ1εοἳ ᾖ (ογεᾶεπε ἐπ ἀοπιῖπο) 

5αἩ πεπ. τω κυῤιω 

86. γενοµενησ: Ἐ γεναμ. | απεστειλαν οι στρατηγ. τουσ: Ὦ ΒΥΤΡ Ὦξ συν- 

ηλθον οισ (5ἱο ϱ) στρατήηγοι επι το αυτο εισ την αγοραν και αναµνη- 

σθεντεσ τον σεισµον τον γεγονοτα εφοβη Θησαν και απεστειλαν τουσ | 

λεγοντεσ: Ὦ 68. λεγοντασ (ἆ αἱ εί. ο νρ ἄἰσεπίες, ᾳποᾷ πἰτίααε ]6οί1οπ1 

ταβροπᾶεθ) | εκεινουσ: ϱ 19Τ. ΥΤΡ ΤΠΕ αθᾷ ουσ εχθεσ παρελαβεσ 

96. απηγγειλ. δε ο δεσµοφ.: Ὦ και εισελθω» ο δεσμοφυλ. απηγγ. Τίεπι 

βΥχ ατε εξ οἶπι αιιζζυζφθεί: οιδίο οαγοετῖς ηγεδσιις ασ |. δε: ΕΒΕ εα] 

θεί] τε | τ. λογ. τουτουσ οππΠΙ ΝΑΡΗΠΡ 159. 91. 40. 61. αἱ Ρ]ετ οαί ἆ να 

ΒαἩ «ορ (5ΥΙΞΕΣ Ίλπιο ἕρδιπι Ιδεγπιοπέπι) ΥΥΡ Ον 05 (5οἆ νῖὰςο ρο5ί) 

εως Ἱωα ΟΠ τουτουσ οπη ΒΟΡΕΙ 16. 18. 96. Τ6. 190. αδοτ αγά Οµγ 
σὰ43 (αἰζοᾷ 1 τον λογον προσ αυτουσ, αεἰἩῖο 011 τ. λο. τουτ.) 1: Ροΐεταῖ 
τουτουσ Ἠοο παχι ΙΗΙΠΙ5 αρίαπι ν]άογὶ | απεσταλκαν 6ΙΠΙ 8ΑΒ .-- 0 

61. ΤΠΡΗΥΙΌ απεστειλαν ...ς απεσταλκασιν «πΠὶ ΡΕΗΓΡ αἱ Ρ]ετ σαΐ 

Ον | εν ειρήνη: Να εισ ειρηνην ... Ὦ ΟΠ 

τ. εφη: 61. οπι | προσ αυτουσ: Ἑ οἱ | Φείραντεσ (α139 ἔετε δηραντ.): 
Ὦ ΡΥΑΕΠΙ αναιτειουσ |-εβαλαν οπΊΏ ΒὈ ...ς εβαλον 6ΠΠΙ ΒΑΕΗΓΡ αἱ 

οπηπὐτᾶ | γαρ: 19. οτι | αλλα: 1 51. 100. 104. αἱ απο ΤΗΡΗΥΙΟ αλλ | 

ελθοντεσ αυτοι ήκασ: Ὦ αὐτοι ημασ ελθοντεσ... Ἡ αἱ Ρ]αςῦῦ οπι ημασ 

98. απηγγειλαν (68) επτῃ ΔΑΒΡΕ 61. αἱ ρ]ας”5 οαί ΤΠΡΗΥΙΟ ... ς ανηγ}. 

οσπῃ ΗΠΡ αἱ ρία ΟΙΥΦ2505 ΤΗΡΗΥΙ8 [τε επτη ΝΕΡΙ ΑΥΙΣΕΝ αθίμ ανν ς Ίωπ 

ΤΙ δε οΙπΏ ΑΒΡΗΙΡ αἱ οπιπὐῖᾶ νο αγπι ΟΗΥ 905... βα] 6ορ ΑΥΤΡ οι | 

τοις (813 αυτοισοι 5ὶε) στρατ. οι ῥαβδουχοι: Ὦ 69. 96. αδΟῖ οι ραβὸ. 

τοισ στρατ. | ταυτα: Ὦ αἀά τα ϱρηύεντα προσ τουσ στρατήηγουσ. 

]πη]]1{οΥ (5εᾷ προσ αυτουσ Ρτο πρ. τουσ στρατ.) ΒΥΙΣ 3 ατξ ] εφορηθ. 
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- Σ . . η 

Ῥωμαῖοί εἰσιν, Ὁ9) καὶ ἑλθόντεσ παρεκάλεσαν αὐτούσ, καὶ ἐξαγα- 
ἐς ολ. ο 

]όντεσ ἠρώτων ἀπελθεῖν ἀπὸ τῇσ πύλεωσ. 40 ἐξελθόντεσ δὲ ἀπὸ τ6,1: 
- - 2 : Χ Ἄ ν } σορ’ / ΄ 

τησ φυλακῃσ εισγλΏον πρὺσ τὴν «1υδίαν, καὶ ιδόντεσ παρεκάλεσαν 
’ Δ 2 - 

τοὺσ ἀδελφούσ, καὶ ἐξηλθαν. 

ΧΥΤ. 
/ Ν 

1. Πιοδεύσαντεσ δὲ τὴν 4μφίπολιν καὶ τὴν “Απολλωνίαν ἠλθον 

δε απ ΝΑΒ 15. 19. ὁ1. 40. 61. 69. αἱ {εχαεΙθ οαἰ ϱοΡρ ... ς και εφοῷ. 

επι ΕΗΤΡ αἱ Ίοηρο Ῥ]α νς (ἐπιιεγιπίφμε) 8α]ι 5γταῦξ αεί ΟἨτ | εφοῤ. 

δε αχουσ. οτι ϱω. εισι: Ὦ οι δε ακουσαντεσ οτι ο. εισ. εφοβηὺ. 

Β]πηϊ]] [οι ΑΥΥΣΕΝ {ΤΑΠΕΡΟΠ. 

99. και ελθοντεσ (191. 5ΥΤΡ ο." αάά εισ την φύλακην): Ὦ και παραγενο- 

κενο µετα φιλων πολλων εισ την φυλακην | παρεκαλεσαν αυτουσ 

πδᾳπθ τησ πολεωσ: Ὦ παρεκαλεσαν αυτουσ εξελθειν ειποντεσ ήγνο- 

ησαμεν τα καθ υµασ οτι ἑσται ανδρες δικαιοι και εξαγαγοντεσ παυ- 

εχαλεσαν αυτουσ λεγοντεσ εκ τησ πολεωσ ταυτησ εξελθατε κηποτε 

παλιν συνστραφωσιν ηµειν επικραζοντεσ καθ υμων. Ἀἰπαϊ]ίεγ ΒΥΤΡ 

{οτί ο.” εξελΦειν ειποντεσ πδᾳπθ ὀικαιοι, ροδὲ 4παπά νοσεπα Ρδχγρ]1 αγ 

εκ τησ πολέεωσ ταυτησ πδᾳπε καθ υμων. Ίαπι νετο αΏδᾳιθ αδίειγῖβοο 

5εᾳπ]ίαχ και εξαγαγοντεσ πδᾳπθ τησ πολεωσ. ὙΠΙί6 ραίανΙέ νετρα 

και εξαγαγ. παρεκαλεσαν αυτ. λεγοντεσ Ἱπν]ς οοἁΙεῖυας Ιπδεγεπάα 

ε85θ6. Ὑἱκ τεσίθ, αἱ παῖμ] νΙαείας, απππη νεγῦα και εξαγαγ. εἰο αὔΌβαιθ 

αδίετίδσο δαυδεαπαπίατ. ΒϊπαϊΗ[εχ οίῖαπι 19Τ. Ἰοσαπῃ Ἠαδεί. Ηϊο ϱηῖπα 

Ῥομο]σίο ἰεδίε δἷς: παρεκαλεσαν αυτουσ εξελθειν ειποντεσ" ἠγνοησα- 

κε’ τα καθ υμασ, οτι εστε ανδρεσ ὀικαιοι και εκ ταυτησ τησ πο- 

λεωσ εξελθετε, µήπωσ επιστραφωσι παλιν οι επικφαξαντεσ καθ υµων. | 

ἠρωτων: Α ΤΙΡΗΥΙΌ ἠρωτουν, Ἡ ΥΙΣΕ8 πρωτησαν | απελΦειν οΙΤη ΑΒ 

19. 15. 189. 96. 40. 61. 65. 68. 69. 105. 195.180. οαὲ ατπι ... ς εξελ- 

Φ ειν οππι ΕΗΤΡ αἱ Ρ]ετ νς (ενς είτε) ΟΗΥ | απο τ. πολ. 6ππῃ ΝΑΡ 19. 

15. 18. 96. 40. 61. 68. 69. 1056. 155. 180. οδὲ ... Ἐ εκ τ. πολ., Ἰτεπι 

νμε]ο {ία ἀεπιῖὰ ἄε αγὸε (α{ ο ἄε εἰυίαίε) ... ς τησ πολεωσ «τη ΗΗΡ αἱ 

Ρ]εχ ΟΗ, Ἱίεια απῃ {ο] πγδεπι , 

40. απο τησ φυλα». «ππα ΝΕ 98. 40. 68. 69. 105. αδοτ δει ΤΗρΗγ]Ο....ς 

ἔκ τ. φυλ. ΈππΙ ΑΡΕΗΗΡ αἱ ρ]ευ οαί 5τὃ Ο)τ 9305 ΤΠΡΗΥΙ | εισηλθον ... 

Ῥ 6 ηλθον | προσ ΕΠΙ ΝΑΒΡΕΗΙΡ 61. αἱ Ρ]α56ὸ Οµς ΤΗΡΗΥΙΑ εἰῦ....ς 
Ξ- αὖ 82) εισ εππα πιΙπιδο αἱ νάίτ ραπο | νδοντ. παρεκαλ. τουσ αδελφ. 

ΕΠΙ ΝΑ 19. 40. 61. «ορ... ς ΤΙ ιδοντ. τουσ αὐελφουσ παρεκαλ. 

αυτουσ επι ΕΗΤΡ αἱ Ρ]ετ οαί νσ 5αἩ θγταϊί αγπῃ αείἩ Οµσ... Ὁ ιδοντ. 

τουσ αὐελφουσ διηγησαντο οσα εποισεν κυριοσ αυτοισ παρακαλεσαν- 

τεσ (Ρ3 παρακαλεσαν τε) αυτουσ (ἆ πατγταυεγιπέ φιιαχία Γεο ἀοπιῖπιις 

εωπι εἴς επ]ιογξὲ διωιέ εος 516) | εξηλθαν εστι ΑΡ... ς Ἱπ Τ1 εξηλθον 

6ππΙ ΑΒΕΗΤΡ αἱ] οπιπσῖά ΟἨτ 

ΧΥΠ. 1. διοδευσαντεσ (νς οἵπι αιίεπι εγαπιθιαδεεπέ αίο, ἆ σιπι απιδιι- 

ζαδδεπέ αμίεπι απιρ]εροζὔπ): Ἐ διελΘοντεσ (ε ἐγαπβειπίες) | αμϕιπολιν 

(6): κ πολιν | την απολλωνιαν ΕΠΙ ΝΑΒΕ 19. ὃδ. 40. 61. 68. 105. 

103 : 
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φ ο] - 5 
εἰσ Θεσσαλονύκην, ὅπου ην συναγωγὴ τῶν Ιουδαίων. 3 κατὰ δὲ τὸ 

- α ΄ - / ΔΝ ΔΝ 

εἰωθὸσ τῷ Παύλῳ εἰσηλθεν πρὸσ αὐτούσ, καὶ ἐπὶ σάβῥατα τρία 
ας ” -” λ . 

διελεξατο αυτοῖσ ἀπὸ τῶν γραφῶν, Ὁ διανοίγων καὶ παρατιθέµε- 
σ Λ .. Ν ” » ον .) -- . - τό 

γοσ Οτι τὸν ΧἈριστον ἔδει παθεῖν και ἄναστηναι ἐκ νεκρῶν, και Οτι 
( ε) 7 Ν 2 - α ην / ς ον / 

οὑτόσ ἐστιν Χριστὺσ Ἰησοῦσ, ὃν ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν. 4 καί 
Εἷα ) ον 3 / Δ / -- ; Ν 

τινεσ εξ αυτῶν ἐπεισθησαν και προσεκληρωύθησαν τῷ ΓΠαιλῳ και 
- 1. - ς -- ’ - 

τῷ Σίλα, τῶν τε σεβοµένων Ελλήνων πλῆδοσ πολύ, γυναικῶν τὲ 
ο ’ 2 2 / .. ’ Δ κο -- Ν 

τῶν πρώτων οὐκ ὀλίγαι. Ὁ ζηλώσαντεσ δὲ οἱ Ιουδαῖοι καὶ προσ- 

180. αδοΡ οα (τὸ ΤΗΡΗΥΙα οοπι ΤΗΡΙΥΙΌ (5οᾷ Ὦ την απολλων. και την 

αμϕιπ.) ... ς Τί οπι την ο. (9 νῖᾶο ρο5{) ΠΠΡ αἱ ρ]εν ΟΜΥ55109 ΤΠΡΗΨΙΑ 

ἵχί 1. και τήν απολλων. ἠλΦον: Ὦ και (9815 οἱ) κατηλθον (9815 αάά 

και) εισ απολλωνιδα (4 αρο[οπίαπι) πακειδεν | Φεσσαλογικην: Ὦ 104. 

ΡΤΑΘΙΙ την | συναγωγή επι ΝΑΒΡ 19. 40. 61. 180. 19ἱεοί σαἲ 58] «ορ 

αἳΠΙ... ς ΤΙ ή συναγωγ. οΙΤῃ ΒΗΤΡ αἱ ρ]εν αγπιζοά 1 ΟἩχ ΤΗΡΗΥΙΑ οἰο 

9. κατα δε: ϱ" ἆ ΦΥΥΣΕΝ αθείμα{ῦ καν κατα (9813 κατα 8ἱπθ εορι]α) | τω 
παυλω: Ὦ 6ΥΡ ΥΠ ο παυλοσ (Ίΐεπι ΒΥΥΣΟΝ ααί] {πΩΥεβδιις ἐδέ Ῥαμίις 

η φο[εδαί) | εισηλθεν: 61. εισηλθον | και επι: Ὦ 8αἩ οπι και | ὃιε- 
λεξατο ϱἳΙΏ ΝΑΒ 19. 61. 108. δγταίς «ορ... αρ’ διελεχθη εστι ΡΕΕΙ 

15. 18. 1933 96. 40. 19ἱεεί ο56ῖ (191. 190. διηλεχθη) οαί ΟἨν 9313 90η 

ενω ΤΙ Φιελεγετο ΕΝΤΙ ΗΗΡ αἱ ΡΙ6Υ 6 νο 541 αΓΠΙ αθ{Ώ ΟΙΥ9 510 ο(ὔα1σοπη | 
απο: Ὁ εκ (4 ο νρ ἄε δετζρίιγ). Οθίεταπι απο των γραφων οι διελ. 

(ρατ]ίον αο ΠΟΒ) οοπίαπραπέ, 1η απἶδας Ῥοετβρίσαιπι ο8ί, ΡΙΡ ΟΗτόοιη: 

πες πετ πί νά(τ αἱ Ῥ]ει αἱ ΙΠ{εγρταίεΒ 

ὃ, παρατιθεµενοσ: 4. 106. 98. α)19 δα] αἆά αυὐτοισ | τον χη: ϱ3 ΟΠ τον 

εως δὰς 40. 104. 180. ΥΥΣΕΝ ατπι ΤΗΡΗΥΙΟ ρορί εδει Ρο | χε 1 εππι ΑΡ 

61. Ἱίοπα απι Γι ἀαπο]ά {ο] 5αἩ ΦΥΤΡ ατπιεᾶ ααίμ ΟµΥΔ1Ο.,ς Το χε τε 

ο. Η1Ρ α] ρ]ετ ΤΗΡΗΥΙΗΙΕ: επι Βοχςο τδ... Ν 98. (11939) νσς]ε ΑΥΥ5ΟΡ 

«ορ αχπισᾶἁ τς χε, Ἱέαοπι Ὦ 92. 1Ττ. 180. αἱδδοῖ αἱ ραις οαξ Οι 5511 τς 
ο χε, αἱ Ραιο ο 6 χό | καταγγελλω: 61. Ἴκδο -γέλω (εθτίε 61. Ίος 

αοςθη (11) 

4. επεισθησαν: Ὦ 19. 98. 40. 106. 19Τ. οδὲῖ επιστευσαν (ο να ογεἰᾶε- 

γηωιέ: ἃ φιάαπι επ οἶν εγειαδιίπι οδὲ), 4. εβαπτισθησαν | τω σιλα (Β 

οπι το) είο: Ὦ τω σιλαια (ἆ εἴἶαε) τη διδαχη πολλοι των σεβοµενων | 

των τε: Ἡ 61. των δε | ελλήνων οἳπῃ ΝΒΕΗΙΡ αἱ ρ]οι Αυτα θα] ΓΠΙ 

αθί ΟΥ 511: 9818. Ώπ και ελληνων οππι Α0 19. 40. 61. να (ε εοζε- 
τσι ϱοπιζἰδιεγιιο) «ορ ... 15. 2τ. 29. 96. 190. ΤΠΡΗΥΙᾶ οπι | πληθ 

πολυ 6ΠΙ ΝΑΒΡΕ 19. 91. 61. αἱ15 οαί νρ ατπι ΟΙΥ281 ΤΗΡΗΥΙΟ....ς 

πολυ πληθ. εστι ΗΗΡ αἱ ρία ΟΥ 2513 Ὅπρηγ]α |. γυναικών τε: Ὦ και 

γυναικεσ (ραιυρῖί των πρωτων), Πΐοπι νρ οὐ πιιζίογεΒ πιοδτίες, ο πηπιζίεγες 

Φποφιίο ῥγἰποῖραῖεν | Ἡ ουχ ολιγαυ 

. ηλωσαντεσ δε οι νουδαι. και προσλαβ. ΟΠ ΝΑΒΕ (ν]άε ρο5ϐ) 15. 15. 

19. ο5. 21. 99. 99. 94. 96. 40. 61. 66. 81. 96. 106. ομί (οπι οι) νσ 

ΑγτΙΙΣ 4 (οι δε ιουδ. Ὅηλωσ.) «ορ ατπὶ αδἴΠΡΡ οἱ (οπηβ8δο ον τους.) Το 

ὧι 
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λαβόμενοι τῶν ἀγοραίων τιὰσ ἄνδρασ πον]ροὺσ καὶ ὀχλοποι/σαν- 

τεσ ἐθορύβουν τὴν πόλιν, καὶ ἐπιδτάντεσ τῇ οἰκίᾳ Ιάσονοσ ἐζήτουν 
αὐτοὺσ προαγαγεῖν εισ τὸν δημο» ϐ μὴ εὑρόντεσ δὲ αὐτοὺσ ἔσυρον 

᾿Ιάσονα καί τινασ ἀδελφοὺσ ἐπὶ τοὺσ πολιτάρχάσ, βοῶντεσ ὅτι οἱ 

τὴν οἰκουμένην ἀναστατώσαντεσ οὗτοι καὶ ἐνθάδε πάρεισιν, τ οὖσ 

ὑποδέδεχται Ιάσων καὶ οὗτοι πάντεσ ἀπέναντι τῶν δογμάτων 
Καίσαροσ πράσσουσιν, βασιλέα ἕτερον λέγοντεσ εἶναι [ησουν. 

8 ἐτάραξαν δὲ τὺν ὄχλον καὶ τοὺσ πολιτάρχασ ἀκούοντασ ταῦτα, 

ενως (5 αὐ 92) ζηλωσαντεσ δε οι απειθουντεσ (68. ΤΠΡΗΥΙΟ -Φήσαν- 

τεσ) ιουδαν. και προσλαβ. πα ΠΙΙΠΗΡο νῖχ πια (19Τ. οδοῖ οι απειΘ. 

Ροδΐ προσλ. Ρος, δ1. αἱ Ῥαπο ον τουδ. οι απειΘ., 51. ΟΠ και προσλ.) 

Ον 9, δΙ1Ισί ΤΠΡΗΥΙΡ. ... 7 ΤΙ προσλαβομενοι δε οι νουδαι. ου (1. 
ΤΠΡΗΥΙΗ οπι) απειθουντεσ (αἱ οι απειθ. του.) εππι ΗΠΓΡ αἱ Ρ]1550 
ΤΠΡΗΥΙΑ (επι Ον" 915 6ο προσλαβ. δε τινασ των ἀγορ. οι απειῦ. 

ιουδ.). Ῥαάσεπι αΏ εχρί]βῖς ο, απειθουντ. οππι 149. (5εἆ τεβροαχῖϊ εἴ. 

οοἀῖσθς 41ποβ 1ρ5ῖ βεαια{ί ΒΙΠΙΙΒ) ... Ὦ ο δε απειθουντεσ ιουδαιοι 

συνστρεψαντεσ (5ε ἆ αἄριρίίς οεγο ὑιάαεῖ οοπυεγἐεπίεδ φπιοξάαπι υἱγοβ) | 

των αγοφαιων: Ὦ ΊΠΠ Ροβί τινασ ανδρ. Ροή | τινασ ανδρασ ΕΝΤΙ ΝΡΗ 

1Ρ αἱ Ρρίεν ΟΥ θΙ1Ιχί (ν]άο 6αρτα Οτέοιη) ΤμρΗγ]ᾶ.., π Τί ανὸδρ. 

τινασ ς«. ΔΒΕ 19. 98. 40. 61. 68. 69. 105. 119. 180. αἰὔδοι νρ ΤΗΡΙΥΙΟ | 

και οχλοποιήσαντεσ: Ἐ ΡΙΔΕΠΙ απειὔισαντεσ ... Ὦ οι | εῴορυβουν: 

Ῥ -βουσαν | την πολιν: 21. 29. 69. 105. 106. αδὲ αάά κατ αυτων | 
χαι επισταντεσ 6ΙΙΠΙ ΝΑΕΡΕ α1”0 οαί ΤΗΡΗΥΙΟ ...ς ΤΙ επισταντ. τε 61η 

ἩΤΡ αἱ Ίοηρθ Ῥ]α ΟΗΥ 5.311 | νασογοσ ΕΝΠΙ ΔΒΗΗΡ είς... ΑΡΕ αἱ Ρ]1510 
οαί ΤΗΡΗΥΙΌ νασωγοσ. Υἱάο αἳ. αἲ νν. 6 εἰ 9 | αυτουσ: Α” αυτον, αϊ 
ναίχ | προαγαγειν οΙΠΙ ΝΛΒ 19. 15. 18. 96. 40. 61. 6). 80. 180, αἰδοότ 

αἱ αἰία οαί (Οι 5.311 Ἱπίετ προαγαγ. εἳ αγαγ. Βαεί ]εοξίο), Ιἴετα ἆ ο 

νρ Άγοᾶμσεγε ... Β8ἳ 29. 68. 19ἵ. οἱ προσαγαγει», 1 11. αναγαγ., 

Ὄαι 104, εξαγαγειν, Π{6ιπν1ᾶ 64Ἡ 60Ρ ΔΕΙΠΡΡ ..ς ΤΙ αγαγειν επι ΗΡ αἱ 

ΡΙι ΤΗρΡΗΥΙα1ς 

6. εσυρον (3 11. ευρον) επτη ΑΕΑΒΗΗΡ 19. 91. 61. αἱ Ρ]ετ εαίϊ ΤΗΡΗΥΙΗΙ:, 

{ει νο ἐγαμεθαπέ ... ὮΕ 40. 99. 104. 105. 19τ. αἱ56ἵ Ον 9211 εσυραν 

(ἆ ο ἐπαπεγιώιέ) :: ϱΓ αὰ 14, 19  ιασονα (Ἡ αἱ πια οαί ΤΠΡΗΥΙΟ νασωνα, 

Ῥ νασωναν 5εᾷ α Ρτῖοτε 5δαργαδοτ]ρίο, ϱ3 νασωγνα) Βἶπα ατίῖέα]ο 6ΠΙ 

ΒΑΒΡ 19. 61. 191Τ. ... ς Τί τον ια. οππι ΕΗΗΡ αἱ Ρ]εν εαῖ ΟἩσ | τινασ 

(03 τινεσ): Ὦ ΒεάτειΓα 149 ϱκ γ αὖἀᾷ αλλουσ | Ὦ πολειταρχασ (Ώ0π 
{{6Π1 ΔΑΒΕΗΙΡ είς) | βοωντεσ (Α 9ἱοί «ντασ): Ὦ αάᾷ και λεγοντεσ | 
ουτον οἵ. ΕΙβΡ5155 είς: ϱ” ἆ {ο] αά εισιν 

7. πρασσουσιν (-σιν ΒΡΕΗΙΡ θἴς; ΔΑ -σι) ομΠι ΝΑΒΡΕΗΙΡ αἱ ρ]αν1ά Ον 

9511 ΤΗΡΗΥΙΑ ... ς πφαττουσι οππι 81. αἱ νὶκ πια ΤΗΡΗΥΙΡ {. ετερον 

λεγοντεσ ειναι 6ππΠι ΝΑΒ 19. 98. 40. 45. 61. 68. 69. τὸ. 105. 119. 190. 

α]956Υ σα! νρ ἄτπι ΑΥΥΡ ΟΗ19 511, ς ΤΙ λεγοντεσ ετερον ειναι ΕΥΠ ΡΗ 

1Ρ αἱ Ρ]α ΦΥΥΣΕἨ βαἩ «ορ ΟἨΣ 11915, Τίεπα Β λεγ. ειν. ἑτερ. 

δ. εταραξαν δε: Ὦ και ἕταραξεν (5εὰ ἆ οοποίαυεγιωέ) | τον οχλον (Ἡ την 

Ίις 28) 9 
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Ν γ/ νο Δ Ν - 213) Ν ” - ϱ] ΄ 

ϱ) καὶ λαβόντεσ τὸ ἱκανὸν παρᾶ του Ιάσονοσ και τῶν λοιπῶν απέ- 
/ 

λυσαν αὐτούσ. 
Δ 3 Ν Ν / -- 

10. Οἱ δὲ ἀδελφοί εὐθέωσ διὰ νυκτὸσ εξέπεμψ αν τὸν τε Π[αῦ- 
υ] Ν ὼ ’ ΄ ’ η] .) 

λον καὶ τὸν Σίλαν εἰσ Βέροιαν, οἴτιεσ παραγενόµενοι εἰσ τν συν- 
- 3 / . η ΛΑ . 

αγωγὴν τῶν Ιουδαίων απῄεσαν᾽ 11 οὗτοι δὲ σαν εὐγενέστεροι 
- » ῃ Φ Ν / λ / 

τῶν ἐν Οεσσαλανίκῃ, οἴἵτινεσ εδέξαντο τὸν λόγον μετὰ πάσησ πρυ- 
ε « ὀ η Ν / / - 

θυμίασ, καθ᾽ ἡμέραν αγακρύοντεσ τὰσ γραφόσ, εἰ ἔχοι ταῦτα 
Δ Ν αι 3 3 - / Ν - ς - 

οὕτωσ. 12 πολλοί μὲν οὖν ἐξ αὐτων ἐπίστευσαν, καὶ τῶν Ἑλληνί 
-- - .] ’ Ν Ρ) - 2 λ . « ΔΝ 

δων γυναικών τῶν εὐσχημόνων και ἀγδρῶν οὐκ ολίγοι' 19 ὡσ δὲ 
” ο Ν - ’ ϱ - τὴ αν νο] - ’ 

ἔγνωσαν οἱ απὀ τησ Θεσσαλογίησ Ιουδαῖοι οτι και ἐν τῇ Βεροίᾳ 

πολιν) και τουσ πολιταρχασ οἳ. Ῥείγα]εχ «ΑΛΟΠ 12 (64119104)... Ὁ τουσ 

πολιταρχ. και τον οχλον, ἴἴεπι ΦΥΥΣΕΕ (έηγζαἰ αιέσπι σαπέ ργύποῖρες οἵοῖ- 

ἑαῦῖς εἰ ιπῖοεγδιδ Ώοριζις) | απκουοντασ: Ῥ ακουσαντεσ, ϱ" ακου- 

σαντα 

9, ιασονοό: ΡΕ αἱ πα εαῖ ΤΙΡΙΥΙΌ νασωνοσ. ΟΕ αἆ νν. ὅ εί 6. 

10. ευθεωσ δι. νυχτοσ: Α οπη, 61. οἱ ὅια φυκτ. |. δια νυκτοσ οπῃ ΝΒΡ 

19 95. 8Ι. 40. 68. 69. Τὸ. 108. 180. αδὸῖ επ Ῥαίτα]εχ οἳη12 ΤΙΡΗΥΙΟ 
κ... ς δι. τησ γυκτ. ΟΠΠ ΕΗΗΡ αἱ ρ]εν Ον 9311 ΤΗΡΑΥΙΗ :: οξ αἆ 16. 9 | 

εξεπεψαν (1. 1. εί. Ῥοΐτα]εχ): Ν απίᾳ δια νυχτ. ροἩ | τον τε (61Ι” δε) 

οἱ. Ρείτα]ες: ϱ 5, 92. 49. δτ. 9ὔῦ οπη τε, πθς αχρτῖ (ρταθίθγ ΠΙΟΓΘΙΙ) 

βαἩ αἲπι | βέεροιαν: 49. 99. 104. 105. 106. 119. 10τ. α1θ ῦδί α]Τ5εΥ (α] 

αἰνίά πω) οαί Ῥείγα]εΧχ (αρ α]]) ΤΗΡΗΥΙΑ βερροια» | απηεσαν (ἆ 
ἴφαπέ): Ὦ εισηεσαν, Ἱέεπα ἠπίγοτετιπέ νρ (ἴθπι αλ1ῖ αἱ εαἲ ΑΥΥΣΕΠ).. Ῥο- 

βΙΊΠΙ5 Ῥοβί των τουδαιών οΙΙΠ ΝΑΒΡ 19. 61. εἰο ΤΠΡΊΥΙΟ, Ἱΐοπι νο... 

ΤΙ απίε των του. οππη ΕΗΙΡ αἱ Ῥϊα (116 αρ Μαι] αἰδ αρ Ῥοτ1) Ομτὔ 511 

ΤΠΡΗΥΙ3 

11. ευγεγεστεροι (91. οἳ6ὲ ῥταεπῃ οἱ): Ρ8ἵ ευγενεισ | εν Φεσσαλονικη: Ὦ 

ε/ τη Όεσσ. | τον λογον: Ὦ αάᾶ του Φεου | µετα πασησ προθυµιασ: 

ΕΡΤ µετα παρφησιασ | καθ ηµεραν 6ππι ΝΑΡΕ 15. 15. 18. 25. 21, 9δ. 

94. 96. 98. 40. 61. 68. 69. 98. 105. Ι19. 19τ. α1ὔδοι οαὲ ΟµΥ 9914 (εα 

ε448)... ς Τί το καθ ηµ. ουπι ΒΗΗΡ αἱ ρ]α ΟΠΙΣ 511 οιδ1 εὰ ΤπρΗγιαί | 
εχοι (5. 100. εχοιεν): ϱ"Ε αἲ15 ΤΙΡΗΥΙ8 εχει | ταύτα (51. ταυό’) ου- 

τωσ (Ώ αἱ ουτω): 19τ. ΒΥΤΡ ο. αἀά καθωσ παυλοσ απαγγελλει (5ΥτΡ 

ευαπιφε[ίμαυτέ) 

19. πολλοι: Ρ8ϊἵ τινεσ | ουν: Ε 99. αδ ΤΗΡΗΥΙΑ οπι | εξ αυτων: Ρ8Υ 1η 
εξ |. επιστευσαν: Ὦ 19ἵΤ. αἀά τινεσ δε ηπιστησαν | ελληνιδων (61. 

ελληδων, ἀ59ΓΣ ελληνων) γυναικων πδᾳαθ ολιγοι (8ΥΙ5ΕΒ εα (ἴγαεοῖ υὔνὲ 

πι εἰ πιιζίεγεν οεἰεύγεβ): Ῥ" ᾱ ελληνων (4 Φγεεογπι, Ὦ 8: ελληνιδων) 

και των εὔσχηµ. ανδρεσ και γυναικεσ ικανοι επιστευσα» 

19. απο τησ Φεσσαλ. (Ἡ Φεσαλ., Ἱίεπῃ απίθ): ΡΕ 1060. οπι τησ | βεροια: 

ταῖδας αἱ ν. 10. ] τηα (αρ Βοτί) ο” ΤΗΡΗΥΙΑ βερροια | οτι και εν 

πδᾳπο ηλθον: Ὁ οτι (αάᾶ ο) λογοσ (Σα4ἆ του) Θεου κατηγγ. εισ βε- 

ροιαν και (0815. οἱ). επιστευσαν και η; Θον εισ αυτην (9513 οπι ἕ- 
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κατη}γέλη ὑπὺ τοῦ Παύλου ὁ λόγοσ του Όεου, ᾖλθον κἀκεῖ σᾳλεύ- 
οντεσ καὶ ταράσσοντεσ τοὺσ ὄχλουσ. 1 εὐθέωσ δὲ τότε τὸν Π[αυ- 
λον ἐξαπέστειλαν οἱ ἀδελφοὶ πορεύεσθαι ἕωσ ἐπὶ τὴν Φάλασσαν" 

ὑπέμεινάν τε ὅ τὲ Σίλασ καὶ ὁ Τιμόθεοσ ἐκεῖ. 15 οἱ δὲ καθιστά- 

νοντέεσ τὸν Παῦλον ᾖγαγον ἕωσ 4δηνῶν, καὶ λαβόντεσ ἐντολὴν 

πρὸσ τὸν «Σίλαν καὶ τὺν Τιμόθεον, ἵνα ὧσ τάχιστα ἔλθωσιν πρὺσ 

αὐτόν, ἐξῄεσαν. 

16 Ἐν δὲ ταῖς 4θήναισ ἐκδεχομένου αὐτοὺσ τοῦ Παύλου, 

παρωξύνετο τὸ πνευμα αυτοῦ ἐν αὐτῷ, Θεωροῦντοσ κατείδωλον 

αυτ.) | κατηγγελη: 61. αἱ πια (4 αρ Βογί) -ελλη, ΟΝΥ -ελθη | καιτα- 
6ασσοντεσ (Ρ8Ε1" τασσοντεσ) επι ΝΑΒΡ 415 15. 15. 18. 51. 40. 61. 

69. 1056. 19τ. 180. αἱ {ετεΙδ οαί νο βγταῖῖ 5αἩ «ορ αῑπι... ς Τί οπι 

οἵπι ΕΗΤΡ αἱ ρ]α αοἰλαίτ ϱἨγ 5,513 τουσ οχλουσ (να πιιζἐΜιάίπεπι): Β 
τον οχλον. Ῥταείετεα Ὦ ΒΥΙΣΕΕ ατὸ αάά ου διελιµπανον 

14. ευθεωσ ὃε τοτε (15. 18. 96. 40. 99. 191. οδὲῖ οαί δαἩ 5ΥΤΡ αθίὮ ΟΠΙ) 

τον (15. 18. 96./ο5Εἵ οαῖ τον τε) παυλον: Ὦ τον µε» ουν (ἆ δἱαἐπιφμας) 

παυλον, νο δἰαίπφμε ἔωπο Ῥαιζηπι, ΥΙΟΣ εἰ Ῥαιζωπι | εξαπεστ. ου 

αὐελφοι: Ὦ ου αδ. εξαπ. | πορευεσίθαι: Ὦ απελθειν | εωσ οΝΙΠ ΝΑΒΕ 

19. 95. 9Τ. 40. 61. 6633 81. 106. νς (ο νς δφτε αἄ) ΥΙΣΕΗ οορ ...ς 
ΤΠ ὧσ ο. ΗΤΡ αἱ ρία εαὲ ΒΥΤΡ ατπι ΟΗΥ 813... Ὁ (5εᾷ ἆ αἆ πιαγε υεΥ51ι9) 

8119 βπἩ αοίὮ οπι | υπεμειναν απ ΝΕ ὃ. (15 αρ 5) 26. 61. 69. 1050. 

188. αδον 686ἳ (15. 18. υπειεινον), 1ἴειι Β (195148) απεµειναν. δΙ. 98. 

68. Τιμάτίδιδ ΤΠΡΗΥΙΟ επεµειναν. Τίοπι τεπιαπβεγιπέ νδ «ορ ... ἴωπ Τὶ 

υπεμευεν ευπι ΑΡ 2Τ. 19Τ. οδοῖ (40. επεκεινε) 84Ἡ ΒΥΙΣΕΣ ... ς υπε- 

µενον ΕΠΠΙ ἩΠΡ αἱ Ίοησα Ρία οαί Οδ Τπρ]ηγία | τε υπ] ΝΑΡΕ 19. 
15. 189. 95. 81. 98. 94. 61. 68. οδοῖ οαί αγταῖϊτ αεἰἩ ΤΗΡΗΥΙΟ...ς δε 

οπΙη ΡΗΠΡ αἱ Ίοηρο Ρία νο δα] «ορ αγπι ΟἶνΥ 9513 Τμ τὸ” ΤΙΗΡΗΥΙΗ ο 

τε: Ὦ 99. ΟΠΗ τε | εχει: Ἡ Ροη βΠίθ ο τε σιλ. 

16. καθιστανοντεσ επ ΑΒ 250., Ίἴεπι κ” κάθισπαντεσ (καθισ αχῖί νεγ- 

8115), Ὦ κπαταστανοντεσ, 61. αποκαθιστανγοντεσ ... ς καθιστωντεσ 

οστη ΝΕΠΖΕΗΙΙΡ αἱ ρ]εν (15. 18. 96. 180. οαί αποκαθιστωντ.) Οµ1 9131 
Ίήγαγον 8ἱΠε αυτον ΕΝΠΙ ΔΑΒΡ 19. 14” 20. 2Τ. 29. 90. 91. 95. 54. 61. 

68. 19Τ. οδό (Ίἴαπι 69. 1056. αδὲΥ απ ηλθον Ρτο ηγαγ.) ἴα ἴοἱ ΤΗΡΗΥΙΟ 

ων 65 (5εᾶᾷ 909) αἀά αυτον οΙΠΙ ΕΗΙΡ αἱ Ρεν οαί νο 5ΥΤΗΙΓ 8αἩ ορ 

απ ΟΝΥ | αθηνων: Ὦ ΡΙ8εΙΛ των | και λαῤοντεσ: Ὦ παρηλθεν δε την 
Θεσσαλιαν' εκωληθη γαρ Σἓισ αυτουσ κηρυξαι τον λογον΄ λαῤοντεσ 

δε (ἆ ιιέ αοεερἰςδεπέ) | εντολην: ΕΕ ΑΥΙΣΕΝ αγὲ επιστολην ... Ὁ αἀᾶ 
παρα παυλου, ἴἴεπι Ἐ Υρ ΦΥΙΣΕΝ αγ9 αΥΙΙἨΣΟ α4ᾷ απ αυτου | καν τον 

τιµοθ. εππι ΝΒΕ 19. 61. 95. 180. ο5εΣ 6ὲ α]ν]ά (Υίδε ρτααίετ]1ζ) οσα 

ΟΥ 1 ων ς Τη ΤΙ οπι τον ΟΠΠ ΑΡΗΙΠΡ αἱ ρ]εν ΟἨΥ 315 .ννα ωσ τα- 
χιστα: Ὦ οπωσ εν ταχει | εξηεσαν: 1, 19. ΤΠΡΗΥΙΌ εξιεσαν 

16. αυτουσ (89): κἲ ϱ 96. ἆ αυτου, Ἰίθπη ΑΥΗΣΕΝ αγὸ ἔρδε αιίεπι Γαιζιι5 

φώπι επδρεείατεί 4]επί | του παυλου (88): κἲ οπι. Οείοταπι ἆ εἶο: 

εαμεσίαπίε εο ραμίπι | παρωξυνετο το: Ρ” 91Η το | Θεωρουντοσ (0) 

18, ὅ 
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π Ν ’ ’ Δ ντ ] ” - - ] 

οὖσαν τὴν πόλιν. ΙΤ διελέγετο μὲν οὖν ἓν τῇ συναγωγῇ τοῖσ /ου- 
ν Ν - ψ ΑΔ -- 3 -- λ - ς , 

δαίοισ και τοῖσ σεβομένοισ καὶ ἓν τῇ ἄγορα κατὰ πάσαν ημέραν. 
Ν / Ν Δ ΔΝ - ’ 

πρὸσ τοὺσ παρατυγχάνοντασ. 15 τινὲσ δὲ καὶ τῶν Επικουρίων 
υ ο... -- / ον έςα ᾽ π 

καὶ «Στοϊκων φιλοσύφων συνέβαλλον αὐτῷ, καί τινεσ ἔλεγον" τί αν 
« ’ τᾶ ’ - 

θέλοι ὁ σπερμολύγοσ οὗτοσ λέγειν; οἱ δέ᾽ ξένων δαιµονίων δοκεῖ 
. τ [ο -- Δ 2 / ) / 

καταγγελεὺσ εἶναι, ὅτι τὸν [ήσουν και τὴν ἀνάστασιν ευμγγελίζετο. 
9) ᾿ / , } - "ον Δ ”/ / / /. . 

19) επιλαβόμενοί τὲ αὐτου επι τὸν ριον πάγον ἤγαγον, λέγοντεσ 
ον ’ έ -- « ’ « Δ ισά { ε Ν - ’ ’ 

δυναµεύθα γγῶναι τίσ η καϊνῃ αύτη { υπο σου λαλουμένη διδαχ: 
κ 

ου ΝΑΡΕ 19. 15. 18. 40. 61. 68. 69. Τὸ. 9δ. 19Τ. 180. αδο” Ίο αἱ 

ΡΙα5δ1. οαι ΤΗΡΗΥΙΟ ... ς Θεωρουντι εππι ΡΗΙΡ αἱ ρία ΟἨη ὅ,διτ 
ΤΠΡΗΥΙΑ 

1Τ. και εν τη αγορα: Ὁ 19Τ. δα 5ΥΤΡ 5 και τοισ εν τ. αγ. | παρα- 

τυγχανοντασ: Ὦ παρατυχοντασ 

18. τινεσ δε καν ΟΠΠ ΝΑΒΡΗΙΡ 61. αἱ ΡΙ1β50 ΦΥΙδΟΝ ατα ΟΥ δ,818 ην ς 

ς- αυ -ε, Ιίεπι -- ή αἱ νάιν) ο και εαπι Ὦ αἱ δαί πια νο δαµ «ορ 

ΒΥτΡ αγ αεί Τρ]γ ας ῇ επικουριων οπΠῃ ΝΑΕΒΤΡΕ ὁ5. 61. οδοῖ Κοχ 

(αἰνά)λωννς Ίμη Τ{ επικουρειων επι ΕΞΗΗΡ αἱ Ρ]εν | στοῖκων «ΠΠ ΝΑΡ 
ΡΗΕΗΡΥΙ4 9, 19. 95. 9Τ. 90. 95. 68. αἱδηωαίλ α]ή5ου (οινίά α] πι) οαέ το” 

ΤΗΡΙΥ1Α, Ίἴοιπ δα «ορ... ς στωῖκων οτι Ὦ 1. 91. 61. αἱ ρα ΟΙ 

ΤΠΡΗΥΙΑ. Ῥτασίονοα ς ΡΥάΘ6ΙΠ των οἳ ΡΗΠΡ αἱ Ίοημε Ρ]α Οµσ: οπιῖ- 

5Ίπα5 1 ΝΑΙ 19. 40. 61. 68. 69. 99. 105. 105. 180. αἱδδον (αΙνιά) 

οκ { συνεβαλλον (ία οἱ. ϱ813): 106518 προσεβαλλον ... 981” συν- 

ἐλαβον, 1, 2Τ. 91. ὃ8. 68. 105. 196. 19τ. αἱ «ρ]4515 (ἵπ μῖς τ αρ δω1) 

εαί ΟΥ 93918 ΤΗΡΗγΙ συνεβαλον, ΙΤτ. προσεβαλον | Όελοι (ΟγνεαίΣ54 
εὔελου): ϱ" 4. 68. ΤΠΡΗΥΙΟ θελη ... 19. 40. 45. ος Τμ άτιδ)τ8 θελει | 

καταγγελεισ οΙΠΙ Α”ΗΡΗΙΡ αἴο ... ΝΑΕΟΙΤΙΕ καταγγελλευσ | οτι τον 

ἵν καν τ. α)αστ. (14. 2Τ. 99. 68. 69. 106. 106. αδοῖ ΡΥΙΣΕΙ ἆγθ «ορ 
ΔΘΕΙΠΡΡ αάά αυτου, δα αάά νεκρων, 1ΤΤ. Ροή την αναστ. και αμίε τον 

ϱ) ευηγγελιζετο: Ὁ οπι, Ἠϊπο α9ὸ |. ευηγγελιζετο 8ἶπε αὐτοισ επι κ 

Β1Ρ 4” 15. 198. 68. 1Ττ. 180. αἱ {ετοδὸ (6 αρ Βοτί) Β8Ἠ ΘΥΤΡ αἲπι ΟΥ 

εως ΡΤΔΘΠΙ αυτοισ 6ππι πΙΙπαδο νῖχ πα εαϊ, {θεία ΤΠ αἀά αυτοισ οι 

ΒΑΡΗ 1. 19, 91. 61. αἱ Ρ]ιβ50 νρ ΒΥΙΣΕΣ ϱορ ΤΗΡΗΥΙΙΙΣ 

19. επιλαβομενοι πδᾳπο ἠγαγον λεγοντεσ: Ὁ 197. ΑΥΙΡ (56ὰ πβᾳπθ τω ασ 

6,”) πετα δε ηµερασ τινασ επιλαβοµενοι αὐτου ηγαγον αυτον επι τον 

(ρ3 οπι, 19Τ3) αρ. παγον πυνθανοµεένοι και λεγοντεσ | επιλαβ. τε 

6µΠ1 ΝΑΡΗΤΙΡ αἱ Ρ]ετ νς ΒΥΙΣΕΝ απ ααίὶ ΟµΥ 9518. Ἡ 19. 15. 18. 61. 
οαί δα] 60Ρ ἐπ. ὃε | αριον ο. ΝΑΡΕ (4, αγριογ) αἱ α]ῖᾳ, Ἰξοπι β81 60ρ...ς 

Ίωπ Ῥϊ αρειον «ΠΠ ΒΗΡ αἱ] Ίοηρο Ρ]α. Ες Τμαϊπ]5 ἆ ο Αγέωπι Άαθαπε, 

δη [ια 4γτοραφιάπ, νς 4γεοραφωπι. | ηγαγον: Α ηγον, ο ἐγαλεζαπί (οοηίτα 

νρ ἀππεγιπί, ἆ αάπσεγιωιϐ) | δυύναµεθα: 963" 106. αἰ”5οἳ ἀαεπι]ά {οἱ 

Ίου δυναµ. | αυτη ή 611 ΝΑΕΗΠΡ οἱο ... Ἰμῃ οἱ η οΙΠΙ ΒΡ | υπο: ϱ" 

{ορίο Ἠ/ίδί απο, ἰοδία Βογϊ δα) | λαλουµενη: Ὦ 61, λεγοκεένη, Ὁ κατ- 

αγγελλοµενη (ἆ νετο φιε εδἰ πιουῖίαδ Ίιαεο α ἐὲ πιαγγαξίο ἀοοίγύιας) 
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κ. ’ .ὼ [ -- 

30 ξενίζοντα γάρ τινα εἰσφέρεισ εἰσ τὰσ ἀκοὰσ ἡμῶν ' βουλόμεβα 
π - , - Ξ . 5 « λ 

ουν γνῶναι τινα Όελει ταυτα εἶναι. 2ἱ 4δηναῖοι δὲ πάντεσ χκιαὶ 
« . Ν 3 ἊἎ Ἆ 

οἱ ἐπιδημοῦντεσ ξένοι εἰσ οὐδὲν ἕτερον γὐκαίρουν } λέγειν τι ἡ 
ὼ / / ς Λ Ν - ς α. δαν 
ακούει τι καινότερον. 33 Σταθεισ δὲ Π[αῦλοσ εὖ µέσῳ του ρίου 

ῃ ” κος ας -- Ν / « ’ 
πάγου ἔφη᾽ ἄνδρεσ “4διναῖοι, κατὰ πάντα ὧσ δεισιδαιµονεστέ- 

ε - - ς τα - 

ρρυσ μασ Φέωρῶ. 329. διερχόµενοσ γὰρ καὶ ἀναθεωρῶν τὰ σε- . ! 
ν / ς ας ω Ν τν 35 ΝΟ) ; -- 

2άσματα ὑμῶν εὗρον καὶ βωμὸν ἐν ὦ ἐπεγεγραπτο' ὄγνώστῳ Όεῷ. κ ; ς : : 
8 πα 3 ” λ } - - 3 Ἀ /’ ας 6) [ὁ 

0 ουν ἀγιοοῦντεσ ευσεβεῖτε, τουτο ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν. 94 ὁ 
Ν ε ’ Ν / Ν / . τν 

Ψεοσ 0 ποιῄσασ τὸν κὐσμον καὶ πάντα τὰ εἓν αὐτῷ, οὗτος οὐρα- 
” Δ - « / ; 2 7 - » 

ου και γήσ υπάρχων κύριοσ ουκ ἐν χειροποιήτοισ ναοῖσ κατοικεῖ, 

90. εισφερεισ (ΑΝ -ϕφεφει): Ὦ φέρεισ (ἆ αἆγεγεπβ) ... ΒΕ Ρταοπι (Ε) ναι 

αάά (ϱ) ϱηµατα. Τεπη ΒΥΤΗΙΥ βαἩ «ορ. | ῥουλομεθα: 61. βουλωμ. | 

τινα θελει ἐππι ΝΑΒ 18. 25. 96. 40. 61. 1056. 190. (18. τινα Φελη, 69. 

Α3ΕΣ τινα Όελοι) οαί. ΟΓ εί. νο φωἅπαπι υεζζπέ Ίιαεο ε8δε, ἆ φιῖᾶᾷ πιο 

τδὲ υεἰ]πέ ᾖιαεο 658ε, ο ϱπιῖᾷ υεἶίπέ εδδε; 8α] εί «0οΡ φμαε λαεο δἰπέ (1ἶπέ 

Ἰαεο). ΒΥτΑΙ φιώπαπι (Β6ΥΠΙΟΠΕΒ) ἠὲ δὐπί (υεζίπί ε8δε), ἁθἴἩ φἸιαεπαπι αἳϊ 

ενς Τϊ τι αν Θελοι ο. ΡΕΗΙ, αἱ Ρ]εν (Ρ αἱ Ρανς θελει, 4. 68. ΤΙΗΡΗΥΙΟ 
Φελη) Οἱ | ταυτα (191. οδὲῖ μπΠίε Θελ., οί ροδέ εαν ΡοΠ): Ἐ 0Π1 

91. επιδηουντεσ: ϱ8ἵ Β4 αάάὶ εισ αυτοῦσ | ηυκαιρουν «ΠΠ ΝΑΒΡΕ 19. 

95. 40. 61. 68. 96. 104. 19π. οδὲὶ (α]νῖά, ποπ θμίπι βα {5 αἀἰοπάσγιαπ{ 

οοπ]λίοχες) ΤΗΡΗΥΙΟ ..ν ς ευκαιρουν οππι ΗΤΡ 1. 1. αἱ Ρ]ετ Βας 1116 

01318 ΤΠΡΗΥΙΑ {η ακουειν 6ΝΠΙ ΝΑΒῦ 96. 44. νο Β4Ἠ ΒΥΤΡ ΑΥΠΠ....ς 

καν ακου. «παπι ΕΗΠΡ 1. 19. 91. 61. αἱ Ῥ]εν οαἲ ΒΥΙΣΕΝ σορ ααί] Βαβ 

Οµς | ακου. τι 6ΙΠΙ ΑΒ 96., Ι6πι νς ΟΠΙΙ6ΒΟ τι Ροδέ λεγειν. Ἀἰπι {6 

ΒΥΤΗΙΣ: Πζειη κα] (8ἱ γε ἆἷδ αἆ νετη) εν (1 τυ λεγειν ή ακουειν ϱηµα 

καινοτεφ. (5Ιπιϊ {εν «οβ) ... ς Τϊ οἵπ τι οΙτῃ ΤΕΗΤΙΡ αἱ Ρ]εν οα(5 5 αΡΠῃ 

Ῥας 0Ἠτ 

99. παυλοσ 8ἶπα ατίῖσα]ο 6ΗΠΙ ΝΑΒ ΤΗΡΗΥΙΑ..., ς ΤΙ ο παυλ, οΠΠΙ ΡΕΗΤΡ 

α] οπιπνὰ Ομτδ5ΙΔ ΤΙΗΡΗΥΙΟ [εν μεσω «ΗΠῃ ΝΒΡΗΣΡ θίς... ΑΒ ἐμμεσω | 

αφνου έ1ΠΙ ΝΑΡΕ.... ς ΠΠ Τϊ αρειου οι ΒΗΤΡ αἱ οετίο ρ]εγ. ΟΕ αἀ 

ν. 19. | εφη εαῃ ΑΒΡΗΙΡ α] ρ]ετ ΟµΤ .... 8Ε 6, 180. 1916εί σα ειπεν 

98. αναθεωρων (νρ οἰάεπβ, ο οἴγοωπιαρίσίεπς) οἱ. Ο]επιδὸθ εἰς: ϱ3 διιστο- 

ϱων (4 ρετερἰείεπϐ), Ο1επαῦῖ” ιστορων | σεβασματα εἰ. Οἶεπι Ῥ5-Λ]ι 

3551 ᾳίς: ὰ σεβαστα | ευρον: Ἐ ηυρον | επεγεγραπτο εί. 016ιπθδθ οἵς: 
ΟνΦ107 εγεγφαπτο, Ὁ ην ("η) γ/γραµµενον, Ο1επιδῖ ανεγεγραπτο. ΟΕ 

Ῥ8-Α 13051 βωµιον ευρον γθαφοντα | ο αἵ τούτο οΠΙ Ν”Α"ΒΡ (61. ὃ οί 
τούτον) νε ΟΥ 3161 ἨϊαγΗί 11395... ς ον αἱ τουτον «παπι ΝΟΑΞΕΗΙΡ αἱ 
{ογε οΙΗΥΙ4 οαί ΑΠ ΤΘΙΙΡΙΕΣ πένα ΟΊοπη Ῥ8-Αίὶ Ον 92315 Όοσπι 110528 

Αιιρόγενοον 165 | ευσεβεντε: 1, σέβητε [ καταγγελλω: Ἡ 61. -γγελω | 
υμιν (853): ἙΣ υμων 

34. 9 ποιησασ: Α” Τιμάτί 11905 (564 που 1511 πες 596) οπι ο (5εἆ 5αρρ! 
1ρ8ε Α3) | και παντα τα: ΕΒΙ κ. παντ. καιτα | υπαρχων κηριοσ ΟΠΗ 

ΒΑΒΕ 15, 91. 40. 61. 68. 69. 106. 198. 180. 19ἱεοί αδοῦ Ί.δοΥ νο (οπο δεί 

14) 15 



Ἐ5 55,6 

154 11, 25. ΠΡΑΞΕΙΣ 

2 λε Ἀ τος 2 / ΄ ΄ / 

20 οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρωπύων θεραπεύεται προσδεύμενόσ τινοσ, 
9 αλ. λ -- Σ Ν Ν Δ Ν Δ 0 . 6) 3 / / 

αὐτὺσ διδοὺσ πᾶσιν ζωήν καὶ πνοὴν καὶ τὰ πάντα 30 ἐποίῃσέν 
- ” ϱ) ’ - Ν ’ Ξ 

τε εξ ἐνὸσ παν ἔθνοσ ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπὶ παντὸσ προσώπου 
- - 6 ΄ 4 Ν Ν ς -, 

τῇσ γῆσ, ὀρίσασ προστεταγµένουσ καιροὺσ καὶ τὰσ ὀροθεσίασ τῆσ 
, 3 - ς π - Ν Ω / 5 / 2 

κατοικίασ αυτῶν, 2 ζητεῖν τὺν Φεὀν, εἰ ἄραγε ψηλαφήσειαν αυ- 

αοπιῖπιβ) τη (οπίπι δὺέ σαεἴῖ εἰ ἰεγγαε ἄοπι,) οαί 84Ἡ «ορ ΑΥταϊΙ ΑΤΠΠ αθίῃ 

Ο1ειιῦτῇ Τά τί δδο ΤΠΡΗΥΙΡ ΗΙΙ416 (π{ πι)... ς κυρ. ὑπαρχ. εππι ΡΗΤΡ 

αἱ Ρρ]εν 0]επιθθί 055315 Τμάτι 151 ΤΠΡΗΥΙΑ Τνῖπί 19τ 

95. χειρων: ΝΡΟΡί ανθρωπ. Ρον | ανθρωπιγων (9) ο. ΝΑΒΟ 61. αἱ ρ]515 

οαί ο νς Τη]! 19 ϱ0]6ιηῦτ2 οἱ69Ι Τμ ά τι δδδ,,, ς ανόροπων ΕΠ ΕΞΤΗΤΡ 

8ἱ Ρ]6Υ βΥτ {ΕΤ β1Ἡ 60Ρ αστη ΟΗΥΣ 215 Τά τε1) 1911 0 ορ 155» ῃ προσδεομενοσ 

6, ΔΕΑΒΡΡΤΕΕΓΚΙΡ είοᾳ νς οἷο Ο]οπιδίδ είο... κ” 956, ᾱ ο (πίοτα ἑαπιφμαπτι 

εφεαξ) απ Τεηί (ἑαπφιαπι αἴἰσιιζις ὑπαίφεπε) Τηὰάνί 55δ εἳ (αχ ο ἀ1) 191511 
ΡΤα6ΠΙ ὦσ | τινοσ οἱ. ΟΙ οπιδίδ Πῖπί οἱο: ϱ” ᾱ 4Τ. αἱδ οπι; ϱ8τ βαρβ] 

τι αὐτοσ (νίᾶε Ρροβ) | αυτοσ (εί. ΟΙ1επιθῖ5 Οι 5931 Τ]άν{δῖδ 0οβτα 

Ιππί ος, η 16. 97. 56, 100. ΟΗτ 818 οπι) διδουσ (αἰ. Ο1επιδῖ Ον 9 951 

είς, Ἡ 16. 25. 97. 56. 100. ΟΙεπιῦῖ” Οµτ 5)815 Φουσ) ... 98ἳ οτι (οσα) 

ουτοσ ο ὃουσ (Ἄουτοσ διδουσ), ἆ «φιιοᾷ ἵρεο ἀεβοεγίέ | και τα (ΝΕ 61. 

οπι) παντα (εἰ. «ο 0 Β7) οσπι ΑΤΕΙ ΓΑΒΡΕ αἱ] ρ]11810 ({απιεη που Ῥ]α 

πί ναί) οαί”.ὃ νο «ορ ΑΥΙΡ ααμΠΙΥ (56οᾷ χαι τα παντα οΙΙΠΙ 5644 6οπ]ς 

οΠ158ο τε) ατπι Ο1οπιβίς 01519 οἰδ21 Τ]νά τί 1911 0 οβπι5θ ΤΠΡΗΥΙΑ Πνὴπί 

(«πι ἔρεε -- εἰ οπιπῖα Γεοεγῖῖ, φ }εοῖέ εω εἴο) ... ς (ποη σθ εἰς) κατα 

παντα ΕΠΙ ΗΠΡ αἱ Ίοηρο Ρ]α (11 αρ Βοτὶ, ΟΠΊΠ αρ ΜΙ{]; 40. και κατα) 

Τ]άτι ο ΤΠπρΗΥΙΟ: βαΗ απίσιίφμα (παντι, εοὰἳ παντι εργω) ... 19. 

ΒΥΥ5ΕἨ 46 ΟΠ1 

96. εποι. τε (51. δε) εἰ. Ο]αοπιῦῖ” αίο (Ἰτῖπί νι απίθ) .... ΒΡΕ ΦΥΤΡ ΥΠΑ ΟΠΙ 

τε | εξ ενοσ 81π6 αἀαΠίαπι ο ΑΗ 19. 143 2τ. 29. 40. 61. 96. οδοῖ νρ 
(ει. Ώεάνξ τεἰτα 116) βα1 «ορ ααε{ΠΡΡ (ααίμτο οµι ἵρδαπῃ εξ ενοσ) Ο1επιδῖ” 

εως (5δεᾶ 99) ΤΙ αᾶᾶ αιµατοσ οΠΙ ΡΕΗΙΡ αἱ ρ]ογ σαϊ Αυτα αὖπι 

Πππί 19τ Τμάτε 11911 6596 ΟΥ 5915 οίδ8εΡ 0οσπιδ”» ΤΠρΗγ]α Ῥεάτείτα 

οκ ΟΥ | εὔνοσ (εί. Τματε ΟΥ Οομπι ΤΗΠΡΗΥΙΑ: ἆ παοπεπι) ... 35. 69. 

96. 104. 19τ. 149. αδὲὈ οδ6ῦ ΑΥΤΡ τη ΟἼεπι ΤΠΡΗΥΙΑ γενοσ. δϊπη λίαν 

θεπις ο να Πεπί | ανθρωπων εἰ. Ιῖπί Ο]1επιῦῖΣ εἰίο.... Ρ8ῖ ανΘρωπου | 

παντοσ προσωπου οἳπῃ ΝΑΒΡ 1. 15, 15. 18. 96. 61. 68. 1059. εαί Ο]επι 

58, Ὦ Τμαάτι Ωδδὃ παν προσωπο» ... 6 παν το προσὠπον 6ππι ΗΠΡ 

3] ρ]ον (9Τ. 56. 100. οπι πα») Οµσ Τ]ατί 11911 Όοβπι | προστεταγµε- 

νουσ (αἱ. αὐ 94) ουπι ΝΑΒΡ:ΕΠΗΓΡ 61. αἱ ρ]αςῖὸ οαί (πρ ἀε[πῖεπα δία- 

ἑμία ἔεπιροτα, ἆ οτι ἀε]πίεδεί ὑπρεγαία ἔεπιρογα, ο ῥταε]ζεπ5 ὑπιρεγαία 

ἐεπιροτα, Πο ργαε]πίεης ἐεπιμογα) Ο1επιῦῖς Ον. ΤαρΗγ ΙΓ νε. ς 

(-- αὐ Βα, 5ο ταχδας Ρ’) προτεταγµενουσ επτη ϱ” (ν]άο απίθ 4) αἱ 

νὶκ τη Όοδα ... 14" 69. 106. τεταγµενουσ. ἘάΙάΙί Ίμῃ πρὸς τετα- 

γμένουσ | καιτασ οροθεσιασ εἴ. Ο1οιπῦῖῇ εἰο ... 9803. Πλαί 19Τ κατα 

οροθεσιαν (Πί φεσιπιάπι ἄῑείεν πιϊπαίζοπεπι) 

97. ζητειν οἱ. Πεπι το Ο1οπιδτή αἱο ... Ρ8ἳ ΡίβεπΏ Καλιστα, επι 96. 
αυτον | τον Θεον ουπῃ ΝΑΒΗΙ, 61. αἱ ραδῦ5 σαἲ νΕ ΑΥΥΝΙΤ βα] 60Ρ ΑΓΠΗ 



ΠΡΑΞΕΙΣ Ἱπ, 99. 155 

Ν Δ σα / 3 Δ 2 Δ εν ο δ ς -. ς / 

του’ και Συροιξὴ, παιγὲ ου µακρα») απο «Ση0σ ἕκαστου Ίμω» υΌπαρ: 

1ο) ο} .] ” Ν - Ν ’ 9] / ς ’ 

χοντα. 35 ἐν αυτῷ γὰρ ζωμεν και κινουμεῦα και εσµέν, ὦσ και 
κ - δε, ὦ ” αι ή : ” Δ 
ῶινεσ τῶν καθ’ ὑμᾶσ ποιητῶν εἰρήκασιν ᾿ τοῦ γὰρ καὶ γέγοσ ἐσμει. 
Φο0 / στ « / : : - 9 ” α ώ λ, ) 4 ΄.. - 

ὤκ) γένοσ ουν υπάρχοντὲσ του Όεου ουκ οφείλοµεν γοµιςείιν, χρυσῳ 

ΟΥ 52319 (535 ΤΠΡΗΥΙΟ ... ΟΙοπιῦτή το Όειον. Ὦ το (819) Φειου εστιν, 

ἆ φιιοᾷ αἰυύπιπι εδ, Ιποῦ ει. ιο εδ αἰυύπσα ... ς (ξ αὐ Βα, 5εᾷ 

τ11δΗ5 9’) τον κυριον επι ΕΡ 1. 51. αἱ δαξ την (ὅ αρ ΜίΠ, 9 αρ Ῥοτ{) 

0ορπιθθ ΤΗΡΗγΙα ] ψηλαφησειαν (Η3 -σιαν) υπ ΑΒΗΤΡ α] Ίοηρο Ρ]α 

ΟΙαπι5Ἵ Ον 5, 819. 95... ΝΕ 1, 25. οτ. 29. ὃδ. 984. 40. 69.96. (Ώου 

α]ίαγ ο. ΑΙά, Ιίεπι 0ες) -φήσειεν (Ώ -σιεν): ᾳποᾷ πεβοῖο απ εάθά απ 

51, πες οπίπι απππα ἑαπία αποίογ]{αίο ρταεδίεῖ Ρτο νο Παραπά πι 

ν]άρίαχ (68. -φήσει) ... ὃ. 64. 953 106. αδθῖ -φησαιεν ... Ὁ φήσαι- 

σαν | αυτυν: ϱ ἆ Πτοί αυτο, εζιᾶ «.. Ο1επιῦτ (νἷᾶε απίθ) οπι | και 

εὖρ. 6ππΏ ΝΒΕΗΤΡ 61. αἱ Ῥ]ε ἴοἱ εγτηῖ απ αείἩ (εορ Ἠθεγε εγφμεί- 

ις ἐπυεπίαίιτ) ΟΝτ Οοσπι ΤΗΡΙΥΙ ΟΕ εν. ἵωπ η ευρ. οαπι ΑΡ 15. 96. 40. 

96. 105. 19ἱεεί σαΐ δα] Ο1 6η 515 ΠπΗ 19 | ευροιεν (Ε ευρυεν): 68. Ίκδοτ 
ευροιαν, Ρ" ευθοισαν | καιγε (0/) οππι ἩΡ"Η1ΡΗ 19. 16. 18. 25. 81. 

40. 61. 68. 96. 15Τ. 180. α] Ρ]1β50 σα Ώ14 001915 ΤΕΡΗΥΙΑ (0 καιτε) 

ἐν ΑΕ Ο]αεπι καιτον ... ς καιτοιγε ουπι κΡ” 09. 105. αἱ δαί πια Ο)τ 513159 

0οσπιδῖ» Τμργ]ὸ. Ἐκ Τα] ο εἰ φιιέάεπι, ἆ φαεπι, νς φιιαπιυίς, Παν 

φπαπιωί» εἰίαπι 1: ο{ Το] 4, 3 χαιτοιγε Λο 14, 1Τ καιτοι ἨΠεῦ 4, ὃ καιτοι | 

ου µαχραν απο πλ υπαρχοντα: Ὦ ου µακφ. ον (2Ἠ) αφ ενοσ εκαστ. 

ημων ("α4ᾷ υπαρχων, ἃ ποπ ἴοπρε αὖ Ἱποφιοφιε ποδίγοταπαι, Πηΐ [φαπη- 

υἱς εἰίαγ] πο ἴοπρο δἷέ αὖ πποφποφιε ποδίγια | ου: 613 οὐκ αµαρτυρον 

(τος 14, 11) | απο εί. Οἱειι Γἱά(τΙ εἰο: Ἡ απ, Ὦ 81. 69. 106. αδεῖ αφ 

(0 νῖὰς απ{θ) | ημων ἐπ ΝΑΖΟΤΙΣΗΡΕΗΡ αἱ Ῥ]εν νρ τε]] ΤΠ πί Οἶδπῃ 
Ῥιάτϊ οίςο .... Απ, 51. 180. Κδοῖ υμων | υπαρχοντα (69. 981ις 106. α5οτ 

απεχοντα): Ε 19ἱε6ΐ Ο]επι Ίπαρχοντοσ 

98. εν αυτω 6ἳ. Πτῖπί 191 01 απιδτ 02,950 ϱ(αΗΡ ἨπςρταςἙ 104 ᾳ{ἄεπι 145 Τ]ᾳ {τί ὈΌια 

3018 Τμ άτε 11416 οίο .... Ρ8Ι7 εν αυτη | εσμεν ρτὶ εξ. Ππύ Οἶεπι ΟΥ Εις 

Ριὰ ΠΠ] 5375 το: 581 είς... ϱ αἀά το καθ ηµεραν (ὰ ὕι ἀζπγπιπι) | ωσ 

καν αἵ. Οἶαπι 51 Ον 110 τά 5,18 οίο; Πτπί αἱ φιεπιαάπιοᾶιπι ... Ὦ 

ὠσπερ και |. τινεσ των καθ υµασ αἱ. Οἶεπι Ον Ὠ]ά εἰία... Ὦ των καθ 

υκασ τινεσ | καθ υκασ (ἆ Πτπί «εστι 908): Ὦ 99. 68. 90. 96. 105. 

193. «ΟΡ καθ ηµασ | ποιητων αἱ. Ο]επι Ον ὨὈίά Οι 52919 00οαβπιδθ οίο 
(6γτδο ο δαρίεπέῖθιι5 υεδέγῖ8, αΘΙΠΡΡ δαρίεπίσς) ... Ὦ ααἴτο Γη πό Αιπῦ 

βαθρο (νίᾷε Βαραΐΐος, Ιΐ6ιη 4ο Απιριςί αἱ) οπι, Ἠῖπο 409 | του εξ. 016 

Ον ΡΙᾷ εἴο ... Ρ" 1933 91. 96. 1916Οἵ α356Γ τουτου, Ἰίοπι Πεῖπί Ἰζις, 

Ε» 9δ. 68. αυτου, ϱ νο ΗΙ505 ἔροτι. Οείεταπι 1Π πης Ἡ αἀδοτίρέαπι 
παῦεί τουτεστιν οµμήρου παν αρατου, Ίΐεπι ΒΥΤΡ ΤΕ αρατου ποιήτου. 

Ρ1άΠπΙ νεχο νεχεαπι Ρ]επα 5οτὶρδῖί του γάρ και γενοσ εσµεν’ ο ὃ) ηπιοσ 

ανθρωποισι.. 

99, χουσω (ϱ3 ἆ ῥτασπι ουτε) ουπι ΒΡΗΣΡ αἱ Ρρ]εν Ρα 1 115 Οδ) 519 ϱ(555 
Πα] ό (αρ Τμάτ{5,1018) Τά τε”, 1293 οοᾶ ϱ0οβπ155 ΤΗΡΗΥΙΕ... ΝΑΕ 9ὔ. 

90. 94. 40. Τὸ. 96. Τινάτε 1393 εἆ Ώαπι 1,510: 584: 49 ΤΗΡΗΥΙΟ χρυσιω :: 



14, 16 

1560 1τ, 90. ΠΡΑΞΕΙΣ 

αν /͵ Ἂ / / , ο 3 / 2 / 
Ἰ αργυρῳ η λιθῳ, χαράγµατι τέχνησ και ἐνθυμήσεωσ αγθρωπου, 

τὸ θεῖον εἶναι ὅμοιον. 90 τοὺσ μὲν οὖν χρόνουσ τησ ἀγνοίασ ὑπερ- 
ιδὼν ὁ θεὺσ τὰ νῦν ἀπαγγέλλει τοῖσ ἀνθρώποισ πάντασ πανταχοῦ 

[ / ἡ ς / 3 τ /’ / Ν ε] 
μετανοεῦν, 9ἱ καθότι ἔστησεν ἡμέραν ἐν ᾗ μέλλει κρίνειν τὴν οἱ- 

κουµένην ἐν δικαιοσύνῃ, ἐν ἀνδρὶ ᾧ ὥρισεν, πίστιν παρασχὼν πᾶσιν 

ἀναστήσασ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 5 ἀκούσαντεσ δὲ ἀνάστασιν γεκρῶν, 
ε Ν 3 / ο σσ. 5 ; Ὦ Ν ; Π 

οἱ μὲν ἐχλεύαζον, οἱ δὲ εἶπαν' ἀκουσύμεθά σου περὶ τούτου καὶ 

πάλιν. Ὀδ οὕτωσ ὁ Παῦλος ἐξηλθεν ἐκ µέσου αὐτῶν. Ὁ4 τινὲσ 

ΓΟΥΠΙΛ6 Ἰδίαα ραδδίπι Βπε(παηί, αἱ 1 Ῥε 1, 7 Ρτο χρυσιου ππ18 Β χρυσου 

Ρυαεβεί; Ἱοπα Άρου 1Τ, 4 χρυσιω ΑΒ, ΝΡ νοιο χρυσω (αἲ ς). Οοπίτα 

1 πι ο, 9 χρυσο Ρ]α5δ αποίογΙ(α5 ᾳπαπι χρυσιω Ἰ8δεί. | αργυρω 

ΕΠΙ ΝΒΕΡΗΤΡ αἱ Ῥ]εν ιά Ον Τ]μάτε Οοβπι ΤΗΡΗΨΙ... ΑΕ 19. 15. 

18. οὔ, 54. 9θ. 40. Τὸ. 96. Κο οαί Ταπιίοι ΤΠΡΙΥΙΟ αργυριω | και 
ενΦυμησεωσ (ΠΠ οοποιρἰδοεπέίαπι, ἆ οιρἰάἑαξί: ππᾶς επιδυµ. 6οΠ- 

Ιεσετῖδ; εοπίτα ο νρ οορζίαζἰοπίφ) ... τς. Πε λπί 1ο 11 10915 ή (841 «ορ 

ΔθίΠΙΟ ρ]απε οπι) ενθυµ. | ανΘθρωπου εἰ. ΠΙπί... ΕΕΙ 98, 94. ανθρω- 
πων ... Ριά8] ανθρωπινησ 

90. τουσ µεν ουν χρονουσ (πι]” έεπιρογα Ἰφίέω, πι 19Τ {επιρογα ΕΠΟ): Ἑ 

και τουσ χρον. μεν οὖν, νΡ εἴ {επιρογα φιᾶεπι | τησ αγνοιασ: ϱ" ἀ τ. 

αγγ. ταυτησ, νο αιΐις ἐπιογαπέίαε (που Ίτεπι τηΙς Ττη8) | υπεριδων: ϱ3 

παριδων (108. περιδων) | απαγγελλεν ου Ἀ”Β ΑΙ 119560 (οἰεᾶά 5 

επαγγελλ.)... ς Ἱωμπ Τί παφαγγελλει ΟΠΠ ΝΟΑΡΕΒΗΙΡ 3] οιπμὖΙὰ (Η αἱ 

-γγελει) ΑΙΗΙ195εᾶ Ογταὺας τὸ ϱ{ο | παντασ (68/) ο. κληρΣ(ὄννα παν- 
τεσ) Ε 18. 16. 18. 96. 40. 180. οα( 55 ΑΕΠ 9195 Ογταῦαςστᾶ; Ἰΐθπι ᾖοπο- 
πτύτι6 μέ ΟΠΙΠΕΒ πιθίγιε ραεπιειέίαπι αφαπὲ ἃ να, παῖ” Ποπιύπῖδιιδ οΠιπΕΕ 

πθίφμε αφετε ραεπεπίίαπι ... ς Τί πασι 6ΙΠΙ ΗΙΡ αἱ ρ]αυ Ιγπί (Ἄγας- 

οερεῖ Ιιοπιύηιόιι οπιπῖζιω τιθέφιιε μοεπέεγί, 885445 οἱ οπιπδιιδ) ὮἘ5-ΛΙ]ι 
9/61 Βακθιὴ 946 Ο]1Υ9,519: 325 ϱἨχοη168 ΤΠ άγε4)84- 1006. 1596 (0080559 

81. καθοτι (α0”) εππι ΝΑΕΡΕ αἱ {ογο”ῦ (α15 οαί καθο) ΑΙΠ 195 εἰ Ῥε-Αί] 

3514 Ῥαφο 305 (γταῦας τὸ Τμ άτι 5” οἱ0ί5 0μτοη1ό5 ΤΗΡΗΥΙΌ εἰο (ο πι]ά 
νο εο φιοᾷ, ἃ Πνϊπϊ φοπίαπι) ... 6 διοτι οππι ἨΠΡ αἱ Ίοηβε Ρρ]α 019919: 

53 ΤΠΡΗΨΙ |. εοτησεν: ϱΕῖ -σαν | εν η µελλει ποινειν: Ὦ αρειναι, ἃ 

Αιρεῖν 4911554 Τμζίσαγο, Τνλαἳ 191 ζίσατί |. εν (98ἳ οπι) ανδρι: Ὦ Πππί 

α4ά νησου | ὠφισεν: Ὦ ορισεν | παρασχων: Ὦ παφεσχειν (ἆ επίδεγε), 

92. δΤ. παρασχειν (δῖο εί. ε. Οοπηρ]). Παπ] βία: ο ὧν οἴγο οι δέαζιζὲ 

(Ίάεπι Ῥγαεδίαπς οπωιῖθι, ἃ πι οἴγο «Ιέδι οι οοπιδέιέ Πιάεπι ετθεγε 

οπιπῖδιις, [ναί η οἴγο εδ ὕι φιιο δἰαξιί Πίάεπι (οπηΙ58ἱ5 παρασχ. πασιγ), 

Αιιοσοῖν ἀάῖ ἴπ υἱγο πι 4ο ἀε[πευτί Πίᾷεπι οπωιέύι, Απιυιιιὸ 1405 πι υἴο φιιο 

αε]ιπζυσέ οπιπῖδις Τά εηι 

89. ειπαν οΠΠΙ ΝΗΕΡ.... ς Τμ ειπυν 6ΝΠΙ ΑΡΗΙΙΡ αἱ οπιΥΊά [ ακουσοµεθα: 

ἆ αιιζ πι | πὲριτουτου και παλι’. ὕδουτωσ (ΤΠΡΙΥΙΟ καν ουτ.) οἱ1Πὰ 

ΝΑΒ 19. 29. 40. 68. τὸ. 105. (Έπργιὸ). Τίεπι ϱ νρ αΤΠΙ περι τουτου 

παλιν. ουτωσ ({οἱ αἱ είο), Ἡ 69. 180. αδὲὺ αθίὮ περι τουτου παλιν. και 

ουτωα ... 6 παλιν περι τουτου. ὃδμχαι ουτωσ ου ΗΠΡ αἱ Ρ]ει οαί 

βγταῖς 60ορ (84 οπ παλι) ΟµΥ 95 ΤΗΡΗΥΙΗ 
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. -- . σ Δ ’ ς 

δὲ ὤνδρεσ κολλιέντεσ αὐτῷ ἐπίστευσαν, ἐν οἷσ καὶ «{ιονύσιοσ ὁ ϱ ή : 2 
υ ’ Δ / - 

᾿ρεοπαγείτησ καὶ γυνή ὀνόματι «{άμαρισ, καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖσ. 

ΧΥΤΠ. : 

Ι Μετὰ ταῦτα χωρισθεὶσ ἐκ τῶν 4δηνών ᾖλθεν εἰς Κύ- 
Δ ε ιά -” 2 / Λ 

ρινθον. 3 καὶ εὑρών τινα Ιουδαῖον ὀνόματι ᾿κύλαν, Ποντικὸν Ἰοιο, 5 
- ’ . ” ΔΝ 

τῷ γένει, προσφάτωσ ἑληλυθύτα ἀπὸ τῇσ Ἰταλίαασ, καὶ Πρίσκιλ- 118 
. -- ”ὁ α- ’ 

λαν γυναῖκα αὐτοῦ, διὰ τὸ τεταχέναι Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντασ 
Δ - [4 ι - - Ν 

τοὺσ Ιουδαίουσ ἀπὺ τῇσ Ρώμης, προσηλθεν αυτοῖσ, ὃ καὶ διὰ τὸ 
εἰ. σ ᾿ .. Ν /- . 
ὁμότεχνον εἶναι ἔμενεν παρ αὐτοῖα, καὶ ἠργάζοντο" ἦσαν γὰρ σκη- 

94, κολληθεντεσ: Ρ8Ι εκολληθησαν | εν οισ: 3. 90. 89. 48. 68. 104. 

1ΤΤ. αἱὔλοτ α4ά ην | ο αρεοπ. (13 αρεωπ.) ΕΠΙ ΝΔΑΡΗΗΡ είο... Ώ τισ 

αρεοπ. ... Ὦπ αρεοπ. οπιῖδδο ο εππι Β | -παγειτησ οππι Β Ῥ.... ς ΤΠ 

-παγιτήησ ΟΙΠΙ ΝΑΒΖΕΗΙ,Ρ αίο. Οδίεταπι 6 απι {ι αἱ α)τορασία, ἆ νσς]ε 

(ο] αγεοραῃ. Ῥταείετεα Ρ αἀά ευσχημων (εοπρίασεπς) | καιγυνη (Ώ αάᾶ 

τιµια) ονοµ. δαμαρισ: Ὦ οπι { ἑτεροι: 4. 20. 8Ι. Κδετ 916Εί α1δ αά 

πολλοι 

ΧΥΠΠ. 1. µετα ταυτα ΟΠ ΝΑΒ 19. 69. 9Τ. αΔΕΓ νρ ο0Ρ αἴΠπ... ς Τί µε. 

δε ταυτ. οἳπι ἘΗΤΡ αἱ Ρ]εγ οαί 84Ἠ ΒΥ1ΤΡ (5ΥΥΣΕΗ αθίΙ καν μετ. ταυτ.) 

ΟτΙηί δα ΟἨν 9, ΑΙπιΗίογ ϱ αναχωφησασ δε ΟΠηΙ5318 µετα ταυτ. | 

Ζωρισθεισ (0 αναχωρ.) δίπο αἀαῑίαπι οἳπΙ ΝΗΒΡ 19. νο 84Ἠ 6ορ....ς 

(400) αἀά ο παυλοσ οππι ΑΕΗΙΡ αἱ Ρρ]εγ εαἰ βγτα αγ ααί Οτίηί 
Οµ5 | εκ: Ὁ απο (ἆ αὖ) 

9. ευρων: Ῥ οὖὲτ ϱδοΥἩ ευρον | ακυλαν: 81. ϱ5εῖ -λλαν | και πρισκιλλαν 
γυ/ανκα πδαιο οµοτεχνον ει’αι (ν. 9): ΒΥΤΡ ΠΕ οιπι Ῥγίοϊ]ζα 1ι1ογε 

εἶμδ. Πί απέεπι επἰεγαπί α Ποπια, εο φιοᾷ Ργαεσερίεδεί 6ζαιιάις ιιέ ἀἱςοε- 

ἄεγεπί οπιπεΒ [μάαεί αὐ Παΐία. Πί [υεπεγαπέ ἴπ  αδαθαπέξ] Αελαίαπι. 

1ῇ56 αιίεπι Γαιζις αφπουέ Αφιζζαπι (προσηήηλθεν τω ακυλα), εἰ φιία 

εὔπδᾶεπι οεπ{ῖε εἰ οἴικάεπι ορζήοῖ εδδεὶ εἴο | εληλυθοτα: 19. εισ- 

εληλ. |. δια το: Β δια ὃε το, ϱ εἰ φιιοᾷ αμέεπι | τεταχεναι ουπι κ” (8οὰ 

εχοῖα1ί τα Ροβί τε εκειηίθ νου») ΡΕΠΡ 4. 19. 29. 51. 40. αἱ ρΙιδ10 

ες ἵπ ΤΙ διατεταχεναιν ουπι ΝΕΑΒΗ αἱ Ρ]α σα ΟµΥ 225... 1. 143 

4. 69. αἰὶὸ προστεταχεναι | κλανδιον (53 -διοσ) αι. Ον τπ 

οπα | τουσ ιουδαιουσ (81. ιδιουσ)... Ὁ οπι τουσ | απο τησ θωµησ οΠι 

ΝΑΒΡΕΙ, αἱ ρ]1ς30 οαἱ νσ (ο νρ α Ἰοπια) ... ς εχτ. ρω. επι ἩΡ αἱ Ρ] 

ΟΦ Τρωµησ: Ὁ αάᾶ οι κε κατωκησαν (0813 -σεν) εισ την αχαιαν 

(4 φιωῦ εἰ ἄεπιογαίτ δέ ἴπ αο]ιαίαπι), εΓ 8αρτα ΔΥΤΡ ΠΡ | αυτοισ: ΡΕΙ3 

αυτω. Ῥταείετεα Ρ αἀᾷ ο παυλοσ 

9. ειναι: Ὦ οπι (ἆ εἰ Ργορίετ ατἰ(Πούιπι πιαπεύαέ εἴο) | εμενεν οππι ΝΛΒΡΝ 

α] Ρίοι ο νρ 5ΥΥ5ΟΑ ΟυΙπί 681... ΕΕΤΗΣ, α11” ΦΥΤΡ ΟΥ 9935 ΤΠΡΙΥΙα ο(ῦ 

ἔμεινεν | παρ αυτοισ: Ὦ 15. 18. 96. πφοσ αυτουσ | Ίργα- οσα κ ΑΗ” 
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9 - ’ η της - -” Δ - 3 

3 γοποιοὶ τῃ τέχνῃ. 4 διελέγετο δὲ ἐν τῃ συναγωγῇ κατὰ παν σάῤ- 
/ 2 νόσ 

βατο», ἔπειθέν τε Ιουδαώυσ και [λληνασ. 
ε η -, 3 - σ η ει. 

1, 15 Ὁ ὰσ δὲ κατηλθον ἀπὺ τησ Μακεδονίασ ὅ τὲ «Σίλασ καὶ ὁ 
/ ; - / ο. - , ον 

5 Τιμύθευσ, συνείχετο τῳ λόγῳ ο ΠΠαυλοσ, διαμµαρτυρύμενοσ τοῖς 
3 , στ Ν --- Ν 2 -- . Ὀ ͵ Φ) 2 - 
]ουδαίοισ εἶναι τὸν Χριστὸν {ησουν. 6 ἀντιτασσομένῶων δὲ αυτων 

ον / ῃ Ν ῃ σ Ν 2 ος 
556 και βλασφημούντων ἐχτιναξάμενοσ τὰ ἱμάτια εἶπεν πρὸσ αυτούσ 

ΝΔ Έν ς - Ν Δ Ν ε ” Ν 3 Ν 1 Δ ο ω 

τὸ αἷμα ὑμῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὑμῶν" καθαρὺσ ἐγὼ απὺ τοῦ νυν 

ΡΕ 19. 180. ΙΟΣ... ς ειργα- οπΠῃ ΝΕΒΖΗΤΡ αἱ Ῥ]ον. Τίεπι -ζοντο 1Η 

ΝΤΕ «ορ ΟµΙπι 4651 (πιαηαίι αριιᾶᾷ εο8, εἰ ορεταδαίιγ επιμ) ... 6 Ἱμι Τί 
-ζετο ϱΙΙΠΏ ΝΕΑΡΕΗΙΡ αἱ οπιπνίά νο »γτιί (8οὰ ΦΥΤΣΟΝ αἱρ ς, οὗ. αάᾶ 
οτι εἰς) αγπιδῖ (11ῦετο αε{Π πιαπβεγισιέ ιώια αἳ ορεγαδαπίιγ: εἴ, πιδ- 11Ώογα 

ππαπιδῖέ αριιᾷ εο» ορυ8 ασΐεπα; βἰπα]]1ἔεν 5α]ι) ΟΥ 9235 {. ησαν (απι” {οἱ 

εταέ, {απ οπι ἠσ. γαρ) γαρ σκήνοπ. τ. τεχν. (ει. ΟτἰπΏ): Ὦ οπι, μ]πο 90 | 

τη τεχνη οΠΤΏ ΝΑΒΒΙΡ αἱ {6γα”ῦ ΟΙ 555 οιδ)ςδ (πιδ” εταπέ επῖπι αγίε 

7αὐγί ... ς την τεχνην οπα Ἡ αἱ ρία οαἳ ΤΕΡΗΥΙαΙὉ 

4. Φιελεγετο δε (νσο]ὲ απι” εἰ ἀἰδριίαδαί, ἴοἱ εἰ ἱπογεοιεῦαβι) εν τη συνα. 

κα. παν (19. παντα, Ἡ μιαν) σαῤῥατ. (νας]ε [ποι απι” το]] 5ΥτΡ ΠΡ αάά 

πέετΡοπέπι ποπιεπ ἁοπιιί Ίερι) επ. τε νου. κ. ἑλληνασ ... Ὦ εισπο- 

ῥευομενοσ δε εισ την συ;αγωγην κατα παν σαῤῥ. διελεγετο και εντι- 

ὅεισ (ἆ ἴπίεγροπεπβ) το ονομα του κυριου ιησου και (9813 οπι) επιθεν 

δε (ἆ οτι) ου µονον ιουδαιουσ αλλα και ελληνασ ... πα" Τα οὐ ἆα πάσι 

αρ ΒεαάἹὃ ρ]απθ ΟΠ] 

ὔ. ὦσ δε κατηλθον (Τατ ἠλΦον, ε νς οίο οεπἰκεεπ{): Ὦ παρεγενοντο 

δε | απο τησ: 1, 105. αἰ5 οἵη τησ | οτε: ΡΕ" τοτε | καιο:Ὀ 49 105. 

1Τὸ. οἵη 0 | τω λογω οΙΠΙ ΝΑΒΡΕ 19. 40. τὸ. 191. 149. οδοῖ να 5α]ι «ορ 

ΒΥΥΒΟΝ ϱ{ρ ἐχί αοἰμαῖϊ αγ Ῥαςαίι394 αἱ504 Τ]άνιὸδ.... ς (- αυ 55) τω 

πνευµατν οππι ΗΠΡ αἱ Ρ]εν (68. αἀά τω αγιω) οαἳ ΒΥΤΡ 8 απ 018) 

95ο παυλοσ: Ὁ οπι ο | ῥιαμαρτυρομενοσ (15. -θωμενοσ): ϱ” 40. 

6δ. ΤΠρΗΥΙΟ -ρουμενοσ | τοισιουδαιοισ: ΛΗ 1ΤΤ" οσα | ειναι «ππι ΝΑ 

ΒΡ 433 19. 250. 2Τ. 99. 40. 68. 69. αἱ ρ]αςὸ οαίδοΙ νρ (1ζεπῃ 88] «ορ 

ΒΥΥΣΕΝ α{ρ ο.” ατπι αα{]) Βαβείμ 394 οἰδύΗ ΤΠΡρΗγΙὺ.,.. ς ΤΙ οπι 6απι ΕΗ 

ΤΡ α] Ρ]α νσέᾶά (αρ Τι) ΒΥΙΡ ἴχί Ον ματι ΤΠΡΗΥΙΑ | τον (τ. ἀδοι 

σαΐ ΟΠ) ΧΡ (ϱ αάά κυριον) ω): Ῥ οπη ) 

ϐ. αντιτασσοµενων (υειῦνιά ετι τασσ., 10. 18. ὃθ. εαί ανθισταμενωνγ): 

Ὦ ΒΥΥΡ ΠΡ Ῥγασπη πολλου ὃε (ἆ πιιζίοφιε) λογου Υεινοµενου και γρα- 

φων διερµηΜευομενων (δε φαοά 5εᾳ αἴξαχ τοί]ηοί 6ἵ. Ὀ, ΠΟΠ Παπ ΒΥΣΡ ΠΕ), 

εκτιναξαµενοσ: Ὁ ἰο] α4ᾷ ο παυλοσ | τα ιµατια (Βα58ΙΑ354 το ιµατιο», 

ΏΟῦ Ίέθπι 504): ο 143 2τ. 29. δ1. αἱ ρΙιβ1” (δε 40. 69. 106. αἱ ραιο 
Ῥοπ απία τα) νρζ]ε {οἱ (ποπ Ιΐοπι αι {ὰ1) δα. «ορ. γταίὉ αείἩ (ποἳ 

Ἱτειη αγ) ΤΗΡΗΥΙΟ αἀᾶ αυτου | προσ αυτουσ: Ε8ἲ αυτοισ.... δα ΟΗ | 

επι την κεφαλήν: 1433" 15. 18.06. 98. 633 98. 104. 119. 180. Ἠ5εῦ σαἲ 

ε.τασ χεφαλασ | αποτου νυν: ϱ" 4 αφ υμων νυν, ἐΦο α Φοδίδ πιο | 

πορευσοµαι (αἱ. Ῥαδείλ 015): ΡΊΗ”Ί, αἱ ραις οαΐ ἆ (ωαζο) ΟΠτειᾶ Ρτϊ 

ποφευοµαι 



ΠΡΑΞΕΙΣ 1580 159 

ο ρί / ν λ ος »- » 
εἰσ τὰ ἐθνη πορεύσυµαι. τ καὶ μεταβὰσ ἐκεῖθεν εἰσγλθεν εἰσ 

ΝΑ Ν ολ ΄ 3 / ΄ Ν / ς « 
οικίαν τινοσ ὀπγόµατι Τιτιου Πουστου σεβομένου τον Ὀεόν, οὗ 

ολ τ - - - η αν τς 2 [ 

οικία ἡν συνοµορουσα τῇ συναγωγῃ. ὃ Κοίσποσ δὲ ὁ ἀρχισυνάγω- 
3 / ον ’ Δ σα - ” ϱ) -- ] Δ - 

γοσ ἐπίστευσεν τῷ κυρίφ συν ὃλῳ τῳ οἴκῷ αυτου, και πολλοι τῶν 
/ λ ’ Ν Ὠ ΄ στ ς 

Λορινθίων ἀκούοντεσ ἐπίστευον και ἐβαπτίζοντο. 9) εἶπεν δὲ ὁ 
Δ . ς - -, - 

κύριοσ ἐν νυχτὶ δι ὀράματοσ τῷ Παύλῳ' μὴ φοβοῦ, ἀλλὰ λάλει 
Ν π / ο β 3 / » Ν - Δ 3 ΔΝ .] / 

καὶ μὴ σιωπήσῃσ, 10 διότι ἐγώ εἰμι μετὰ σοὺ καὶ οὐδεὶσ ἐπιδή- 
’ .- ο / / / 2 / Ν 3 ο / 

σεταί σοι του κακῶσαί σε, διότι λαῦσ εστίν µοι πολὺσ ἐν τῇ πύλει 
’ / Δ Δ - δρ 

ταύτῃ. 11 ἐκάθισεν δὲ ἐνιαυτὸν καὶ µῆνασ ἓξ διδάσκων ἐν αὐτοῖσ 

Τ. και µεταβασ: 9813 οπι και | εχειθεν: ὮἨ 197. απο του ακυλα (ἱα 

ἴοδία ΕΙΡΙ, δε απο ακυλα ἰεδίο Βοτ]), ἃ αὖ αογία | εισηλθεν «ππι ΝΑΡ3 

19. 25. 21. 29. 95. 94. 40. 68. 69. 106. αδεῖ ἆ νο δαἩ 5ΥΤΣΕΝ αἱρ της 
Ἁγπῃ (αα{Πν14) ΤΠρΗγΙΡ... ς ΤΙ ηλθεν ουπι ΒΕΡΕΗΙΡ αἱ Ρ]εγ οαέ 6ΟΡ 

5ΥΥΡ Ισι ΟΗΥ2555 ΤΝΡΗΥΙΑ |. εισ οικιαν: ϱἨ εισ τον οικον | ονοµατι 

(0805 ονοµατοσ): Α 2. 90. 104. αθίὮ οη1 | τιτιου (8Ε είς τιτου) ιουστου 

οπι ΒΡ813 ΥΤΡ, 1ἴεπῃ (86 τιτοι!) ας Τ. 15. 96. 81. εαῖ να (5εὰ απι” 

0ο 4, 11 

10ο 1, 14 

16, Ὁ 
20, 11 

εὔεὲ ποπιῖπε ἴιδίί; αἰταιηφαθ ΠΟΙΠΙΘΏ αβρποβοῖς εἴῖαπι Ἠίεντ ἆᾳ ποιηϊηϊὮ. 

μεῦγ.) «ορ απ ΤΗΡΗΥΙΟ. ΟΕ Βεάτείτατ ΤΗ Πιο. ο Ταξᾶ ΠΟΠΙΕΠ 

αἰίαπι 1π ΈΏτασθσςο δετιρίπια οβὲ.΄ Ῥταοείετεα ΦΥΙΣΕΣ δα1 τιτου οἶπα 

νουστου Παρεπί; 98. του τιτου Ξ1Ρ6Υ νουστου Ρτῖπια παπα αά πο ἰαίαπη 

Παῦεί... ς Ίμι ΤΙ τουστου ομπι ΑΒΌΡ"ΗΤΡ αἱ] Ρἱεχ ἆ αεί ΟΗἨτ ΤΗΡΗΥΙΑ 

εκδ 90. Ῥ]απ6 οἵῃ | συνοµοφουσα επΠι ΝΒΕΗΠΡ αἱ] Ρ]εχ (15. συνοµορ- 

ρουσα) εἰς (ε{. ΦΥΣΡ πηΕ ΕΙπεςθ) ... ΑΏ συνοµοροουσα 

«κρισπ. δε ο αρχισυν.: Ώ ο δε αρχισυν. χρισποσ | τω κυριω: Ὦ εισ τον 

κυριον, ἆ ἴπ ἀοπιύπο | συν: Ἡ" εν (564 συν ἵηπ πιατρίπε, {οτίαβδθ 1ρ8ε3) | 

ακουοντεσ: Η1, 4. 20 81. 063” 19Τ. α115 ΤΗΡΗΥΙΗΙΓ ακουσαντεσ | επιστευ- 

ον: ὃτ. 19τ. δεῖ ΤΠΡΙΙΥΙΑ επιστευσαν, Ιίεπι ο ογεαἰάεγιωπί. Ῥταείετθαφαθ 

19τ. ΥΤΡ ΗΒ αἆᾷ ὅια του ονοµατοσ του κυριου (σου χριστου (ν]ᾶα 

Ρο56), 1ΐοπα ΦΥΤΣΕΗ αγο αὖά το θεω | και εβαπτιζοντο: ϱ αἀᾷ πιστευον- 

τεσ τω Φεω δια του ο7οματοσ του κυριου ημων (ήσου χριστου | 

κρεισποσ, Ί{ειι ν. 1δ (ποι Ἰέεπι ν. 9) πρεισπιλλ. 

ο κυριοσ: Ὁ ΟΠ ο | εν νυχτι απίθ δι οραµατ. 6Πι ΝΕ 19. 91. 40. 68. 

69. 96. 108. 105. αεί οαἳ νσ απ ΤΗΡΗΥΙΟ.., ς Τϊ ροβί ὃν οραμ. επι 
ΕΙΡ αἱ Ρ]6Υ 5αἩ ορ 8ΥΤΡ ΟΗΥ ὁ555, Ἰίοπι Ἡ ο5δόὲ αθίἩ τησ νυκτοσ ροβί 

δι οραμ. ... Ὁ ΤΗΡΗΥΙΑ ροδέτω παυλω ... Α ΦΥΥΣΕΝ αγθ οπη, 5δεᾷ Μαδ επί 

εν οραματι Ῥτο ὃι ορ. 

10. σοι: ΡΕΤΕ {οἱ οἱ | εστ. ποι πολυσ (Ρ πολλυσ): Τ μοι εστιν πολισ, 

81. 180. μοι (150. που) πολ. εστ., 68. πολ. εστι µου 

11. εκαθ. δε οπίη ΝΑΒ 19. 15. 18. 91. 9δ. 96. 40. 68. 105. αδοῖ οδεῦ οαί ϱ 

νο 6αἩ «ορ δυταί,,. ς ΤΙ εκαύθ. τε οππι ΕΡΤΗΗΡ αἱ Ρ]ετ ατπι ααί Οι 

9955 ΤἩρ]Ηγ]1αὐς. Ὦ και εκαθ. Ῥταθίετεα Ὦ ΑΥΙΣΕΝ ϱἱ{ρ ϱ,” ατε αθἰΠΡΡ 

α4ἆ εν κορινθω, 40. νρθ]θ ἀθπιῖά {οἱ δα] ατπῃ αάά εκει | εγιαυτον: Ἀ 
αάά ενα (εκ κενα αὐ 1ρ8ο” τεδηἑαέαπα), Ίίθπι ΒΥΥΡ | εν (9τ. 66. 100. 

οπ1) αυτοισ: Ρ8ἳ 4. ΑΤΠ αυτουσ. 
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’ - - η Δ 2) - 

τὸν λόγον τοῦ Όεου. 13 Ιαλλίωνοσ δὲ ἀνθυπάτου ὄντου τησ 
3 .4 ς -- ο 

χαΐασ Κατεπέστησαν ὁμοθυμαδὸν οἱ ᾿Ιουδαῖοι τῷ ΓΠαύλῳ καὶ 
” ΕΛ ΝΑ Δ -, ’ [ζὰ Δ Ν ’ ϱ 3 

ἴγαγον αὐτὸν ἐπι τὺ ῥημα, 19 λεγοντεσ ὅτι παρὰ τὸν νόµον ἄνα- 
ία Δ 2 ’ 

πείθει οὗτοσ τοὺσ ανθρώπουσ σέβεσθαι τὸν δεόν. 14 μέλλοντος 
Δ » / 2 / ” ς 

δὲ τοῦ Παύλου ανοίειν τὺ στύµα εἶπεν ὁ ΓΓαλλίων πρὺσ τοὺσ 
᾿Ιουδαίουσ᾽ εἰ μὲν ᾗν ἀδήώιγμαά τι ἡ ὁαδιούογί γγρόν. ὦ Ἱου- ουδαίουσ᾽ εἰ μὲν ᾖν ἀδίκημά τι } ῥᾳδιούργημα πονηρόν, ὦ Ίου 

-- Ἡ / Αν 5 η ε αι. -- ϱ οφ τσ» 
δαῖοι, κατὰ λόγον ἂν ανεσχόιαν ὑμων 19 εἰ δὲ ζητήµατά ἐστιν 

9 / ιν] ’ Δ ’ - ” { - Γ μ 

περὶ λόγου και ὀνομάτων καὶ νόµου του καθ ὑμασ, ὄψεσθε αυτοί 
Δ ΑΝ / » / 9 Δ } / 2 Ν 

κριτὴσ ἐγὼ τούτων οὐ βούλομαι εἶναι. 16 καὶ ἀπήλασεν αὐτοὺσ 
3 - σσ / Ἶν 

ἀπὺ τοῦ βήματοσο. 1τ ἐπιλαβύμενοι δὲ πάντεσ Σωσθένην τὸν 

19. δε: Ὁ 6ΥΙΞΕΝ (Πο Πίετη ϱ) τε | ανθυπατου οντοςσ οΠΙ ΝΑΒΡ 8. 10. 
198. 99. 94. 96, 40. 68. (ουτ. ανθυπ.) 180. εαξ ...ς Τϊ ανθυπατευογ- 

τοσ επΙΠ ΕΗΙΡ αἱ Ρ]ον ΟΥ 5535 | ομαθυμαδ. οι (δ. 51. 965. οτι) νου- 

θαιον ... Β 881 «ορ οι τουδ. ομοθυμ. | τω παυλω και (841 ΒΥΤΡ ο.” αἀὰ 
επιῶεντεσ τασ χειρασ αυτο) ... Ὦ συγλαλησαντεσ μεθ εαυτων επι 

τον παυλον και επιθεντεσ τασ χειρασ (4 πιαπιπι) | ἠγαγ. αυτον: ΔΥΤΡ 

ο,” αάά αἆ ῥγοσοπδιζεπι | επι: Ν παρα 

18. λεγοντεσ: Ὦ ΡΙΔΕΠΙ καταβοωντεσ και | αναπειθει (Ἡ 40. πειθει, 1. 

65. 195. ανατρεπει) απίο ουτοσ οΝΠῃ ΔΑΒ 1. 19. 98. 4Τ. 68. 69. 105. 

115. 195. αἱ9596ῦ αγπι ΤΗΡΗΨΙΡ.... ς Ῥοβέ ουτοσ οππι ΡΕΗΙΡ αἱ Ρ]α 

οαέ νρ βαἩ «ορ (ανταίτ) ΟΥ 95935 ΤΗΡΗΥΙΗ 

14. ει (Α 1) µεν 8Ίπθ ουν 6ΝΠΙ ΝΑΒΡΕ 19. 18. οτ. 29. 40. 68. 69. 104. 1085. 

198. 197. αἱ ρ]α5δ10 (4 αρ Βοτί) οαξ ΟἨ 91339: πας πιαρῖςδ οχρτἰπηιπί νο 

5α]ι «ορ βγταῖτ αγπι αθίἩ ... ς (5εά α00) Τί αἀά ουν εππη ΗΠΓΡ αἱ Ρ]α | 

ην (ΑΧ η, 5οᾶ” εογταχί!{): 49. ὅτ. 96. Ῥοῦ Ρο8ί τι, [5 Ρροβί φαδιουργ. 

οτι 9. 95. 81. δτ. ἀδοι οἱ | ὦ ιουδαιοι: Ὁ να ὦ ανδρεσ ιουδ. | αν 

αγεσχομην οππι ν”Ἡ 18., επ οπι58δο αν Α 95, 54. ὅθ....ς Τί αν 

ἠνεσχομίην οπι ΡΕΗΗΡ αἱ Ρ]6υ οπί ΟΝΥ (:: Μοετίς115; ἠνέσχετο αττικοί, 
ἀνέσχετο ἕλληνεσ. Οείεταπη ε{ ΒίερΗ. ΤΠ6Ρ.) 

15. ει: Ἡ 19. η | ζήητηματα (α0’) οππη ΝΑΒΡΕΙΖΕΕΙ α] [ογοῖδ νµ 5.1. 6ορ 
ουγαΐσ αγπι ΤΗΡΗΥΙΑ....ς ζητηκα ο ΡΗΠΡ αἱ ρ]α (96. αάά τι) εαῖ 

ἆ ο Ον 555 ΤΠΡΙΗΥΙΟ | εστιν: Ρ8Ι εχετε | κριτής δἶπε αα[ίαπι 61η ΝΑ 

ΒΡ 15. νρ «ΟΡ (αδίΠΡΡ εγω δε, αεἰμῖο εγω οὐχ)... ς αἀὰ γαρ επι ΕΒ 

ΤΡ αἱ Ρ]οτ (416 οπι εγω) οαί δα]ι 5γτα(τ ατγπι ΟΥ [ου ῥουλομαι: ϱ ου 

θελω 

16. απηλασεν (α ἴοὶ αδεφιῖ, νσε]ε {αι πιπαυ, απ ἀαπι]ᾶ επιιαυί): ϱ3 

(δεὰ ἆ αὐίεσῖέ) 1989. απελυσεν | απο του: Ἡ βαρρ]εῖ ἵηπ πως 

1Τ. επιλαβοµενοι: 98ἱ" απολαβοµενοι | παντεσ 5ἶπο αἁ ἁῑίαπη ΕΠΙ ΑΒ 

οδε” νρ «ΟΡ α18....ς (5εὰ 909) αὖά ον ελληνεσ επι ΡΕΗΙΡ αἱ Ρ]ετ 

(41 αἰῖᾳ παντ. ιουδαιοι νε] παντ. οι του.) 5αἲι Αγ τό αγπη πο Ον 58 
(8εάεοπι5δί επιλαβ. δε σωσθενη ΟΠΙΙ98Ι5 παντεσ οι ελλ.). Τεδίαίαν 
οἱ. Βοάτείς 14τ οχ ον | σωσθενην: ὉἨ µετα (5ἱ6Υ14) σωσθενην, ἆ οπύπι 



ΠΡΑΞΕΙΣ 18, ο0. 1601 

” 2 - / 3 Δ σχςΝ ; 
ἀρχισυνάγωγον. ἔτυπτον ἔμπροσῦεν τοῦ ῥήματοσ᾽ καὶ οὐδὲν τού- 

-- ’ ο. 

των τῷ [᾽αλλίωνι έμελεν. 
« Ν - ᾿ « « / -- 2ς. 

15 Ὁ δὲ [Ίαυλοσ ἔτι προσµείνασ ἡμέρασ ἱκανάσ, τοῖς ἀδελ- 
-- λ ο. / ῶςο / 3 Δ ντ) ’ λ Ν ας / 

φοισ αποταξάµενοσ εξέπλει εἰισ τὴν «Συρία», καὶ συν αυτῳ ΠΗρί- 
ος) / / 3 ” - ΔΝ ώ τς. στ 

σκιλλα και “κύλασ, κειράµενοσ ἐν Νενχρεαῖσ τὴν κεφαλήν εἶχεν 
Ν ανν ιβ, 0 / λ ὃς νά λ κά /’ 

7ὰο εὐχήν. 19 κατήντησαν δὲ εἰσ Εφεσον, κακείνουσ κατέλιπεν 
} οσά δ ΔΝ Δ 3 ) ἐ Ν 3 Ν Ν 1. 4) - Ἰ ς 

αυτυυ, αυτὺσ δὲ εισελθὼν εισ τὴν συναγῶγὴν διελεξατο τοῖσ 1ου- 
’ ος ΔΝ -- Ν - / ά ” 

δαίωισ. 20 ἐρωτώντων δὲ αὐτῶν ἐπὶ πλείονα χρύνον μεῖναι οὐκ ο 

δοδίἹεπεπ | εμπροσθεν οἳ. ΔΑΒ είο ... ΡΒ ενπρ. | και ουὐδε’ τουτων 

τω γαλ. εµελεν (ΔΕΗΙΡ αἱ Ροτπηι οαΐ -λλεν) ... ἆ ἔμπο (αἴ[ίο Ἴπφεθαί 
οτίπι ποπι υἰάειε, Ώ5ἳ βα{15 Ιοσῖ ποη Ρρο[εβί (ΥΝαίβί οἱ ΝΙΡΙ τοτε γαλ- 

λιω} ----) 

18. κἲ ρεγ ἱποιγίαπι ο δε παυλοσ εφη ετι, που ν]άείαχ εφη απίο κ” ποία- 

ἴαπα [ προσµεινασ: Ἡ επιµινασ | εξεπλει (εἰ. ΕΕΙ"): ϱ επλευσεν, ἀ νε 
παυέφαυέ, ΕΒΙ" εξεπλευσεν, ο επαυἰφαυέ | κενχθ- ΟΠΠ ΝΑΡΕ (8 κεν- 

χφαιαισ) ... 5 ἵωπ Τϊ κεγχο- επι ΒΙΡ αἱ ρίετ -.. Π αἱ Ἱηὰ κεχφεαισ 

(έθιι βα1ι), αἱ ραἈς κεγχραισ, Ὦ κενχρειαισ. Ἰμαϊθϊηϊ: ἆ ο νο ὕπ σε- 

ο]ιγίβ, Ειι πι οεπογί; Δ6ἴΊΤΟ οπι | την κεφαλήν Ροδί εν κε. ΟΙΙΠΏ ΝΑΡ 19. 

91. 40. 68. 69. 180, αδον οπἱ νρ ΤΠΡΙΥΙΟ ... ς απίθ εν κε. 6ΙΠΙ ΒΕΗΤΡ 
4] Ρίου βαἩ αγγ αἰΓ αγπῃ ααἰΠΡρ Οτὸ555 { ειχεν οἱ απίεα κειφαμµενοσ: Τα 

οἳ, {απ νσο]ε {οἱοπᾶεταί οἳ αδεῦαί ... απι εἀάαπ]άαιυ αρ Βαῖδ ααἲ]ι {0- 

ἑοπάεγιπέ (αἱ. {οὶ ἀθιπ]α ἑοίοπάεταπέ) αἳ αθεῦαπί | ευχην: ϱ" προσ- 

ευχη», ἆ ογαξίοπετι 

19. κατηντησαν εΠΊῃ ΝΑΡΕ 19. 40. Ίου ἆ (άευεπεγιιπί ερ]ιεσιπι) {οἱ Βα]ι 

ΦΥΤ3ΕΗ αγ6 αοίΠΡΡ... ϱ8Τ καταντησασ, Ίἴεπι ΤΠ... σκατήντησε ΕΙΙΠΙ 

ΗΓΡ αἱ Ρ]ετ νο οοΡρ 5ΥΤΡ αοἲ]το Ο0ΗΥ9.556 | κακεινουσ ... ΡΗΡ αἱ 
Ρ]11535 ΟΥ ΤΠΡΗΥΙΗ και εκτινουσ.... Ὦ και τω επιοντν σαβῥατωῳ εχει- 

νουσ. οῬἰπηϊΗίον 19Τ. δα]ι ΦΥΤΡ ο.” τω επιοντ. σαβῥατω Ροβῖ εφεσον 

πιά {κατελιπεν: ἆ τεϊφμεγωπέ ... ΔΗΗΡ 19. 105. αἱ ραις κατελειπεν. 
Ύοτρα κακεωουσ κατελιπ. αυτου ΒΥΤΣΕἨ ατθ 6ἱ Βα] Ίιου Ίοσο οσα, 5ες 

ν]ιὰςε αἆ νοτδαπῃ 21 | αυτου ΕπΙΠ ΒΗΠΡ αἱ ρ]ετ σα ΟΥ... ἴμη εχευ ΕΠΙ 

ΒΑΡΗ 15. 96. 98. 94. 40. Τὸ. (156ἵ κακει κατελιπ. αυτουσ) | αυτοσ δε 
εισελθων: 548 (ν]ᾶς απίθ) εαὐδαίο δεφιεπέέ ἵπαγεξβσις ἐεδὲ Ῥαπίως | ὅδιε- 

λεξατο ΟΠ ΝΔΒ 19. 68. 69. 98πιβ 106. αδοῖ ΤΗΡΗΥΙΟ ... 143 99. ΚδοΥ 
Φτελεγετο, οτι ἀἰεριαδαί νρ (αἳ. {απ ἀαπιῖά {οἱ, 5ο απ ἱβριίαντί) 

ΒΥΓΣΕΒ (ποη Ἱίοπιρ) ... ς ΤΙ διελεχθη οτι ΕΗΙΡ αἱ ρ]ον (οδὲς ὅνει- 

λεχόη) Ον (Τάτιῦ ου ὀιηλεχθη) 

20. δε: ϱ" ἆ ΒΥΥΣΟΝ αεἰμηῖ τε | αυτων: ΡΕΙ51, 81” 606. 98. 1ΤΤ. αἱδσοτ 
αγπι ΤΗΡΗΥΙΌ αυτον | πλειονα: Ὦ πλιον (5ἱ6) | µειαι (86 επιµειναι, 

35. παραµειναι) 8ἵπο παπα οπΊη Ναί” είθ)ΑΗ 19. 15. 18. 96. 9τ. 40. 

68. τὸ. 105. 160. «δεῖ οαί νο 8ΥΤΡ ἴχί ααίἩ ({οἱ δα] απ νῖαο ρο»5ί) 

εκει (5εᾷ 409) αἆά παρ αυτοισ ομπι ΡΕΗΙΡ αἱ ρίον (25. οπι παρ) 

ΑΥΥΡΦΕἈ (εξ ΦΥΙΡ ααᾶ ς, οὗ.) ορ Ον 9336, Τέοπα {οἱ βα]ν Αα. αάά εκει 

ΤΙΡΟΒΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. Ί'. Εά. 8. 11 Β 
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ἐπένευσεν, 2] λλλὰ ἀποταξάμενοσ καὶ εἰπών πάλιν ἀνακάμφω 

πρὺσ ὑμᾶσ τοῦ Φεοῦ Φέλοντοσ, νήχθη απὸ τῇσ Εφέσου, 22 καὶ. 

πατελθὼν εἰσ Καισαρίαν, ἀναβὰσ καὶ ἀσπασάμενοσ τὴν ἔκκλη- 

σίαν κατέβη εἰσ Ανειόχεια», 20 καὶ πορσμο χρόνον τινὰ εξήλθεν, 

διερ]όμλευ5 καθεξησ τὴν ΠΓαλατικὴν χώραν καὶ Φρυγίαν, νά 

ζων πάντασ τυὺσ µαθητάσ. 

24 ᾿Ιουδαῖοσ δέ τισ πολλὼσ ὀνόματι, «Ίλεξανδρεὺσ τῷ γένει, 

91. αλλα ΟΠΠ] ΝΑΒΡΕΡ 19. 15. 18. αἱ ρ]181” ΤΗΡΗΥΙ8.... ς αλλ αυτη ΗΙ, αἱ 

Ρ]α οαί ΟµΥ ΤΠΡΗΥΙΟ | αποταξαµενοσ και Ο1ΠΙ ΔΑΒΡ 19. νρ, Ἱξεπω Ἐ 
15. 18. 96. 40. 68. 69. 106. 180. αδοτ οαί ΤΗΡΗΥΙΟ αποταξ. αυτοισ 
χαι... ς απεταξατο αυτοισ ο. ΗΠΡ αἱ] Ῥ]εχ «ορ 5ΥτΡ Ον ΤΗΡΗΥΙΕ... 

ΑΥΥΣΟἨ ατέ ΟΠ... 841 (νἷᾶε αἆ ν. 19) αλλα κατελιπεν τουσ εν τω τοπω 

εχεινω χαι απεταξατο αὐτοισ | ειπων 8ἶΠθ αἀάΙἴαπη ϱ. ΔΑΒΗ 19. 143 15. 

96. 69. 106. 180. αδΟεΥ νρ (οχο ἀθπῃ]ᾷ) βα]ι οοΡ αγπη αείῃμτο.... ς (56ἆ 6909) 

αάά δει µε (0Ετ” δε) παντωσ την εορτην την ερχοµενην ποιησαι εισ 

ιεροσολυµα 6ΠΠΙ ΡΗΠΡ αἱ ρ]εν επί ἀθιπ]ά ΒΥτΗΙΙ (ΑδίΠΡΡ φεᾷ ισιο οοίο 

αφετε Γεβίπι υεπίιγωπι ἴπι ΠΗΠεγιβαίεπι θά ροδί Φεου Φελογτοσ) ΟΥ 9356 

Τπρηγ]α!τ (6εὰ Ὦ την εορτην ηµεραν ερχ., ἃ βοἰζεηιπεπι ἀῑοπι αάνεπιῖειι- 

ἑεπις 113 ρ8οῖ οτι δει, 68. 108. ἀαεπιῖᾶ οπι παντωσ, 40. 68. ΤΠρΗγΙὺ 

ε. ἱερουσαληκι) 11 οἱ 19, 91. 90, 16. ᾳπαε οο]αεγεμῖ «1η πα Ιξαππεη{ο, 

564 ΔΠΒΑΠΙ αἶὰ5 αἴιαθ Ῥγοχίπιο 5εαιιαΠίαγ νιάθπίαν ἀθάΙβ5δα. Βἰπη]ία 

νετο {968 α]εηα πιαπα αοἰῖς 1π]αία δαπί. | παλιν (0 84Ἡ πι) ΒΊΠς δε 
οἳπῃ ΝΑΗ(Ρ)Ε 19. 90. 96. 40. 109. α5ΟΓ οα1δ νρ (5ο ἀαπιία εί νετ) 

ΑΥΤ εἰ] 6ορ (841)... ς (5εἆ 909) αἀά δε οππι ΗΤΡ αἱ Ῥ]6γ ΦΥΤΡ (6{δ6 

εἰ εγιπι) Οτ ΤΙΡΗΥΙΗ (οἰῦ καν παλι) | ανηχθη πε εορι]α οµπι κ.α 
ΒΡ 15. 18. 8Ι. 108, 105. 180. αδο οαί νρ Βαλ ατπι αθίμτο ({εδία 

α]άεπι) ... 6 και ανηχθ. οτι ΕΗΙΡ αἱ Ρ]εχ (15. απηχθ.) αεἰΙΙΡΡ (αἱ 

απ{θ) ΟΗΥ 596: Πέειη κ ο0Ρρ (Ίίεπι 68.) ανηχθ. δε. Ῥτο ανηχθη απο 

ετο 191. 5ο: τον ὃε ακχυλαν ειασεν εν εφεσω (Ἴμθο αῖαπι 9. Ἱπίι]1{. 

γπάείαχ απίθ και α)ηχθ.)' αυτοσ δε ἄνενεχθεισ ηλ 8 εν εισ καισαρειαν 

είο. Ῥἰπλ] {εν ΥΤΡ ΠΡ: Αφιάίαπι αμίεπι γεζῖφιέ Πρ]ιεδίὶ; 1ρθε αιίεπι 

«τιπι πιαῦεπι οοπδοεπᾶ(βδεί, υεπῖί ἴπ (αεδαγεαπι. Θιιήπι αβοειάἰδδεἰ αιιέειι 

εἰ δαζμίαβδεί. ἈγαδεἩ (ν]ᾶο αἲ ν. 19) ροδῖ νοατοα: οἱ δὲ ἄει οοζμεγῖ 

υεπίαπι 1818 αἆ 908, δις ρετρ]ί: ἴὲ Αφιζαπι εἴ γκο 11. γεἰίηιέ Ερ)ιεδῖ, 

εἰ ἔροε εν }εοῖί Ρε) πιανε εἰ υεπῖί (αεβαγεαπι εἰς | απο τησ: ϱ" απ. του 

29. καισαριαν ΟΗΠΠ ΝΑΡΕ ... 6 Ἰωπ ΤΙ -ρειαν 6ΙΙΗ ΒΗΓΡ αἱ εθτίε Ρ]ετ | 
Σισ καισαρ.: 81. Οπ98155 αὐά ο παυλυσ, αιοάὰ 98. 94. 41. 69. Ῥταεπι | 

αναβασ: ο0Ρρ οἹῃ ... Ὦ και αναβ. (1ίεπι δα θγτα) αθίἩ) | αντιοχειαν 

61η ΝΑΒΡΗΤΡ αἶο .., Ε -χιαν 

90, καθεξησ: ϱ3 κατεξησ ... Ν 106. καν (8ὸ οι) καθεξησ | στηριζων 

ΕΙΠΙ ΝΑΒ 15. ... ς Τί επιστηριζων ουπι ΡΕΗΙΡ αἱ Ῥ]εγ οαί ΟΗΥ 21956, 

Ῥταθίθγεα Ὦ ὅδ. 104. ΡΥΘΕΠΙ καν 

34. απολλωσ (ενρ . ]. αἱ ροβί 4Ροΐΐο, ἴέθιι 8ΥΤΙ: 8εἴ]Το αροϊίοπ, 5ΕΔΡΡ 

αγο[{οβ) ΕΙΠΙ ΔΕΑΒΕΗΙΙΡ εἰς... κ’ 10. 180. 6ορ ΥΠ απελλησ, Ὁ απολ- 
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ἄνγο λόγιοσ, κατήντησεν εἰσ Εφέσου, δυνατὸσ ὧν ἓν ταῖς γραφαῖσ. 
- ο σπ Δ εςι - / Δ / - , 

20 οὗτοσ ᾖν κατηχηµένοσ τὴν ὁδὸν του κυρίου, καὶ ζέων τῷ πνεύ- 
σα / Χο ος λ - Δ Δ - 2 -- 3 ή 

ματι ελαλει και ἐδίδασκεν ἄκριβωσ τὰ περι του 1ησου, ἔπισταμενοσ 
/ Ν / : 2 ; 9) ὸ εδ Ἴ/ -» ΄.. 6 

μόνον τὸ βάπτισμα Ιωάννου, 30 οὑτύσ τὲ {ρξατο παρρησιαζεσύαι 
- - 2 / Δ . ὦ ο 5] / 

ἐν τῇ συναγωγῃ. ἀκούσαντεσ δὲ αυτου Πρίσκιλλα και κύλασ 
ο 0) 3 Δ ΔΝ 3 , ” - 3 , Ν τν] - 

πρυσελάβοντο αυτὸν και ἄκριῤέστέρον αὐτῷ ἐξέθεντο τήν οδον του 
- ζ Ν .) ” - 5 Δ .. 

ῴεου. 2{ βουλοµένου δὲ αὐτοῦ διελθεῖν εἰσ τὴν χαΐαν, πφυτρε- 

λωνιοσ. Οἱ Γ1ά αἱ 509 εἰσὲ διαβεβαιούμµενοι ὧσ ἀπολλὼσ ὁ αὐτόσ ἐστιν 
ἀπελλῆσ τῶν κορι»θίων ἐπίσκοποσ. περὶ οὗ γράφει παῦλοσ᾽ περι δε 

απολλω πολλα παρεκαλεσα αυτον, καί᾿ οτι εγω εφυτευσα., απο)λωσ 

εποτισε. καὶ εἰ ἆληθὲσ τοῦτο, σκόπει εἰ διώνυµοσ ὁ ἀνήρ, εἰ (ή) ἄλλωσ 
μετεποιήθη Θαάτερφον τῶν ὀνομάτων εἰσ τὸ λοιπόν. Ἐκάεπι [εγο Οες1”” 
αᾱ Ἡ. 1. ΟΕ εἰ, αἲ 19, 1. Ῥταείετεα ν]άο Το 16, 10 ασπασασθε απελ- 

λην εἴο | ονοµατι: Ὁ 19. α] ραις Ροδί ὁε τισ Ροῦ | αλεξανδρ. το γένει: 

Ὦ γενει αλεξανδρευσ, 1ΐθπι ΘΥΥ561 

96. ουτοσ: ΡΕ 0σ | ην: 91. οἵι | κατηχηµενοσ: 9 αἀᾷ εν τη πατριδε, ὕπ 

Φαἰρία | την οδον: ο 143 15. 18. 91. 29. 96. 6633 69. Τ6. 105. 180. αἰῦ 

εαίζοὰ τον λογο» | του κυριου: Ἡ Κ5ΟΓ ΤΠΡΊΥΙ8 οπι του | ελαλεν: Ὦ 

απελαλει, ἆ εἰοφιεαίω ... κἲ ὁ (5οπι) έλαλει, Β έλαλει δε | του νησου 

οµπι ΝΑΒΡΕΙ, 19. 96. 98. 40. 6133 68. 69. Τὸ. 98. 106. 191. α1δδοῖ αἱ 

Ῥατς (8εὰ ϱ 19. 40. 68. 69. 191. οπι του) εαἲ νρ δα] «ορ βΥταϊῦ αγΠΙ 

πεῖἩ ΤΗΡΗΥΙΟ..,, ς του κυριου ο ΗΡ αἱ Ρ]α (1Ττ. οπι του). ΟἨ 1956 

ΤΠΡΗΥΙ4 | πρεινλωανου 

90. τε: ενρ 6149, «ορ ΒΥΤΡ ααἴ]ῖο ὃς ... ΡΕΤΗ Ε986ἳ βαἩ αΤΠΙ αθίΠΡΡ οπι | 

παρρησιαζεσθαι ΟΠ ΑΒΕΗΙΤΙΡ είς ... ΝΡ παρησιαζεσθ. ΟΕ α1οῖ: 

Ραδδῖπι επῖπῃ απ α]βδ η] οὰἆ παρησια | εντη: ϱ" οπι τη | ακουσαττ. 

δε (εί. 5Υ1Ρ): ϱἨ ἆ βΥΥ56ὴ καν ακου. | πρισκιλλ. κ. ακυλασ (Ν -λα) «11η 

ΝΑΒΕ 15. νρ «ορ αθίἩ ... ς Τί ακυλ. και πρισκιλλ. οππῃ ΡΗΣΗΡ αἱ ΡΙεχ 

οαί θυταίτ ραἩ αγ ΟΥ 52356 [ εξεθεντο: Ὁ -Όοντο, Ἡ -Όετο | την οὖον 

του Θεου οππῃ ΝΑΒ 19. 91. 40. 49. ὅτ. 68. τὸ. 9Τ. 195Τ. 180. 19196ἵ οὓον 
Ι96Ρ απι {α Το] βα] ο0ρ 5ΥΤΡ ατπι ΤΗΡΗΥΙΟ ... Ε 96. 1ΤΤ. οαἳ νοε 

ἀεγηῖά 5ΥΥΣ6] την οὗον του κυριου, 66”" 98.08 106. 68Ι8οῖ (4565) τον 
λογο» του χυριου (856) Φεου) ...ς Τί την του Όεου οὖον επι ΗΗΡ αἱ 

Ίοηρα Ρ]α Οµν ... αυ Τ49 πΙ] π]βῖ τήν οδον οπτη Ὦ (:: αἲ 19, 98 οἳ 
24, 93 ή οὐοσ εοἀεπι 86η5ι ἀῑσίαπι ποη Πποί: 19, 9 εοτίο ἵπ ΡΙεχ 

Ἱπίασίαπα ππαηβ1() 

91. βουλομενου δε αὖτ. ὀιελθει’ ειστ. αχα. (Β εισ τ. αχ. διελθ.) προ- 

τρεψαµενον (Α 4. οτ. 64. 6063 80. 100, ΙΤΤΙΠΣ 199. ϱδὀ’ προπεµψα- 

κενοι) - οσ παραγενοµιεγοσ (15. -ναμενοσ, 19Μτ. ΦΥΥΡ ο.” αάὰ εισ την 

αχαϊα», Ίΐεπι 121εεἵ εν τη αχαϊα) συνεβαλετο (Α ὅτ. 99. ΤΗΡΙΥΙ3 συνγ- 

εβαλλετο) -- δια τησ χαριτοσ (191. οδὲῖ νρ ΥΤΡ οἵη ια τ. χα., Ρ186- 

ἵεγεὰ ν]ᾷε Ρο»): Ὦ (Ίίαπι ΦΥΤΡ ΠΒ πδπε αά αποὸεξ. τον αγδρα) βΐο: 

εν ὃε τη εφεσω επιδηµκουντεσ (4 ἴπ αερ]ιεδιπι αιίεπι επειηιέεΒ) τινεσ 

κορι/θιοι και ακουσαντεσ αυτου παφεκαλοιν θιελΦειν συν αὐτοισ εισ 
πιν 

1ο 34, 19 



18, 94 

1604 18. 98. ΠΡΑΞΕΙΣ 

φάµενοι οἱ ἄδελφοι ἔγραψαν τοῖς μαθηταῖσ ἀπεδέξασθαι αὐτόν. 
ε / : / -- - 
ὃσ παραγενόµενοσ συνεβάλετο πολὺ τοῖσ πεπιστευκύσιν διὰ τῆς 

/ 3 , Ν - .) / ίΑ ό 

χάριτοσ. 25 εὐτόνωσ γὰρ τοῖσ Ιουδαίοισ διακατηλέγχετο δηµοσίᾳ 
5 Δ Ν -- - σ Ν ΦΟΣ - 
ἐπιδεικνυσ διὰ τῶν γραφών εἶναι τον Χριστὺν /ησουν. 

ΧΙΧ. 

λ ο. ” . - 

1 ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν πολλὼ εἶναι ἐν Κορώθῳ Παῦλον 
Ν ν .» Δ ε . 

διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ µέρῃ κατελθεῖν εἰσ Ἔφεσον καὶ εὑρεῖν 
ῃ ανω Ν 2 τς . -- ., [ 

τιὰσ µαθητάσ, 2 εἶπέν τε πρὺσ αὐτούσ᾽ εἰ πνεύμα ἅγιον ἑλάβετε 
/ ε ϱ) . »] / . 5 .) 2 ςι) . - 4 ) 

πιστεύσαντεσ; οἱ δὲ πρὸσ αυτόν αλλ ουδ. εἰ πνευμα ἅγιον ἐστιν 

την πατριδα αυτων" συγκατανευσαντοσ (ἆ γεάσιπίε) δε αυτου οι εφε- 
σιοι (5ΥΤΡ ΠΕ Γγαίγες) εγραψα»γ τοισ ΕΥ κοριυ/θω μαὔθηταισ οπωσ (ᾳ φπιο- 
πιοᾷο) αποδεξώνται τον α,δρα: οσ επιδηµησασ εισ την αχαϊῖαν πολυ 
(23 -λυν) συνεβαλλετο (4 οοπί{ι{16) εν ταισ εκκλησιαισ’ | δια τησ χαρι- 

τοσ: Ῥοαά τα (αᾳάϊ οκ νο Ἠπραί σοπήιζήή πιιζίύπι ἴῖς φῦ ογεαἰζογιπέ 51πιε 

ὃν, τ. χα.) αἀποίαίξ: αἰῖα ἐγαηβ]α βίο Παθαί: 29Ο ΓΗ πει ζέτπι οἱ ε{επιέέδεις 

δετ ϱγαίαπα”, ᾳπαθ οκ ο αἀδαππρία 6856 αρρατοί. Εαάσπι γεγΡα οπη]ί- 

ἴ6το οἑίαπι ,, Βα5δε]” αρ ἰεβίαίαν. 

98, εὔτονωσ: 19. συντονωσ | διακατηλεγχετο: Α διακατηλλεγχετο (81. 
θιακτήλλεγχετο), Ἐ κατηλεγχετο, Τὸ. Φιελεγετο | δηµοσια: Ἐ αἀᾶ και 
κατ οικον (8 αἱ ὕι ἄοπιο). ΟΕ Βοεάτεία 148. Τη ἄταθσο ία θοΙρΙπη οδί 

Ραὐζίσε εἰ ρε ἆοπιος οβἱεπιάεπς.' | επιδεικγυσ: Ὁ 197 διαλεγοµενοσ και 

επιδεικν. | ειναι τον (Ε οπι) χν Ω’: Ὦ δα] τον «ειναι χΥ. Ἐοάσπι 

τηΟᾷο ΒΥΤΗΙΓ {ΥΑΠ5ΡΟΠ 

ΧΙΣ. 1. εγενετο δε 1δᾳ κατελθειν: Ὦ ΒΥΤΡ 1ης βἷςο: Θελοντοσ δε του παυ- 
λου κατα την ιδιαν βουλην πορευεσθαι εισ εροσολυµα ειπεν αυτο 

το πνευμα υποστρεφειν (5ΥΥΡ ΠΒ υποστφεφε, ἵεπι ἆ γευετίετέ) εισ την 

ασιαν᾿ διελθων δε τα αγωτ. μεθ. ερχεται | απολλω (ες. κε): Αἲῑ, 40. 

απολλων ... Ν 180. απελλην. Οἱ πά 18, 24 | ανωτερικα: 320. 26. 96. 

ΤΠΡΗΥΙ8 ανατολικα | κατελθειν οππι ΔΑΕ 19. 143 15. 95. 94. 40. 4Τ. 
09. Τὸ. Τ6. 105. 168. α155οἵ αἱ ραιο αἲπι Ηἱοισοπίν Ἰαοἑδ.,,ς η ΤΙ 
ελθειν οπΊη ΒΗΙ, (Ρ διελΦ., Ὁ ερχεται, νὶάε απ{ε) αἱ Ίοπρθ ρία νρ τ6] 

Οι) 557 Γ ευρειν εππι ΝΑΒ 19. 15. 96. 105. 165. 180. οαί νρ (αἱ -- οεπῖ- 
τεί -- εἰ ὑπυεπῖτεί -- ἀἰωίίφιιε) «ορ ΑΤΙΑ... 6 ευρώ οτι Ὦ (Βεὰ νῖᾶς απίς) 

Ἐ(ευρον)ΗΙΡ αἱ ΡΙεΥ 8αἩ (ίδιο ΘΥΥΡ; Ραπ1]ο ΠῬοσίις ΥΥΣΕΠ) ΟµΥ 

9. επ. τε 6ΙΊΏ ΑΒ 19. 15. 896. 168. 180. νρ (αεί 106. «ορδΊ ειπ. δε, «ορ 

δο]αί {6γ6 ὃε Το τε ΤΘΡΟΙΘΙΘ) ... 5 ΟΠΠ τε 6ΊΙΠΙ ΤΕΗΤΡ αἱ Ρ]εγ οαί 88] 

εορβροειῖ ϱΥ)Ρ αγίΠ (8ΥΥΡΕΗ ἸΊρογα, Ίέοιη ααἰμ) Ον 95 ου δε δἶπε αά- 

άΙίαπα ο ΝΛΗΡΕ 19. 40. τὸ. 197. οαί απ 6 {οἱ ΒΥΤΡ.... ς (5εά αυ09) 

αά ειπον οἵιπ Η1, α] ρ]οΥ νρε]ε ἀαπιῖᾷ 5α] «ΟΡ ΒΥΙΒΟΝ αγπι ααίἩ; Ίΐαπι 

Ρ 98. 101. 126. αἰὶ να] ΟΝΥ ειπαν (180. ΜατοπιοἨ 5 πρ. αυτον 

ειπον) | ουδ οιπΙ ΝΑΗΡΣ.., ς Τϊ οδε οι 3 (8οᾷ νἷάς ρο5{) ΕΗΤΡ αἱ 



19, . 105 ΠΡΛΞΗΙΣ 

, ον τν Ὦ τ , 3 κ. ε 
ἠκούσαμεν. ὃ ὁ δὲ εἶπεν ' εἰσ τί οὖν ἐβαπτίσθητε; οἱ δὲ εἶπαν ' εἰσ 15 15 

λ » ν / , 
τὸ Ἰωάννου βάπτισμα. 4 εἶπεν δὲ Παῦλοσ᾽ Ιωάννης ἐβάπτισεν 

1.5 
’ η - - , η Δ ” ιά η) κ η 

{ ΄ 1.1 βάπτισμα µετανοίασ, τῷ λαφῷ λέγων εἰσ τον ἐρχόμενον μετ αυτόν 1 15 
ο / αν ο Ἅὶ ᾿ .) Ν 2 - ὼ / Δ 

ἵνα πιστεύσωσιν, τουτ ἔστιν εἰσ τὸν Ισοῦν. Ὁ ἀκούσαντεσ δὲ 5,169 
3 / Ξ) Νο” ; ο / 3 ” Δ 3 ’ 

ἐβαπτίσθησαν εἰσ τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ιησου, ϐ καὶ ἐπιθέντοσ 
υ σα -”. - / ν π Ν -- ον 3, ὢ Γ Π 

αυτοῖσ του Παύλου χεῖρασ 1λΌε τὸ πνευμα τὸ ἅγιον επ αυτουα, 
”. / ῃ δι 3 / 3 Λ Π ῃ ”/ 54 
ἑλάλουν τε γλὠσσαισ καὶ ἐπροφήτευον. τ͵ ᾖσαν δὲ οἱ πάντεσ ἄν- 10, 1ο 

ε Δ 

δρεσ ὡσεὶ δώδεκα. 

εετίθ ρἱετ οαΐ, πθς αἱϊίον Ον Ματοποη οίο (5εᾱ ϱῦ αλλ ουδε ΟΠΙΙ550 

ει, ἴἴεπι ἆ εεᾶ πεφιε δρὺ". 8α. αθοἰρίωπέ φιάἅαπι αιιώ(υύπιις.) | εστιν (εοι- 

βυπιαί οἱ. Ος 4155 οι γουν - βεβαπτισµενοι - µηδε ει πν. αγ. εστιν 

ακουσαντεσ ος): Ὦ 84Ἡ 5ΥΤΡ ΠΡ λαμβανουσι τινεσ 

9. ο δε ευπ. ΟΤΑ ΝΑΕ 19. 9ὺ. 94. Τδ. 121εεί Ἰςδεῖ νρ «ορ ... ς ἵμῃ ΤΙ ειπ. 

τε «απ ΒΗΓΡ α] Ρ]6υ οαί ααίὮ αγπι ΟΥ 8... Ὁ αδεῖ α] ρα ειπ. ὃε, 

οδ0ὲ ΑΥΙΡ ΜΑΤΟΙΠΟΝ 544 ειπ. ουν, 8ΥΙΣΕΝ 88Ἡ ειπεν 8ἱπθ εορα]α. Ῥγας- 

ἴοτθι ς (5εᾶά 4909) αάά πφοσ αυτουσ οἳπι ΗΤΓΡ αἱ Ρρ]ετ (40. αἱ Ρας 

ΤΠΡΙΙΥΙΟ αυὐτοισ) 8ΥΙ5'Ἠ βαἱ «ορ ααἰἩ ΟἨΥ Ματοπιοῦ..., ΟΠΙΙδΙΠΙΠ5 611 
ΝΑΏΡΕ α] {εγαῖὈ οαἱ νρ αΓΠΙ 5Υ1Ρ |. ειπαν οππι ΛΑΒΕ 1. 19.... ς ειπον 

ούἳη ΗΗΡ αἱ Ρ]ετ οαί ΟµΥ Ματοποῦ.,,, ΡΕΙ ελεγον | το νὠαννου (ΒΡΕ 

γωανου) βαπτισμα (εί, Οτ 155 εἰς): Ε 91. το βαπτ. ιὠανν. 

4. ειπ. δε: Ἡ 1. ὅθ. 99. 192. ΤΗΡΗΥΙΔ ειπ. τε... 881 ΥΥΣΟΝ οἵη εορα]απι | 

παυλοσ: ϱ ὃ. 68. 106. 180. δ8ἱ6εί αδότ ϱαί ο παυλ. | ιωαννησ (8988 

τωανησ) 8ἱπ8 μεν ΟΝΠΙ ΝΑΒΡ 15. 18. 40. 6633 69. 106. 180. αδοῖ αἰνία 
οαί νρ βαἩ ατΙΠ.... ς (δεᾶ 4900) αἆᾶ µεν οπἵΏ ΕΗΙΡ αἱ ῥρ]οι εορ ΒΥΤΡ 

αθίἩ Ον 90 Μανώππον δν ῃ τον (9) ουπι ΝΑΒΕ 19. (ο 5ρα{1ο) 265. 
40. νςδ «ορ 5ΥΤΡ αείμτο ΜαΤΕΠΙΟ3 ,,, ς τον χΥ Ιν οππι ΗΠΡ 8ἱ ρ]οτ σα! 

Ον: Πίστα 105. 1919Εί βα] ΒΥΙΣΕΕ ΑΓΠΙ 86ίΠΡΡ τον α) χΥ ... Ὁ η] ηἱὶ χ 

ὕ. ακουσ. δε (ἆ οπι δε): Ὁ αάά τουτο (Ίέοπι ΒΥΙ5ΟἨ Άαες) | του (ρ" ὅ8ιεοί 

οπι) κτριου εὖ: 64. 19ἵΤ. βαἩ ΒΥΥΣΕΗ ατθ αείΠΡΡ Ἠ[ετ]ιαοξ Απιροριι 15 
(άε αίχοφιο ν]άο Ραῦ) αάά χριστου, Ἰέετα Ὦ 5Υ1Ρ ς.Ἔ αἀἆ χὺ εισ αφεσιν 

αµμαρτιων 

6. χειρασ εππι ΝΑΒΗΡ 1. 91. 41. 65. 100. 101. 126. αἱ”56ἵ α] απο... Ὁ 
(ροπῖϊ απίο του παυλου) απι ἀθπι]ά (Πποῦ νσοῖθ { {0ἱ) ΒΥΥ5ΟΒ αγθ αθί]ι 
χειρα... 5 τασ χειρασ οπΙ ΕΙ, αἱ Ρ]ογ εαί Οδ) Ματοιποῦ δά {ήλθε 
(1ο] οοπέπιο υεπέέ): Ὦ Πιοτ]αοἳΓ 41394 ευθεωσ επεπεσεν, οοπἐύπιο (ἆ εία- 

ἑὔπι) οεοἰζτέ. Οείεταπι ηλθε ΦοτΙρδίπιαΒ ο. ΝΑΗ1, οἵο; ΓΙ ήλθεν επι ΕΗΡ 
οίο | επ αυτουσ: ϱ" ὅ8]θςῖ επ αυτοισ | τε: 981 95. 056 ϱ 84) 6οΡ ὑε 
ες 91, ἆ αγπι οτι | γλωσσαισ (84 πάά ετεραισ): 8ΥΙΡ πιβ π4ᾷ α[έί εἰ 

δεπτεθαπέ ἴπι βεἰρείς φιιοᾷ εἰ ὑπίετργείαδαπίιω" εῑίας ὲ ἐρδί, Ῥετρίίαιιο 

(ρτο και επροφητ.) φιάαπι απίεπι ϱγορλείαδαπί | επροφητ. 61η ΝΑ ΒΡ 

» 1. 10. 180. εαί... ς προεφητ. εππΙ ΕΗΤΡ αἱ Ρίοι ΟἨγ 

Τ. δωδεκα ϱΠΙ ΝΑΒΡΕ 19. 1. 96. 40 69. 106. 191. 180. Ι9ἱεοί α5οῦ Ίκδογ 

οπὲ ΤΠΡΗΥΙΟ .,, ς Τί δεκαδυο εὔ1η ΗΙΡ αἱ Ρρ]ον ΟΙιΓ 255 ΤμΡΗΥΙΗ :: ὁε- 
καδυο Ἠαιπά γατο α ποπηπ]]15 ἰδδέίριςδ ρτο δώδεκα 5αὈδιλυπίσια οδί, τι 



8, 19 

δ, 12 

166 19, 8. ΠΡΑΞΕΙΣ 

8 Εἱσελθὼν δὲ εἰσ τὴν συναγωγὴν ἐπαρρησιάζετο ἐπὶ µῆνασ 
ὁ / Δ , ν Δ - , - ” 

τρεῖσ διαλεγόµενοσ και πειθων τα περι τῇσ βασιλείας του Όεου. 
ς ’ 3 / α ὃ , ν Δ ςςλ 4 

ϐ) ὧσ δέ τινὲσ ἐσκληρύνοντο και ἠπείθουν κακολογουντεσ τῆν 080) 
” / ησ- / 2 Δ 2 2 2 -. 2 [ή Δ . 

ἐνώπιον του πλήθουσ, ἄποστασ απ αὐτῶν αφῶρισεν τουσ µαθ];- 
3. Ἱς ” - ; - 

τᾶσ, καθ ἡμέραν διαλεγόµενοσ ἐν τῇ σχολῃ Ἰυράννου. 10 τουτο 
δε απ λε, / 4 / Ν ” Ν 2 ’ 

δὲ ἐγένετο ἐπὶ ἔτι δύο, ὥστε πάντας τοὺσ κατοικοῦντασ τὴν «σίαν 
” ” λ / - ᾗ « νο 

ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ κυρίου, Ιουδαίουσ τε καὶ Έλληνας. 

[το] 

’ Ν 4 τν 

11 «υνάµεισ τε οὐ τὰσ τυχούσασ ὁ Φεὺσ ἐποίει διὰ τῶν χει- 

Μι 19, 98 οἱ Τιο 9, 1Τ 8ο] Ὦ δεκαδυο Ριαοῦεί, Μό Ὁ. 49 ἰαπίπη 
πηίηβο1, Τμο 9, 49 πηΙηιβο”, ιο 8, 49 εἰ 40 παἰπαβοά, Αροο 91, 14 παῖπαβο” 

οἱ 21, 16 παίπαβο Γ{εγα”0. Ἠ]πς ἰεδίθεθ ᾳποδ ρἰεγαπιας 5εαμΊπια ΠΟΠ 

ἀθεετοεπαϊ νἱάδηίχ {ογπιαθ ὀεχαδυο νγδοποπάαθ σαπββα. Ἄθο α]ίογ 

Ἰπα, 24, 11 βία(ποπάτπι ν]ἀείατ. 

.εισελθων δε: Ὁ 925. ΦΥΙΣΟἨ αεἰλαῖῖ αάά ο παυλοσ | επαρρησιαζετο: 
ΕΡΤ 68. -ασατο ... Ὦ ΦΥΙΡ ΤΠΕ ΡΙΑΘΙΠ εν δύναμει μεγαλη | τα περι οπΠη 

ΝΑΒΗΤΡ αἱ ἔοτε ΟΠΙΠ οαί ΟΗΥΟΣ45.,, Τμ Τί οἵη τα επι ΒΡ 19196Ι, Ἱτεπη 

(Αμαᾶεπς ἄε τεφπο ἄεί) να, πες πιαβῖς οχρτῖη τα ΥΤΗΙΓ βαἩ 6ορ Ἁτπι 

αείμ.. Αἲ ἀαδίίο απ Ἠαο ἴπτο σθγίαπι 5 Ἱπίεγργδίαπι ἰεδπιοπίαπη. 

Τε οπῖπι ος 1Ρ5ο οσο πες ο αχρτῖπι{ τα, Ιία πθυ αΏδΙ βο]επέ εχκρτῖ- 

Ίηθγςο Τ,α{ϊπΙ ΙΠίθρΓΘίΘ8Β, ο Τιο 24, 19 Αοί 1, ὃ. 25, 11 αἱ 15. 24, 10 

εἰ 25 (α 1ου Παδοπί 18, 25 εἰ 18, 91). Εανεπί Ιασϊοπῖ περι Ἀββφιο 

τα 28, 98 οἱ 8, 19: 8εά αἰίετα θ]απι ἀῑσίίο αὉ πβα αβί Ἰασαε, αἱ 

(οβίαπίαχ Αοί 1, ὃ λεγων τα περι τησ βασιλειασ 18, 985 ελαλει καν εδι- 

ῥασκεν ακριβωσ τα περι του ὐ 20, 11 διεµαρτυρω τα περιεµου 34, 23 

ακριβεστερον ειδωσ τα πεφι τησ οδου, α]ία. Ωπίρα5 εκ ]οςῖς τπα ἵη- 

(ο]]ερῖέαν 1]]πά τα περι αἀαπιαξδο Τμισαπα: αιιοά Ἱηπ παπιῖπαπι α ΠΙΑ 

ΒοΥΙΡίΟΓΙΙΠΙ ΒΑΟΤΟΥΗΠΙ σας, 

ο ωσ δε τινες: Ὦ τινεσ µεν ουν αυτων, 56ο ἆ αἱ σεγο φωᾶαπι εογιύπι σπίπι 

ὑπάμγαγεπέ | την οδον 5ίπο αἀάῑίαπι ΟΠΠ ΝΑΛΒΡΗΤΡ αἱ Ρ]εχ οαί απ” [ια 

βα] «ΟΡ ΦΥΤΡ ΥΠΑ αθί] δίο ... Ὦ νρε]θ απ ἀοπι]ὰ {ο] αἀά του κυριου, 

Ίἴοιῃ δ. δ. Τὸ. ΦΥΙΣ6Ώ αγθ του Θεου | του (100. α119 [ετο παντοα του) 

πληθοισ: ΡΕ 100. ΦΥΙΣΕΝ αγὲ ΑΥΤΡ ο," αἀὰ των εὔνων | αποστασ: Ὁ 
ΒΥΙΦΟΝ αγε τοτε αποστασ ο παυλοσ, Ἰίεπι ΒΥΥΡ ΡΥ8επΠι ο." τοτε, Ι{θΙπ 

αοϊμαζ μαῦθί απ. ο παυλ. | αφωρισεν: Ἡ αἱ Ραῖς αφορισε |καδ': Ὁ οδόν 
το καθ | εν: ἵη ἃ Ἱρ8ε” 1ΡΡΙ | τυρα2νου (ρει ὃ. 91. 45. 953 τυραννιου) 

αἴπθ τι)οσ ο. ΝΑΒ 19. (ο βρα/{190) 27. 99. 81. {πι Μο] Φα] «ορ ΒΥΙΣΟΒ...ς 

α4ά τινοσ οὐπι ΏΕΗΙΡ αἱ Ρρ]εγ οα1δ15 νο ΑΥΙΡ αγπι ΟΥ 9)548,. Ῥταείεγεα 

νοτο ϱ 12Τ. ΘΥΤΡ 1ΠΒ π4ᾷ απο ὠρασ -ἕ- εωσ δεκατησ 

10. ετη δυο: Ἱ, δυο ετη | ὥστε (ἆ να τία μί, οοπίτα ϱ 1ίβ4μέ 11ο, 186Ιη 

Υ1ΔΟΝ) παντασ (93 απαντασ) πἈᾳιπθ τον λογον (4 υεγδα) τ. κυο. ουδ. 
τε κ. ἑλληνασ ... ΡΕΤ" εωσ παντεσ οι κατοικουντεσ την ασια» πουσα» 

τουσ λογουσ του κυρ. ιουδαιοι και ελλήηνεσ | του κυριου 8ἶπο αἁ αῑξαπη 
οππι ΝΑΒΡΕ αἱ] Ρ]1815 οδὲ να βγτυΐς β4Ἡ 60Ρ ατΠ βδίἩ ... ς (5 αυ 82) 

ἂἀά γ-ησου μπι ΗΠΡ αἱ Ίοησ6 Ρία (Οτο 44 οπι ἵρααπα του κυριου) 

11. τε: ΡΕ13 98. 106. 39Υ Ἠδοῖ ϱ0Ρ ΒΥΤΡ ΤΗΡΗΥΙΑ δε... 588 οἵη | ο Φεοσ 

- 
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- ΄ ὀ Ν Ν - 

ρῶν Παύλου, 12 ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺσ ἀσθενοῦντασ ἀποφέρεσθαι 
3 Δ σον) Ν 2 στο ΄ Ἂ ’ Χ . ’ 

ἀπὸ του χρωτὺσ αυτου σουδαρια Ἰ σιµικίνθια και ἁπαλλάσσεσθαι 
] - ῃ ῃ , 

ἅπ᾿ αὐτῶν τὰσ νόσουσ τά τε πνεύματα τὰ πονηρὰ ἐκπορεύεσθαι. 
’ Δ ᾳ. ο Ν / 

19 ἐπεχείρησαν δέ τινεσ και τῶν περιερχοµένων Ιουδαίων ἐξορ- 
- ᾿ .ο ΦΑ) . ” 

κιστων ὀνομάζειν ἐπὶ τοὺσ ἔχοντασ τὰ πνεύματα τὰ πονηρὰ τὸ 

ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησου, λέγοντεσ᾽ ὀρκίζω ὑμᾶσ τὸν ᾿[ησοῦν ὃν 
- ασ - ’ ᾿ 

ΓΠΠαιλοσ κηρύσσει. 14 ἠσαν δὲ τινεσ «Ἀκευᾶ Ιουδαίου ἀρχιερέωσ 

εποιεν ΕΠΠΙ ΝΑΒΡΕ 19. 91. 68. 106. 180. οαΐ απ. [απ ἀθπιῖά {οἱ 581 αγπιβΏ 

ΤΗΡΗΥΙΡ΄.,, ς Τί επον. ο Θε. οπι Η1ΗΡ αἱ Ρ]εν νρο]ε αγχγα ϱ0Ρ βθί]ι 
Οδ ΤΗΡΡΥΙΑ 

19. αποφερεσθαι (409’) εππῃ ΔΑΒΕ 19. 15. 18. 25. οπ. 29. 96, 40. 68. 69. 

Τ8. 108. 1056. 180. αδοΙ οαί, Ίἴεπι νρ (άεγετγεπέω”, ο ἀε[εγεηέιγ, οΟΠΙΤΑ, 

ἆ ὑπ]εγεπέιγ) τι (88Ώ ία μέ αεοϊρετεπέ - εἰ ροπεγεπέ, ΒΙπαϊ]ϊτεν «οΡ), 

νάΐέτ εξ, ντα... ς επιφερεσῦθ. οπτπι ΡΗΙΡ αἱ Ῥ]ετ ΟΗτὸ,844, Ἰίοπα 
(αἰσαίσ) αθίἩ ... 96. 149. περιφερεσθΘ. ἘῬταείθτεα 1 Ῥοβδΐ απο του 

Ζθωτ. αυτου τερεἰῖῖ επιφερεσθαι | η σιµικ.: ὉΒι ΤΠ και σιµ., Ἱ. 

68. 104, 105. ο νρο]ὲ {οἱ (ποη Π6πῃ απΏ {ὰ ἀαπιίά) ΤΠΡΗΥΙΟ (π] Ῥτοβαί 

ΟστΏτ 1ήτ. 395) και σιµ. | απαλλασσεσθαι: ΕΞ α1”56τ αΙνίᾶ .ασεσθαι | 
ππευµατα τα: } πνα τα (ία αἱ Ρεγ Ἱποιγῖαπῃ τα οπηῖδβθΗπη νἱ]άδαίατ), 

ηθς α]{6ί Ε (86εἆ τα αἆ πονΙπῃ νεΓΒιΠα ἱταΠῖίαχ, 4πο δοτ]ρίαπι 68 τα 

πονηρα). Ἠϊπο ποη ἀθθβί τα, 8εᾷ «οπιρεπάἴμπῃ ποη 88415 γθοίο Ἰαβαί. | 

ἐκπορευεσθαιυ ΟΙΙΠΙ ΝΑΒΡΕ αἱ Ρ]α50 σαὲ ... ς (- 0 Βᾳ, 8ο ταΓδ5 

αΌ’) εξευχεσθαι εαπι ΗΙΡ αἱ ρία ΟµΤ. Ῥταείετθα ς (-- 0 52) πάά απ 
αυτων ΕΠΙ ΗΙ,Ρ αἱ ρ]ε; 8δαἩ ΟΗΓ ... οπΙδῖπιαθ ΟΠΠ ΝΑΒΡΕ αἱ Ρ]1815 

εαί νο Αυτα ϱ0Ρ ΑΥΠΙ αθ{] . 

19. τινεσ και (0) οιπι ΝΑΒΕΗΒΡ αἱ [ογεῦύ νς βγταῖῦ ΑΥΠΙΒΡ.,,, ς ΟΙ και 

ουπι 91, αἱ Ῥία ΟἨΣ, Ἱτθπα 841 «ΟΡ (αείἩ εἰ Γιεγιπέ φιέ εἴο) | των περι- 

-ερχοµ. 8Ίπθ ῥργαθροβῖ{ϊοπθ ΟΠ ΝΑΒΕ αἱ {ογο”) οα{51" ΤΠΡΗΥΙΡ, Ίίεπι 

(φωΐάαπι Πάαεί) ΦΥΥΣΕΝ 841... ς ΡΙΒΕΠΙ απο «υπ ΗΠΡ αἱ Ρ]α ϱ0Ρ 5ΥΤΡ 

Άγ Οδ 4 ΤΠΡΗΥΙΑ, Ἱέεπη Ὦ 48, (913739) εκ (ὰ εω), Ἰέοπι ἆε νρ (ἀεπιῖά 
ε) | ονοµαζειν: 15. 18. εαἰ ονοµατιζειν | πνευµατα τα: ΡΕ αἱ ν. 12 | 
του αυριου: 9 οπ1 του | ορχιζω οµπῃ ΝΑΒΡΗ 19. 9ὔ. 98. 95. 40, Τὸ. 
106. (εξορκιζο) ΥΡ εορ ΑΙΠ ... 5 (-- 60 Βα, δε ταχδυ5 0΄) ορκιζοµεν 
6ππη ἩΙΡ αἱ Ρ]6Υ (α119 ομέ εξορκ., 68ΕΙ 15ο ορκιζωμεν) οαἲ Αγταίς βα]ι 
αΓπιοᾶᾷ ο ᾳ αεί ΟἩς | τον τ) (6ἱ. Νο): κ” τ. κυριον ἴ | παυλοσ οἶπι 
ΔΑΒΡΕΗΟΗΡ 1. 19. 91. 40. 4Τ. 50. 96. 98. 106, 195. 1ΤΤ. 180. οδοί σα! 
ΟΗεῤ θά νι, ς (8εᾷ 4999) Ρταθτη ὁ ουπη 1, αἱ ρ]α ΤΕΡΗΥΙαΙΕ 

14. ησαν δε πβᾳπο ποιούντεσ: Ὦ ΒΥΤΡ 1ΩΒ εν οισ ( ἵι φιιο) και (8ΥτΡ της 

οπ1) υνου (3Υ1Ρ ΠΡ πάά επτα) σκευα τινοσ ερεωσ η Φελησαν το αυτο 

ποιησαι' εθοσ ειχαν τουσ τοιουτουα εξορκιζειν και ειπελθοντεσ 

προσ τον δαιμονιζομενο» (ὑπέγοίεγιπέ αάὐπιρ]επίες ἆ 5ἱς) ηρξαντο επι- 

καλεισθαν το ονομα λεγοντεσ' παραγγελλομεν σοι ενιησου ον παυλοσ 

κηρυσσει εξελθειν (Ρ81” εξελθ. κηρυσσ.) | τινεσ 6ΙΠΙ ΝΑΗΙΡ αἱ Ρ]ει ο 
ΥΕ ΥΣΡ ΟἨΥ Σ)14 ... Ἰπ τινοσ εππι Β9 (ν]ᾶρ απίθ) ΕΕ: 96. 180. ναρὶχί 

5, 16 

Τις 9. 49 



1608 19, 16 ΗΡΑΞΙΙΣ 

ζ Δ { πι ” ” .) ΔΝ ον Ἄ . - Ν 

ἑπτὰ υἱοὶ τοῦτο ποιοῦντεο. 195 ἀποχριθὲν δὲ τὸ πνευμα τὸ πο- 
σ -. - Γ Λ ” 

νηρὸν εἶπεν αὐτοῖσ' τὸν ᾿Πμσοῦν γινώσκω καὶ τὸν 1αῦλον ἐπίστα- 
ον ο σε Δ , 3 ) Αν οα / ε ο 9 [ο 

μαι ὑμεῖσ δὲ τίνεσ ἐστέ; 16 καὶ ἐφαλόμενοσ ὁ ἄνθρωποσ ἐπ 
3 / Τσ Δ - Ν 

αὐτούσ, ἐν ᾧ ἦν τὺ πνευμα τὸ πονιρὀν, κπατακυριεύσασ ἀμφοτέρων 
2 / 2 - 4 Δ -- 

ἴσχυσεν κατ αὐτῶν, ὥστε γυμνοὺσ μαὶ τετραυματισµένουσ ἐπφυγεῖν 
3 - 2 3 / - Αμ Δ - η ο 

ἐκ τοῦ οἴκου ἐκείνου. 11 τοῦτο δὲ ἐγένετο γνωστὺν πάσι» Ιουδαί 
ον ορ ο. - ” Δ / 

56.1 ϱισ τε καὶ Ἕλλησιν τοῖσ κατοικοῦσιν τὴ Ἰφεσον, καὶ ἐπέπεσεν 

ἀοππϊὰ ΒΥΙΣΕΝ σορ αγπα. Πθπι Μ6άἹδ εκ αν ἰαδίαίαν. Νοη αχρτίπι 88] 

(εταέ αμίεπι Πιάαειις -- Ιαῦειβ 8ερίεπι Πίος) | υιοι Ίος 1ο60ο ΟΠΠ ΝΑΒΕ 

18. 143 15. 18. 40. 69. αδοῖ σα! νο ΑΥΠΙ ... ς αΠἲο ὄκευα (Α σχευια) 

ιουδαιου (1, -δαιοι) Ροπ 6ππα (Ὦ ν]ᾷο απηίθ) ἩΠΡ αἱ ρ]εν (91. 180. οι) 

6ο (Πιεγιιπέ δερίεπι αιίοπι Πὲἱ οιμκάαπι; 5ΙπηϊΗίοι 5ΥΤΣΕΝ εγαπέ απίεπι 

εερέεπι ΠΠἱ υἱγέ οιήικάαπα; ΑΥΥΡ εγαπέ απίεπι φηηζᾶαπι ΠΠΗΙ Βσευαα Πιαεὺ 

αρχιερεωσ δεγέεπι) ΟἨχ | τουτο ποιουντεσ 8ἱπο αγήεπ]ο ο. ΑΗ 139. 143 

15. 18. 106. 180. 456 «ορ (Ίΐἴεπι 84Η, νἱᾷ6 απίθ) ...ς ΤΙ ον τουτ. ποι. 

«1πΙ ΕΗΠΡ αἱ ρ]ετ νο δΥταῦ) αγ 

16. αποκριθεν δε εἴο: ΡΕ τοτε ({ωπο οἱ. 4) απεκριΦη το πν. το πονηρ. 

(0512 αἀᾶ καν) ειπεν | αυτοισ ΟΠΠ ΝΑΒΡ 19. 14" 15. 18. 2Τ. ο]. 9ὺ. 
84. 96. 40. 68. 69. Τὸ. 105, 106. 19π. 180. αἃδοι οδοῖ οαἱ νρ 58ῃ 

ορ βγταῦ αγπι αθί] ΟΥΥ 344 ΤΠπρηγ]ὸ.νν ς ΤΙ οι οαπι ΕΗΓΡ αἱ ῬΡ]α 

ΈΠρΙΥΙ | τον Ὁ) ο ΝΤΑΡΗΙΡ αἱ Ρρ]οι σα 6 ΥΡ οίο ... δΕΒΕΕΙ 40. 
Τὸ. 19Τ. ο5Υ ΒΥΥΡ 0488194 τον μεν) | τινεσ (15. 96. τινοσ) εστε: 0388 

194 αάά 1φπιογο 

16. εφαλομενοσ ουπι ΝΤΑ 104... ς Τί εφαλλομενοσ «Ἠπι ΝΟΕΗΙΡ αἱ [ετε 

οσα οαί ΟΥ 2548, Ἱίοπα υ εΡαλλομενοσ | ο ανθρω. ε. αυτ. ος οτάΙΠθ 

ς.ΔΑΗ 19. 51. 40. 68. Τὸ. 1Τὸ. 180. «56Σ ὁπέ αιπ [αι ἀοπιῖᾶ ΒΥΥΡ Ο1νθ)δή5 

ΤΠΡΗΥΙΡ ... ς ε. αυτουσ ο ανγθρω. ευπι ΡΗ1Ρ 8] Ρεν Ον δή ΤΗΡΙΙΨΙΑ, 

Ίίοπι ΥΥ5ΟΝ 68] «ορ ααίἩ.... Ὦ δῖο: ο ανθρ. εν ὦ ην το πν. το πον. εἶτ 

αυτουσ | επ αυτουσ: Ὁ εισ αυτουσ (4 ὕπ εο8, ία εἰ. νβ), Ὦ επ αυτοισ 

(ο ὕι ες) ... 108. αππι ο1η, Ἰΐέοπι (58ᾷ επιλαβοµενοσ Ρτο εφαλομ.) 65. 

αδοἳ Γκατακυρν. 8ἶπο οορ]8 6µΙΏ ΝΕΑΒΡΕΕΙ 19. 9ὺ, 94. 40. 68. 65. 197. 
οὐδν δα] 6ορ αΓΠΙΒΟ (Ἰΐοπι 105. οδός αἱ ΟΙΠἱ88ο και ρετρυπῦ πατεπυ- 

οιευσεν - και ισχυσεν) ... ς (58εᾷ ἀΡ99) Ῥταεπι και 6η Ν”ἨΠΡ αἱ Ρ]ευ 

ἑαΐ νο ογναί ΟΥ | κατακυριευσασ (0 κυριευσασ, 15. 18. 96. 190. οαί 

κυατησασ): -σασ 6Η ΔΒΡ οἱς (αοΜίαπα νβ).... ΑΕΗΙΡ αἰ45 Ον ΤΠΡΗΥΙΑ 

κατακυριευσαν, Ἠϊπο Ν΄ | αμφοτέρων» (97) οτι ΝΑΒΡ α115 σαϊ νµ 
60Ρ αγΠι ΦΥΥΡ (6ογίθΙπᾷ 6ταθοθ, 1ρ89 Ίχίαδ νάΐν ροβμβ οπιπῖυπι τεὰάεγε) 

ΤΗΡΙΙΥΙΟ, Ί{αιη εογιίπι οπιπέωι Δοἴ]το ... ς αυτων ΟΙ ΗΗΡ αἱ ρ]α ΒΥΤ5ΟΝ 

(δ4Ἡ. εογιη δερίεπι) ... Ὦ οπι | ισχυσεν (89): Α εδεῖ ενισχ., οἳ ἳ κατισχ. 

ἐκφυγειΥ: Α αἀά αυτουσ 

1Τ, εγένετο γνωστον: 81. 40. 68. αἱδ5ο αἰν]ά ΦΥΥΣΟΣ αππη ΤΙΡΗΥΙΟ γνωστ. 

εγεν. ίσια 98. 69, 98. 1060. 118. αὖοὶ Ίδός γνωστ. Ροδὲ πασιν Ρον | 

πασιη: Ε 199. αἀᾷ τοισ | τε και: ΡΕ ΟΠ τε, Ίἴεπα δα] «ορ νµ οίό απὶ 

ΟΠ δυ]ομί οχρΓΙπἹθτθ | την εφεσο»: ΑΝ 19Τ. εδ οπι την | ἐπεπεσεν 

ου ΔΡΗΙΡ αἱ [στο ΟΠΙΠ οαἱ ΟΗΥ δδ ή ΤΗρμγΙΟ ... ἨΠ επεσεν ἐπ ΑΡ 
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. ΔΝ ’ Λ ” - , 

{όβοσ ἐπὶ πάντασ αὐτούσ, καὶ ἐμεγαλύγετο τὸ ὄνομα του κυρίου 
. - νά 2 / 

Ἰησοῦ, 15 πολλοί τε τῶν πεπιστευκότων ἤρχοντο ἐξομολο; ούμενοι 
ας) / Δ 5 2 ” 9 ε πλ Δ - Δ 

καὶ ἀναγγέλλοντεσ τὰσ πράξεισ αὐτῶν. 19) ἱκανοι δὲ τῶν τὰ πε- 
’ / , . ΄ 

ρίεργα πραξάντων συγενέγκαντεσ τὰσ βίβλουσ κατέκαιον ἐώπιον 
Δ ’ Δ - - Δ τ 2 

πάντων καὶ συνεψήφισαν τὰσ τιμὰσ αὐτῶν καὶ εὗρον ἀργυρίου 

μµυριάδασ πέντε. 
, - ες ’ 2 Δ 

20 Οὕτωσ κατὰ κράτοσ τοῦ κυρίου ὁ λόγος ηὔξανεν και 
/ 

ἴσχυεν. 
{ ον Ν -” ς - - 

2] Ὡς δὲ ἐπληρώθη ταῦτα, ἔθετο ὁ Παῦλος εν τῷ πνεύµατι 
Ν κά / ως / 

διελθὼν τὴν Μακεδονίαν καὶ “χαῖαν πορεύεσθαι εἰσ Περοσόλυμα, « | 

(ροβέ φοβοσ) Ε (επεεν) 19. ΤΠΡΗΥΙΑ | φοβοσ (εἰ. 6): κ” ο φοβ. | του 
κυριου: 5 101. 195. οδοὔν]ά οπι του 

18. τε (εξ. Βαςείμ 355): Ὁ 16. 18. 96. 40. 68. οαῖ δα] «ορ δε | πεπιστευ- 

κοτων (αἱ. Βαςοίῃ 3ὔ οἱ): Ρ πιστευοντων, Ἡ 28. πιστευσαντων, ἆθνρ 
ογεαεπέύιπι | ηρχοντο εξοµολογ. (571Ρ οεπίεθαπέ οοπ/(επίε): 8ΥΤΡ 18 
ηοξαντο οοπΠέεγί | εξομολογουμενον: ΒΥΥΣΕΗΝ Αγ αὐὰ τασ αμαρτιασ 
αυτων. ἈΙιπαΠίον ἀαεπιῖᾶ σοπ]έεπίες Ῥεσεσαία δµα, 5οἆ ΟΠΙ παν αναγγελλ. 

τασ πραξ. αὐτ. (Ῥτο πραξεισ 4. 8Ι. αµαφτιασ. ᾖΤίεπι ΟΠ: 1541 οσα 

τοτε ηλθον εξοµολογουμενοι τασ αµαθρτιασ αυτων.) 

19. νκανοι δε των τα περ. πραξαντων (αἱ. Ἐιδάσπι 135 Βαφείμ 335 οἱᾳ): 91. 
οπι | δε: Ε ΒΥΤΡ Βαβείῃ Οἶιν 9948 τε... ϱΕῖΣ οπι | των τα πριευγα 
(ἆ φιιό ειφίοθα φεβδετιωιέ, ο φιᾷ σιγτοδίίαίεν ϱεδδετιπί, νο φιά Γεγαπέ οιι- 

γίοδα βεοἰαξῖ) οἳ. Ἐβᾶθπι Βαδείμ; Ῥειῦ των περι τα εργα | συνενεγκαν- 
τεσ (Βα56ΙΗ συγκοµισαντεσ): 9 α4ᾶ και | κατεκαιον αἵ. ΕβΊθπ Βαφοῖ]ι: 

ἩὮ νο πατεχαυσαν | συνεψηφισαν: 91. 98. 95. 96. 100. Ἠδοῦ -σαντο, 

Ὦ συνκατεψηφισαν | και συνεψ. τ. τιµ. αυτ. και (ΡΕ13 οι) ευρον (8 

ηυρον): ἆ ο νρ εί σοπριέαξῖε ῥγαεἰκίς ἐζίογιωπι ἐπυειιεγιωιέ | αργυριου (81. 

Ξρνο», 4. 16. 9Τ. 56. 106. 199. χρυσιου, 100. χρυσιου και αργυριου) 

πυριαὸ. (0 μυριδασ) πεντε: ἆ ἀεπαγίογωπι βεβεγέία ἀοσεμία, ο Ῥεοιιίας 

φιζπφιαφύπία πιὔία, νς Ῥεσιπιίαπι ἄεπαγίογαπι τγιϊπιφιαφὑπιέα πεζίηπο 

20. κατα κρατοσ: 19Τ, ΥΠΑ ΟΠ1, Ίξετη 58) ᾳπά Ροδίθα ηυξανεν και ησφα- 

6, Ἱ 
19, 34 

1 Οο 16, 5 

(18, 91) 
90, 99 

λισθη και ισχυεν | του κύριου ο λογοσ οππι ΝΤΑΒ ... ς ο Λογοσ του 
κυριου ΕΠΙ ΝΕΗΙΡ αἱ Ρ]6υ οαί απι Β4ΠΙΠΡ σοΡρ ΑΣΙΑ ααἰ ΟΙιγ 51544. Τέθπι 
Ὦ 91. Τὸ. 10633 Ἰδοῖ νρ (οί. {α εἰς) 5αλχύ ο λογ.τ. Όεου | Ὁ εἰς: 

ουτωσ κατ. κρατ. εγισχυσεν (ἆ οοπυαἰεβδοεῦαέ) και} πιστιστου Όεου 

πυξανε (7 --νεν) και επληΘυνε (5 -νετο). Αάάῑί και επληΘυνετο οἳ. 68. 

91. ωσ δε επληρωθη (Ε -Θησαν, τὸ. ΚΕΙ επληφουτο) ταυτα (Οτ]πί 1,618 
σἵπι αιίεηι εωρ[εία ἐδδεπί ιαεο): Ὦ τοτε | εΘετο ο παυλοσ (Οτῖπί ροβιῖέ 

Γαιζιϐ): ΡΕ 19Τ. ο (ϱ 19Τ. οπι) παυλ. εΌετο | εν τω: Ἐ8ὶ 40. 68. οπι 

εν | διελθων ΟΠΠ ΝΒΗΙ, ος (αἱ. Οτ]πῖ μέ οιπι βεγαπιδιίαββεί οἵο) ... 

Ίωῃ διελθειν 6ππι ΑΡΕΡ (ΑΕΡ΄ ὀνελθειν - πορευεσθαι, αἱ εἰ. Ίωη οὐ]; 
Ῥ νεχο οί ΡΣ ὄιελθειν - και πορ., ἆ ἐγαπδίγο -- εξ αἷο πο. Βἰπι] Πίου 

οἱ. {01 ΝΥΥΣΕΒ ατπι α].) ῃ και αχαῖαν ΟϱΝΠΙ ΝΒΗΗΡ αἱ ρ]εν σα ΟΗΥ 9554 

τν ἆμαα κ. τη αχ. οππὰ ΑΡΕ 10, 69. 105. αή56Σ 1 νκεροσολυµα οπἵῃ ΝΑΒ 



298, 11 
Βο 15, 98 
Βο 16, 58 

110 19, 99. ΠΡΑΞΕΙΣ 

9 Ν 4 Δ 8 ’ ” - - Αν κ / Σ - 

ειπων Ότι µετὰ τὸ γενεσθαι µε εκεῖ δεῖ µε και Ῥωµην ιδεῖν. 
Δ 5 ’ - - 

25 ἀποστείλασ δὲ εἰσ ἨΜακεδονίαν δύο τῶν διακονούντων αὐτῷ, 
/ . 5 ὰλ ο , 5 ον ος] Ὦ : 

Τιμοῦεον καὶ Εραστον, αὐτὸσ ἐπέσχεν χρόνον εἰσ τὴν ᾿Ασίαν. 
Ν - ’ 

25 ᾿Εγένετο δὲ κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον τάραχοσ οὐκ ὀλίγοσ 
κ ώς σα ν 

περὶ τῇσ ὁδοῦ. 24 «/ημήτριοσ γάρ τισ ὀνόματι, ἀργυροκόποσ, ποιῶν 
. ο. 2 ’ - ’ ο. 

ναοὺσ αργυροῦσ Τρτέμιδοσ παρείχετο τοῖσ τεχνίταισ ουκ ὀλίγην 
” ρ” ι] ’ . .] - 

ἑργασία», 25 οὖσ συναθροίσασ καὶ τοὺσ περὶ τὰ τοιαυτα ἑργάτασ 
. ”/ α ζ - « 3) 

εἶπεν ἄλδρεσ, ἐπίστασθε ὅτι ἐκ ταύτησ τῇῆσ ἐργασίασ η εὐπορία 

ἡμῖν ἐστί, 260 καὶ θεωρεῖτε καὶ ἀκοῦετε ὅτι οὐ µόνον Εφέσου 

ΡΕ 19. 40, 68. 69. 106. 19τ, αἱδ5ο ΟΗ 935 ΤΠΡΙΗΥΙΟ νσ Ουἶπί,..ς 
ερουσαλημ οππι ΗΠΡ αἱ ρ]ει Οδ 55 ΤΗΡΗΥΙΑ 

93. αποστειλασ δε: Ὦ 3ΥΙΣΕΝ (ποη Ιΐ6πιϐ) αθἰ]λα και αποστ. | µακεδο- 

γιαν 8ἵΏς αγεϊοι]ο οΠΙ ΝΕ 90. 91. 91. 40. 56. 68. 100. 104. 180. α1δδου 

ενω ς ἵτπ Τ την µακεὸ. (1: την ν. 9ἱ ποη Βασ) οππι ΑΒΡΗΙΡ αἱ Ίοηρο 

Ρία ΟΥ | διακογουύγτων αὐτω: Α ν1{1086 διακονουν (5ῖο εί. 68.) αυτων 

(αυτων εξ. Ἡ εδέ9) | χρονου: Ὁ 90. χῷ. ολιγον, 40. τινα χρ. | εισ την 

(198. οπι) ασιαν (ἆ ἴι αθίαπι, ο νΡ ἴπι αδία): Ρ8ἳ εν τη ασια 

95, ουκ ολιγοσ ουπι ΒΕΗΙΡ τε]... Ιμπ ουχ ολιγ. οἳπι ΝΑΡ. Ο{ αἆ 12, 18., 
1θιῃ α ν. 56 | οὗου: ΒΥΤΣΟΝ αἱρ ο." αάά ἄεί, ἴἴεπι νς (εί. {απ ἀεπιῖά 

ἰο], 56ἆ ΠΟΠ ΑΙ) ΑΥΤ αάά ἀοπιϊιῦ 

24. δημητριοσ: ἘΒΙ -μιτριοσ | ονοµατι (ἆ 581 οπι): ΡΕ) ήν (νἷᾶε Ρροβίθα, 
απ] Ῥ εί ἆ οσ παρειχ.) | ναουσ αργυρουσ (Β οπι αργ.) οἳ. Νὸ: κ” ναον 

αργυρου». Ῥταείετεα 9δ. 941ΏΡ 6Τ. αἀδοτῖρία Ἠαβεπέ ισωσ ωσ (51. οπι) 

κιβωρια µικρα, 4136 επάσπῃ ΟΥ δδσοπη Ἠαδοί, ππάο ἰχαηςὲ ἵπ 60ο- 

Πα. | αρτεμιδοσ: Ὦ (νίάο απίς) αάά οσ | παρειχετο ο ΝΑ3ΒΗΗΡ αἱ 

Ρ]οι ομί ΟΝΣ ... ωῃ παρειχε (-χε Αἲ, ΡΕ -χεν) οππη ΑἲΡΕ 06. 61. 195. | 

τεχνιταισ: Β" -νειταισ,ῦ” τεχνεταισ αἱ” -νειταισ | ουκ (Α Βο]1Ιβ ουχ) 

ολιγην εφγασιαν 6ΝΠΙ ΝΑΒΡ 139. 91. 68. 108. ΚδοΥ εαί ΤΠΡΗΥΙΟ νρ αὖπι 
(Βαι πιιζίος ζαδογεΒβ, οοΡ πιιζίιπι Ἰαδογεπι, Ιέθπι εί)... ς Τὶ εργ. ουν 

ολιγ. ευπι ΕΗΙΡ αἱ ρ]εν ΟµΥ ΤΙΡΗΥΙΑ, Πέθπα Υ ΣΕΝ (Ζιογι πιαςπιώπι) θΡ 

95. ουσ: οδοῖ αυτος... Ὦ 191. ἰοἱ ΒΥΥΣΕΗ ΒΑ] ουτοσ ΟΠΠΙΒΒΟ και ροβί 

συναθρ. | εργατασ: Ὦ τεχνετασ (” -ταισ), ἴἴεπι 6 {οἱ αγέ]οες (εοΠΙΥΒ 

νρ ορζᾳοεε, ἆ «φιῖ οἴγοα Ίαεο ορεγαδαπίω!) | ειπεν: Ὁ εφη (ὰ αἲἴ, ενρ 

ἀἰωίθ). Ῥγαείοτθα Ὦ αθὰ προσ αυτουσ, 1ἴ6πι δαἩ ΒΥΥ5ΟΝ αεἰἩ | ανδρεσ: 

Ὦ 68Ἠ ΘΥΤΡ ο." αἆά συντεχνειται, Ἰἴθιι 106. αδελφοι | επιστασθε: 

ΤΙ ΡΤΔΒΕΠΙ υμεισ αυτοι, [56 υµεισ | υν (Ρ’ εκ εχΓογθ υμωμ, αποᾶ 

Πάε]1ίοι ἵη ποῖΙβ χαρεί 2) ΟΠΠ ΔΑΒΡΕ 19. 18. 26. 96. 40. 68. 105. 

656 α16 νρ βα]Ἡ ϱοΡ ατπι ΤΠΡΗΥΙΟ... ς ημων» οπι ΗΙΡ αἱ Ίοηρο ρ]α 

αγταίτ αεί ΟΗτ556ἱ ΤπρΗγια 

26. Θεωρειτε και ακουετε: Ὦ ΔΥΙΣΕΝ ακουετ. (ἆ αιᾶἰθίθ) κ. Θεωρ. | οτι: 
ΡΕ οπη | εφεσου: 81. 68. 69. τὸ. 104. 105. αὖἲοὶ ΤΠΗΡΗΥΙΟ τησ εφεσου 

εως Ὦ 14. εωσ εφεσιου, ἆ {ρεῖις ερ]ιοδὶ | αλλα 8ἶπθ και ΟΝΠΙ ΝΡΕΗΡ αἱ 

Ίοηβο Ρίι ἆ νρ 8αἱ «ΟΡ ΒΥΥΡ ΑΤΠΙ Δθἰ1 ΤΠΡΗΥΙΟ ,.. Ἰπ αλλα και ΟπΤῃ 
αΡετ, 19. 143 18. 95. 56, 40. 4933 106. 180. ἀαπιῖά 8ΥΥ56. Οἶις δν 854 



ΠΡΑΞΕΙΣ 19, 26. 171 

ἀλλὰ σχεδὸν πάσησ τῆσ ᾿ ἠσίασ ὁ Π1αῦλοσ οὗτοσ πείσασ µετέστη- 
Γ [ί υ Ν Ν ε Δ ” / 

σεν ἱκανὸν ὄχλον, λέγων ὅτι οὐκ εἰσιν Φεοι οἱ διὰ χειρῶν γινόμενοι. 
ϱ) ὸ / ͵ -” μη (ᾖννμη Λ ο » » Δ )λ 
Ὁτ οὐ µόνον δὲ τούτο κινδυνεύει ἡμῖν τὸ µέροσ εἰσ ἄπελεγμον εἑλ- 

- Ἀ ον - -- 3 3 λ 

θεῖν, ἀλλὰ καὶ τὸ τῇσ µεγάλησ θεᾶσ ἱερὸν «4ρτέμιδοσ εἰσ ουῦ εν 
ε 3 π - η ο ὅ- 

λογισθηναι, µέλλειν τε καὶ καθαιρεῖσθαι τῆσ µεγαλειότητοσ αυτης, 
π , 3 η 3 ; υπ Ν 

ἣν ὅλη ἡ Ασία καὶ ᾗ οἰκουμένῃ σέβεται. 25 ἀκούσαντεσ δὲ καὶ 

ΤΠΡΗΥΙΑ | πασησ τησ: ϱ3 δΙ. οπα τησ | ουτοσ: Ρ" ουὖτ. τιστοτε, ἆ 

Πίο φἰᾶαπι {πο | πεισασ (Α -σαν): Ἀ οπι | µετεστησεν: Ἑ απεστησεν | 
οτι ου»: ΡΕ: οτι ουτοι οὐκ | Θεου ου (89): νἘ ὅΠ. 66. οπ1 ου | χειφων: 
ὃδ. 54. 100. 191. α195οι ΦΥΥΣΕἨ Αγθ «0Ρ αθί ΟΗΥ) 355 οἰῦ55 αάά αν θφω- 
πων | γινοµενοι (8353 γεινομ.): ϱ’1, 68. 100. γενοµενοι 

97. δε: ἘΕτ πα | κινδυνευει: ὰ κινδυγευσι, ΡΕΙ” -νευσει, νο ρεγτοαδτ μι 
κινὸ. ημι» το µεροσ (εἵ. νρ.): Ὦ 91. πμ. κινδ. το µερ., Α 191. οδοῖ το 

µερ. κινὸ. ημ. | αλλα και (95): νἲ ΟΠ1 αλλα | ιερον αρτεμιδοσ Ίου οἳ- 

ἀϊἴπα (Ρ’) ουπι ΡΕΗΡ 1. 4. 42. 46. ὅτ. 960. 98. 100. 104. 106, 126, 

1τῇτ 191. 199. α11Ο (4565) Ον 5954 ΤΗΡΗΥΙα Ἠ][ου 9533 (ργαε[ερΆθς; εἰ 

ππαθΊαε ἄεαε ἐεπιρίπι Ιίαπας ἔτι πζλτἴιπι τεριιαδίέω; ἀεδίγιεέω «ιοφιε 

πιαφπτέιεῖο οἴπδ, «παπι σοία Ασία οἵο (:: ᾳπαθ 1εοίῖο Ρογδα5 οκ ιιδιι 

θ8ί 11616)... 6 Ἰμπ αρτεκιδοσ νερο» οππι ΝΑΒΙ, αἱ Γρία οαἲ ΤΗΡΗΨΙΟ, 

Ίέθηι (πιαφΊιαε ἄεαε Ὠίαπαε ἐεπιρίωπι) ἴα {ο]ἱ; νο νετο (6ί. απι ἀθπιίς) 

βα] αΕΙΠΡΡ (πον 1{6πιΤο) ΟΠΠ ἄεαε; νν ρ]αι (αἱ δαἩ οορ ΒΥΙΥ) ιερον 

αΠίο τησ µεγαλησ Ροπαπί | ουθεν 6ππΙ ΝΑΒΗΡ 42. 46. 5π. 68. 96. 100. 

106. 106. 191. 199. αἰδ...ς ουδεν σππι ΡΕΙ, 1. 189. δ1. αἱ ρ]α εαί Ον | 
λογισθηναι ΕΠΙΠ ΔΒΗΤΡ αἱ {ετθ οπιπ ΟΥ ΤΠργ]αίν (10. 18. 56. αἱ 

Ρατίο σὲ λογισθηναι µελλει καίθαιρεισθαι τε, Ἰίεπι 21. 68. 69. 1085. αἱ 

Ραπο λογισθηναι µελλει και καθαιρεισθαι) ... Ὠπ λογισθησεται ο] 
ΑΡΕ Τὸ, νο (ν]άε αηίο εἰ. ἨΙανερ!), Βἰπαϊ]ίεν νν ῥρ]6γ. | κελλειν ΟΙ 

ΝΑΖΗΡΒΙΖΕΗΙΡ αἱ] ρ]εν ΟΥ (03 αλλα παθερισθαι µελλει, Ρ812α. καθ. 
µελλειν) . . ΠΠ µελλει οππῃ ΑΡ” 1109 (νἰὰο απίθ) ΤΠρΗγ]αίς, Ίέεπι να 

(5εᾶ εἰ ἀεδίγιῦ ἠπιορίεί, Ιἱεπὴ ἆ οπιβ5ο εἰ) ο (ώεριέείωγ ὑιούριείφιιε αεδένιεί 

πιαἰεβία(ζθ εἴμκ) Ἡ ἱαγθρΏ (ν]ὰς απίς), ἵέεπι νν ρ]ετ [ τε (αι. ςθ 0 87) ο. 

ΝΑΒΕΡ αἱ Ῥ]ὰ 8αΏ «ορ βΥτΕίΓ Αγπι Ἡϊθτερὴ (ν]άςθ απίθ) ....ς (ΞΞςὲ εἰο) 

ὃε οππῃ Η1, αἱ ΡΙβ50 νρ (εεᾷ εἰ νά απίθ; βΙτη({]1{αν ἆ θε, νῖὰο 8Πἴθ) 

Ον 1355 ΤΗρΗγ]αΐν, Όε αἵς απἱ οπι (16. 18 οίο 2Τ. 68 εἰς) νῖὰςε απίο | 
καν (ροβί τε): Ἐ οδΕῖ (81108 ν]άο απίθ) οπι; ηθο ΕΧΡΓΙΠΙ 64Ἡ 60Ρ ΦΥΤΡ 

αἱ | τησ κεγαλειοτητοσ ο ΝΑΒΕ 19. 10. 18. 299, 56. 40. 68. 69. 105. 

αἱ Γεγαῖό (Ἡ αἱ Ῥαιςο -λιοτητ.) οπὲ (Αα: εἰ }ετείω ἄεογβιπι ε πιαςηἶέι- 

ἄῑπε δια)... ς Τί την µιεγαλειοτητα ΟΝπΙ ἨΓΡ αἱ Ρα Ον Τπρηγιαἴν.ς, 

Ρ οπη (ϱ 1βίδασ δἱο: αλλα καθερισθ. µελλει [7-λειν] η ολη ασια και η 
οικουμένη σέβεται, ἆ 5εᾷ ἀεβίγιί ἱπαῖρίεί ἰοία αξία εί ογδῖδ {εΥγαγηπι 

σοζέιηγ) | ην: Ὁ η (03 ἰθεία ΚΙρὶ ην) | ολη ή ασια: ΒΡ ΤΗΡΊΏΥΙ8 οπι η, 
81, η ασια ολη | και η οιπουµενηή: Β δ1. Κ5ΟΥ οπι η 

28. ακουσαντεσ δε (158. αάά ταυτα): Ὦ ΑΤΠΙ ταυτα ὃε ακουσαντεσ (ὰ 

Άαεο αιέεπι οηπι αιιά(δδοπί, Ίέεπι νρ ἠὶ αιιζ, Ῥϊπηϊ]έον «ορ 

17, 99 



Ἡο 16. 25 

Ἆοι 57, 9 

3 0ο 1, 8 

115 κτ|99ϱ. ΠΡΑΞΕΙΣ 

/ ω .. . , 1 τ) 

γενύμενοι πλήρεισ υμου ἔκραζον λέγοντεσ᾽ µεγάλη ἡ «Ίρτεμισ φε- 
/ 9) Αμ / « ’ - ΄ 4 τρ β « 

σίων. 399) καὶ ἐπλήσθη ἤ πύλισ τῇσ συγχύσεωσ, ὥρμισάν τὲ ὁμο- 
« Ν 2 Ν ; / ).. κ 5 , ο 

Φυμαδὺν εἰσ τὸ θέατρον, συναρπάσαντεσ ΓΓαΐον και ρίσταρχον 
’ / / Δ 

Μακεδύνασ, συνεκδήµουσ Παύλου. 9θ Παύλου δὲ βουλομένου 
: 1 6 - ἃ 3 ή ἐρτὰ λ ο” ο Νν ε ώ /. 51 ν δὲ 

εισελθεἲν εισ τον δηµον, οὐκ ειῶν αυτόν οἱ µαῦθηται τινεσ δὲ 
ΔΝ - - ε 2 » / δις Ν 

καὶ τῶν ᾿σιαρχῶν, ὄντεσ αὐτῷ φίλοι, πέµψαντεσ πρὸσ αὐτὸν 
, π - « π » αι ς / Ἡ τ 

παρεκάλουν μὴ δουναι ἑαυτὸν εἰσ τὸ Φέατρον. Ὁδ ἄλλοι μὲν οὖν 
.ᾗ ᾿ .. εν δα Δ ζ / / Ν 

ἄλλο τι ἔκραζον᾽ ἡν γὰρ ἡ ἐκκλησία συνκεχυµένη, καὶ οἱ πλείουσ 

οὐκ ᾖδεισαν τίνοσ ἕνεκα συγεληλύθεισαν. 9ὸ ἐκ δὲ τοῦ ὄχλου συνε- 

98. πληφρεισ (ΑΕΙ, 12. οδόῖ -ρήσ) Θυμου: 5 191. ΦΥΤΡΊΩΒ αάᾷ ὁραμοντεσ εισ 

το αμφοὺον (1451. εδφοδον, 4 ἴπ εαπιρο, ΦΥΤΡ ΤΕ πι Γογήα) | εκραζον: 69. 

96. Κ5ΕΥ εκραξαν (69. -ξον), ἆ εἴαπιαυεγωπί, ο νς εωεἰαπιαυεγιιπέ | η αρ- 

τεµισ: ϱ" 94. 94. ὅ5. οπι 1 

99. και επλησίθη οἴο: ϱ3 και συγεχυθη ολη η πολισ αισχυγήσ, ἆ εἰ γε- 
Ῥίεία εδἰ ἰοία οἴυίίας σοη]ιδίοπεπι | ή πολισ 5ῖπε ολη εππι ΝΑΠ 19. 40. 
νΡ «ορ αἲπι ... ς η πολ. ολη οπη ΕΗΙΗΡ αἱ ρἰεν οί δα] βγταίν απο] 

(ιοία οἰυίίαφ) ΟἨ1 9506, Ίταπι ϱ" οί ολη η πολ. (:τ ος 21, 50). |. τησ οΙη 
ΝΤΑΗΡΖΗΙΡ αἱ ΡΙιβ50 σα ΟµνΥ...ς (ξ αυ--β2) Ἱωπ οπι οπι πε(ρ")Η 

19. αἱ δαΐ τη | συγχυσεωσ ΟΝΙΠ ΝΑΒΗΙΡ εἰς... ΡΞΒ συνχυσεωσ | σε. 

ΕΙ 91. 91. 41. «ορ δε ... 84Ἡ ΑΤΠΑ οπη | συναρπασαντεσ: } και συναρ- 

πασαντεσ, 5δεᾷ ἆ αἱ γαριεγιιπέ (3Υ 15Ο εἰ οοντ{ρἰεπίεν αδώιωετιωιέ βεσι), 

14" συναρπ. τε | μµακεδονασ: 3 µακεδονεσ ... 15. 180. οδὲ µακεδονα, 

5θ. 11Τ. 1ΤΤ3" ἀδὲῖ µακεδονιασ .... 100. οπι | παυλου ο. ΝΔΑΒΡΕΗΗΡ α] ῬΡ]α 

οαί ΟµΓ...ς (-- αὐ 54) του παυλ. εαπι ππ]μαβο τη. ΟΓ Ροεαδ]οχ οπη 19 
(11 19104) αντι πανλου συνηρπασαν - συνεκδημουσ παυλου ῥουλο- 
μενου εισελθειν εισ τον δημ. - οὐκ ειων αυτον οἱ µαθηται, φησιν. οὐ 

µην αλλα και τινεσ των «Ίσιαρχ. 0Οντεσ αὐτω φιλοι πεµψαντεσ πο. 

αυτ. παρεκαλουν εἰς 

80. παυλου δε ῥουλομενου οι Ν”ΑΗ 19. δ41....ς Τίτου δὲ παυλ. βουλ. 
ουπΙ ΕΗΠΡ αἱ ρ]οι οαὲ ΟΥ «.. Νὸ ΚδεΓ του παυλ. δε βουλ., Ὦ βουλο- 
μενου δετου παυλ. | ουκ ειω» (Β εων, Η1, 68 ειου, 104. ειασαν) αυτ. 

ου µαθήται (νρ ποπ ᾖρε)πιϊδογιπύ ἀἱροϊριί, ο Ίιοπ ρενπιδ. ειωπι ἀἰδοίρ., 

4 ἀἰροῦριιῖέ ποπ βἰπεύαπθ) ... ΕΙ οι µαθητ. εκωλυον. ΒἰπιΠέεν ΣΥΥΣΕΒ 

418 ααμῦς 

81, οντεσ (οἵ. Ῥοίνα]ες, ν]άο απίθ): 9 υπαρχοντεσ | αυτο: ΕΒἲ αυτου, 

19Τ. αυτων. Ἠίίαιη ἆ νρ οἷς φιῦ ον απέ αππτοί οἴμβ, σουίτα ο σοπδζήιδὲ 6ο 
απιἱοί | εαυτον (αἱ. αθ): νἩ 100. 68ο αυτον 

89. τι: ) 49. οἱπ, πος οχρτίπη νρ αἱ | ην γαρ τη εκκλ. (1. 40. αἱ”56ὲ αάᾶ 
ολη): ΡΕῖ ή γαρ εκκλ. ην | συγκεχυµεγή ΕΝΤΙ ΝΑΡ ... ς ἵωῃ Τί συγκεχ. 

6πη ΒΒΗΠΡ αἱ ορτίο Ρ]οΥ | πλειουσ: 08) πλειστοι | ενεκα ουπὶ ΝΑΕ 19. 
96. 68. 180. οπε ΤΙΡΗΥΙΟ ... ς Τϊ εγεκεν εππι ΏΕΗΠΡ αἱ ρίεν Οµν 

ΤΠΡΗΥΙ8 | συνεληλυὔεισαν: Ἡ -Θασυ, 1, αἱ ραιο ΤΗΡΗΥΙΑ -Ψησαν 

58. συνεβιβασαν «ΠΠ ΝΑΒΕ 19, (ουν εβιβασαν παἰν14) 2π. 99. 6633 69. 



ΠΡΑΞΕΙΣ 19, 96. 118 

βίβασαν "λέξανδρον, πρυβαλόντων αυτὸν τῶν Ιουδαίων ὁ δὲ 
-- ” . ιν . -- 

"4λέξανδροσ κατασείσασ τὴν χεῖρα ἠθελεν απολογεῖσθαι τῷ δήµῳ. 
κο ο ΄ 

94 ἐπιγνύντεσ δὲ ὅτι [ουδαῖόσ ἐστιν, φωνὴ ἐγένετο µία ἐκ πάντων, 
ντ ασ { « Π 

ὥσ ἐπὶ ὥρασ δύο κράζοντεσ᾽ μεγάλη ἡἄρτεμισ Εφεσίων. 90 κατα- 
΄ Νο Δ Ν ” ιτ . / / 

στειλασ δὲ ὁ γθαµμματευσ τον ὀχλον φησιν ἄνδρεσ Ιφέσιοι, τίσ 
/ ε [ή / 

άρ εστιν ἀνθρώπων ὃσ οὐ γινώσχει τὴν Εφεσίων πόλιν νεωκόρο» 
Θ - / 2 ΄ ν .. - ) / 

οὖσαν τῆσ µεγάλησ “Αρτέμιδοσ καὶ τοῦ διοπετοῦσ; 6 ἀναντιρρή- 
υ) .] , - ΄ 

των οὖν ὄντων τούτων δέον ἐστὶν ὑμᾶσ κατεσταλμένουσ ὑπάρχειν 

105. 1608. αδὈ... ς ΤΙ προεβιβασαν ουπι ΡΗΠΡ αἱ ρ]ετ οί Ο]ν 5956 
ε.. Ρὸ κατεβιβασαν. Παπ δἷο: ο νρ ἀείγαπεγιωιέ, ἃ ἀἰβίγασεγιωιέ, οἱ 

Αγοζμαετιπὲ | προβαλογτων (ς 9’) οσπι ΝΑΒΕΗ 40. αἱ (οτε ΟµΥ... 

ςο (ο, 60 Ὠ, ποη 6) Ίμπ προβαλλοντων οαπι 91, αἱ αἰσ]ά ρία οδί 

ΤΗΡΗγΙαίΣ ῃ αυτον: τ 40. 96. 100. 197. ΤΠΡΗΥΙΑ αυτων | ο δε: εἰ, 
κό νμ(]θ οίο .... Α ΔΟΥ απι {α ἀοπιῖὰ {οἱ ο ουν, κ” ο ὃ ουν | την χειρα 

οτῃ κ ΑΠΕΗΗΡ είο ... ΝΕΡ 40. 68. Τὸ. δΙ. αἱ ρ]αρὸ ΟµΣ ΤΠΡΗΥΙὺ τη 
χειρι | ηθελεν (86): ν” ηλθεν | τω δηκω: Ἐ τω λαω 

94. επιγνοντεσ «πΠι ΔΑΒΡΕΗΙΡ αἱ Ίοημο Ρ]α Ον 2056 Τηρ]γ]ιαἰς (Ἡ 19. αἱ 

επιγγωντεσ)... ς(- αυ Ἀσ) επιγνοντων ο. 106. αἱ νὶκ ππα (2 αρ Βου) 

εαί [ εκ: Ὁ οπι. Τεπι νρ (σος Γασία ἐδέ Ίια οπωοζωπε, αἱ εΙἶΙι ᾱ- οοπίτα 

ο 1ὔπια επω οπού 510) αἴο | ὦσ ο ΠΙ ΔΑΡΕΗΙΡ αἱ ρ]εγ ΟἨτ ... Ε 19, 99. 

94. ὦσει | επι: 19. ὃδ. 94. περι | ωρασ δυο: 4. 51. 100. 104. 199. 
8Ι356Υ (αἰν1ά) δυο ωρ. | κραζοντεσ ΟΠΗ ΝΑ... ς Τη ΤΙ κραζοντων ὁππι 

ΒΡΕΗΙΡ εἰς (106. οι ωσ επ. ωφ. δυ. κραζ.) | µεγαλη η (0” οπι) αρτε- 
µιεσ (ϱ -μῃσ) εφέσιων: Β Ρἱ5 Ἰαβεί 

9δ. καταστειλασ: ΡΕ 1. ΙΤ" τ8. 191. οδεῖ ΤΗΡΙΗΥΙ3 κατασεισασ (ἆ ο0τ- 

Φεδειβδεί, 6 νµ εεάαδδεί) | ο γθαµμµατ. τον οχλ. ος ονά]πό 61ΠΙ ΝΑΡΕ 

ΗΠΡ αἱ Ρ]εν να 58] ΒΥΤΡ ατίπ (11ρεγα ΒΥΙΣΕΣ ααί1) ΟΗΥ9956.., Ε 91. 
190. «ορ τον οχλ. ο γραμμ. | φησιν: Β εφη, νρ (π{ ο. ϱ) αίωίέ (4 αὖθ) | 

ἔφεσιοι (88): κ” ατπι αδελφοι | ανρωπων ΠΟ ΝΑΒΕ αἱ ΡΙ1815 (εκ 15 

40. αἱ αἰῑᾳ των ανθρ.) οι νρ ΒΥΙΞΝ αγθ οορ (84 ΑΠΟΕΡΦ) ἄΡΠΙ 

Ογεαιῦ30 ἙπρΗγ]ὸ .,, ς ανθρωποσ οππα "(Ρο αν’ θρωπ.) ΗΗΡ αἱ 1οἨβο 

Ρία 5ΥΤΡ αεί ΟΙ. 256 ΤΠΡΗΥΙΑ. οτε 18149306 τισ ουκ οιδε-την εφε. 
πολιν εἴο | εφεσιων (180. οαί των ἐφ.,  ροδῖ πολιν ρου, Ίἴεπι 84Ἠ «ορ 

8|): Ὦ ηµετεραν, ἆ υεδίαπι | νεωκορον: ΕΙΡ 19. 68. αδεῖ αἱ ραιο γεο- 

κορον, Ρ ναοκορον (νιωκορον) | ουσαν (ΑΤπΠι ΠΟΠ εχρτ]): Ὦ ειναι (4 

ο νρ ἐδδέ), Ίνεπι 18143306 | τησ (Δ" και τησ) κεγαλησ 5Ίπο Φεασ οἶπι 
ΝΑΒΡΕ αἱ 50 οδί νρ βγταί δα] «ορ Ιβίά 206... ς (- αὖ 97) τ. κεγ. 

Όεασ οµΠΙ ΗΗΡ αἱ Ίοηφο Ρία αττα (αειμήυενϱ) ΟΥ Ἶ ῥιοπετουσ: Ὦ 68. 
ῥιοσπετουσ (ἆ ἀίαπαε εἰ Ἰιζις 1ου1ς) 

96. απα»τιρρητων: ΕΒ" αναντιρητων (81. αναντιρή οπηῖβδο των), 1, αναν- 

τηρητων (Ἡ εδ6" --τηρρητων). Οἱ αἲ 10, 99 | ουν: ὮΣ οπι (ο Ργο αναντ. 

ουν ο)τ. τουτ. Αρα απ νασπαπῃ Πα ῦεί) |. οντων τουτων (αἳ. αθ): Α 3. 

4. 98. 68. 100. 104. 199. αἱ δεν Ογ 358 (πο 566) τούτων οντων ... κ 
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Ν ΔΝ ΔΝ ’ 2 , Ν Δ ” ’ 

καὶ μηδὲν προπετὲσ πράσσειν. Ὁτ ἠγάγετε γὰρ τοὺσ ἄνδρασ τού- 
”/ [4 / 3 κ.α Δ έ Ν « - 3 

τουσ οὔτε ἱεροσύλουσ οὔτε βλασφημοῦντασ τὴν Φεὺν ἡμῶν. ὃδ ει 
λ π : / λ - ἳ ’ ἳ 

μὲν οὖν «{ημήτριοσ και οἱ σὺν αὐτῷ τεχεῖται ἔχουσι πρύσ τινα λό- 
ω - ” Ν / 3 ν 

7ου, ἀγοραῖοι ἄγονται καὶ ἀνθύπατοί εἰσιν, εγκαλείτωσαν αλλήλοισ. 

39 εἰ δέ τι περὶ ἑτέρων ἐπιζητεῖτε, ἐν τῇ ἐννόμῳ ἐκκλησίᾳ ἐπιλυ- 

9. 13. οπι τουτων | προπετεσ (ἆ νρ ἔεπιεγε, ο Ῥγορίετφιε 5ἱς): νό αἀᾶ 

τι | πρασσειν ΕΙΠΙ ΝΑΒΡΕΗΙΡ αἱ Ίοπρο Ρ]α «αἲ ΟΗΓ...ς πραττειν ΟΊΤη 

ΠΙΙΠΙ8Ο νῖχ πηα 

9Τ. ἠγαγ. Υγ. τουσ ανδο. τουτουσ: νἨ οπι | τουτουσ: Ὦ ΒΥΤΡ ΠΙβ Φα] Άγπι 

α4ά ενθαδε (84Ἡ π πο Ἰοειπι) | ουτε (51. ου8’) ιερ. ουτε: Ὦ µητε 

ιερ. «ητε | την Θεον οππῃ ΝΑΒΡ”ΕΗ1, α]δό {ογο εαί Ομτεαί 556 ΤΗΡΙΥΙΑ 
ες ( αὐ 91) την εαν επι ΡΕ Ρ 101. α1356Υ αἱ ππαν]ά ΤΠΡΗΥΙΟ 

εως 29. 96. δδ. 54. 106. 198. αἱ {εγοῦ 019366 τον Θεο) | ημων (0’) 

ΟΝΠΙ ΔΑΒΡΕΒΙΣ 19. 92. 36. 40. 6633” τθ, 105. αἱὔδευ ϱ ΥΙΟΣ β8Ἡ ΑΠΤΠ 
αδίἩΡΡ Ομτεαί 5 ΤΗΡΗΥΙΑ.... ς ΤΙ υμων ουπι ἘΒΙ"ΗΠΡ αἱ] ρ]ετ εαί νρ 

οοΡ ΑΥΤΡ αείμτο Ο1τὸ 556 ΤΠΡΙΥΙΟ 

98, Φημητριοσ (191. ο δηµ.): Ὦ αἀὰ ουτοσ, Ἰἴεπι ΒΥΥΣΕΝ αγθ | και οι: 
Ρε!” οι και | τεχνιται ἱ ΔΑΒΖΡΗΗΡ είς... Ἠ τεχνειται, Ὁ τεχνειτε | 
εχουσι ο. ΔΒΡΙ, είς ... ΤΙ εχουσι’ ΟΝΙΠ ΑΕΗΡ είς | εχ. πρ. τινα λογον 

οπΠῃ ΝΑΒΡΕΗΙΡ αἱ Ίοηρθ Ρ]ὰ οαί νρ ΒΥΤΡ ΑΤΠΙ (60Ρ Σχ. λογ. πρ. τιν., 88]1 

οπη πρ. τιν.) Οι 9 δ51, ΦΙπη]]1{εχ Ὦ εχ. προσ αυτουσ τινα λογ., ἆ λαδεπί 
σμπι αἴίφιον φιεπᾶαπι οετδιήπ ...ς (-- αυ Β1) πρ. τινα λογ. εχουσι ο Τη 

ππΙηαςο νῖκ ππα | αἀγοφαῖοι (ία οίῖαπι ς ἨΝΙβί α]) δίο απ αἰβαῖπιϊ 
εοτγαπῃ εοάΐσμπι ααἱ αοεεηῖθας Ργαθδίαπἰ. ἨΤΡ είς (αἱ Ῥ]α αἰνΙά), ηΟΠ 
ἀγόραιοι (αἱ αὐ Ἀσ Ίωπ Τ1). ΟΕ Βιερῃ. ΤΗ». Τ. ρ. 450 5ᾳ 0 τεῖοςίίβ 
α]ἴογαπῃ ταξοπ]Ό ας αρποβοϊίαγ Βαϊάας, απϊ ΈαπΙ Ζοπατα βίο βία ἴπ]ξ: ἆγο- 

ραῖοσ προπερισπωµένωσ ὃ ἐν ἀγορᾷ ἀναστρεφόμενοσ ἄνθρωποσ' 
ἀγόφαιοσ δὲ πφοπαροξυτόνωσ ἡ ἡμέρα ἐν ἡ ἡ ἀγορὰ τελεῖται. Οπῖ 
ἀϊβαποι]οπϊ αἱ Ην] απθϊααϊβθϊπηϊ αλϊατιο Ῥ]ετίαιε αἀνεγξαπίαν, Πα πθς 

{ανεηί βομπε]άθτγαδ Ιεχίοοργαρ]ας, αλ. Ο6 εί. ἄοεί!]. ραρ. 291. ϐςε- 

ἵεταπι τεάἁιηί νς οοπυεπέις ΓοΥΕΊΙΦΕΒ, ο 7ΟγέΠΦΕΒ, ἆ οοπυεέ. | εγκαλ-- 

πέ ΝΑΒΗΙΤΡ είς... ΡΕ ενκαλ-. Τα εἳ. ν. 40. 

99. περι ἑτερο» πΠ1 ΝΑΡΡΤΗΓΡ αἱ Ρ]α ΟἨσ 951, Ἱειι ο νρ αἴθεγίιε γεῖ, 

Τέεπῃ βγταζῖ βαἩ 6ορ αείὮ ατπι ... Ὠτπ ΤΙ περαιτερο εαπι Β τ. 10. 16. 

18. 96. 42. 65. 6Τ. 68 (περ ἑταίρω) 105. 126. 198. 168. 180. ἀδεν σα, 
Ἰέεπι ἆ λῆίενζιβ ... Ὦ περ -τερον (ο νὶὰε απ) :: περαιτερω β888 εἰε- 

σαπίοτ ας (γεαιαηίί οκ δα ἀἰσίαπι (ο{ Βίορμ. ΤΗ68.. αθὶ εἰϊαπι ϱχ 

Ῥ]αΐ. Ῥμασά, αβοτίαχ ουδεν ζητήσετε περαιτερο) νἰκ οβεηβΙοπϊ Ροΐθταέ 

«856. Ψἱάευαίαγ απίθπη 1]]αά αα]άθιη γδςΙ8 4ΠπΠ περι ἕτερων Ἰος 

1Ρ8ο Ίοσο ἀῑσΙ. Νας Ἠας Ιπ το περ]ὶροπάα οδί Ἱπζεγρτθίαιη αιιοἴοΓῖ{ας, 

αἱ ΟΠΙΠ6Β οχεθρίο ἆ Ιοο[]οπί περι ετερων Γπνεπί. | επιζητειτε: Εζη- 
τειται (8οἆ ο ὑπφινις), 4. 143 15. 69. 104. 100. 1689. 4δ0Γ ζήτειτε | εν 

τη εννομω εκκλησια: Ὦ εν’ το }0ομω εκκλησια (ΕΟΤ. θδί -σιασ, ρορί 

νθτο θαὐθεέπίατη εν τη ενγοµώ; 1ΟΠ πιίαίο εκκλησιασ), ἆ ὧν ζεφετι 

εεσἰοβίαο ἀἰδοιέίοίιη" 
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/ Ν Δ / 3 -- , λ - 

Βήσεται. 40 καὶ γὰρ κινδυνεύοµεν ἐγκαλεῖσθαι στάσεωσ περὶ τῆς 
ες Ν τ 

σήμερον, μηδενὸσ αἰτίου ὑπάρχοντοσ περὶ οὗ οὐ δυνησύμέθα ἅἄπο- 

δοῦναι λόγον τῇσ συστροφήσ ταύτης. 4ἱ καὶ ταυτα εἰπὼν ἀπέ- 

λυσεν τὴν ἐκκλησίαν. 

ΧΧ. 
Ν Ν / / ιά 

] ἨΜετὰ δὲ τὸ παύσασθαι τὺν 9ύρυβον μεταπεμψάμενοα ὁ 
ς - Π Π π 5 , ο-- 
/1αυλοσ τοὺσ μαθητὰσ καὶ παρακαλέσασ, ἀσπασάμενοσ ἐξηλβεν 

’ Ὀ ς ολ λ ὃς λ 
πορεύεσθαι εἰσ Ἡακεδονίαν. 3 διελθὼν δὲ τὰ µέρι ἐκεῖνα καὶ 

40. εγκαλεισθ. στασεωσ περι τησ σημ. µηδενοσ αιτ. υπαρχοντοσ: υ 

σηµερον ενκαλεισθ. στασεωσ µηδενοσ αιτ. οντοσ (Λοᾶίε αεοιδαγὲ δεΚί- 

ἐῑοπὲς πιιζζζμς οαιµβα ἐδδε 5ἱο 4) | πεοιου ου (αυ-{Γ ου) οἳπη ΝΑΒΗΓΡ 

(5εᾷ 1,” περὶ οὖν οὐ) αἱ {εγεῖὸ νσοᾶὰ (αρ 9) βγταίτ ασπη αδμυ τὰ Οδ δοῖ 
ΤΠΡΙΙΥΙΑ εεες Ὅπ ΤΙ περι ου (Βἶπε οὐ) οτι ΡΕ αἱ Ρετπια (8εὰ πηπ]{ο 

Ραπείοτες αἱ ναί 4πατη απ περ. ου ου) εαὲ νς 88] «ορ Οτ 5, 908 

ΤΠΡΗΥΙΟ | δυνησομεδα: 11. 19. 68. 99. -σωμεδα | αποδουναυ οΙΠΙ ΝΑ 
ΒΡΕ αἱ φαΐ πια οαῖ ΟΥ ΤΗΡΗΥΙΟ ... αρ Τ δουναι ουτι Η1, αἰ 5 
Ογ 3958 ΤΗΡΗΥΙ4 | περι τησ επι ΝΑΒΕ 15. 18. 25. 51. 93. 96. 40. 68. 
τὸ. 199. 19Τ. 180. ἆδον Κδοῦ οαί ἆ (ού ροβδιπηι γεᾷᾶειε γαἰίοπετι 

41 ου οοπσιΓ8ο) ατπι ΤΠΡΗΥΙΟ... ς ΤΙ οπι περι επι ΡΕΤΗΙΡ αἱ Ρ]εν 

ος ΤΗΡΙΥΙΕ, 1ζεπι (6ε φιιο ροβδίπιις γεᾷᾶεγε γαξίοπεπι οοπσιιγδιι δέ) 

να | συστροφήσ (ΔΑΒΡΕΗΙΡ οἷς, πα]]ᾳ8 συνστρ., 5εὰ ἵπ ϱ 8αῦ σ αἱίετο 

ναΐ ν εἰαίαπ]) ταυτησ: 19. α4ὰ και ει ταυτα ουτωσ εχει 

ΧΧ. 1. µεταπεμψαμενοσ οπι ΝΒΕ 19. 143 15. 16. 51. 96. 40. 68. 180. 

ε8ὲ 5αἩ «ορ αείμτο ΤΗΡΗΥΙΟ: Βἰπι] του 69. 98Ι15 105. αδ56Ρ µεταστει- 
λαμενοσ (69. -λωμενοσ) ... ς Ἰωπ Ἑϊ προσκαλεσαµενοσ 6ππι ΑΡΗΗΡ αἱ 

Ίοηρφα Ρ]α ΟΥ 256” ΤΠΡΗΥΙ8, Ιίθπι οοσαξῖ νρ (ε οοπυοσαξίε, ἆ εοπυοσα- 

σὐέ), Πιαπιν]ὰ (αζυοσαυί) ΑΥΤΑἳΓ αγπΠι ΔΕΙΠΡΡ | ο παυλοσ: Ὦ οπι 0 | και 

παρακαλεσασ ασπασαµενοσ εππῃ ΑΒ 19. (βἵπατε αρ ΤΈτερ) 90ὓ. τὸ. Τ8Ώ)8 

9δυιξ «ορ; Ιἴειη ΝΕ Σαι παρ. και ασπ., (9) (19. αρ 3) 15. 20. οτ. 29. 

96. 40. (69) 9τΤ. 106. (1063) 19τΤ. 180. 401εοῖ οαἰ ΤΗΡΗΥΙΌ κ. παρ. ασπ. 
τε(θθ. δε). Νες αἰῑίεγ (νε 5ίπο οοπαηοίοης να] οππῃ οοπΙαπσαΙους Ιπ{θχ 

παρ. εἰ ασπ., ἆ (εἰ πιιζίο εω]ογίαίις καζιίαπςδ επι) νο (υοσαίί Γαιζως ᾱἷ- 

φοζριιζῖε εί εω]ογέαίἰιὸ ϱο5 να[εαίωιί εἰ ΡΥο/εσξιι εδ) «ορ (Πιογέαξις εδ ε08, 

βαζπίαυί 608, επ) 9ΑἩ (εοπδοίαίιδ εδέ εος εἰ βαἶιέαυτ ε9ο8, επ) »γταῦ 

ΑΥΤ αοί]. Ὦ ν6ΤΟ 8ἷ6: και πολλα παρακαλεσασ (5ἱε ϱ3,"παρακελευσασ 2 

παρακελεσσασ 32) αποσπασαµεγοσ (ϱ" ασπασαμµενοστε)...... ς Τ! και 

ασπασαμενοσ (οΠ1Ι680 παρακαλεσασ) επ ΗΓΡ αἱ Ίοηρε Ρία Ον 9895 

ΤΠΡΙΙΥΙΑ [ πορευεσθαι ουΠι ΝΑΒΕ (ροη Ροδῖ μακεὺ.) 15 (αρ 82) 10. 

18. 98. 94. 96. 40. 68. 180. 40ἱεοί οαϊ ΤΠρ]γ]δ....ς ΤΙ πορευθηναιυ 

επι ἩΣΡ α] Ρρ]εντ ΟµΥ ΤΠΡΗΥΙΝ.... ο 2τ. 667” 105. οπι. | μακεδονιαν 

5ἴπο αγί]οι]ο ΟΠΠ ΝΒΡΕΙΙΣΗ 9, 4. 99. 91. 98. 56. 68. 96. 99. 100. 104. 
105. 19τ. 1Ττ" 190. α1ὔδοι οαί ΟΥ 9όλέοπι ΤρΗγΙΟ... ς Τϊ την µακεὺ, 

Ευ1Π ΑΗΡ αἱ Ρ]ι ΟµΥ 9902 υχί ΤΗΡΏΥΙ8 



19, 29 
21, ὁ 

Ῥο 16, 21. 25 
Ἠρ]ι 6, οἱ 

9 Τΐπα 1, 20. 
16, 8 

1160 20, 9. ΠΡΛΞΕΙΣ 

παρακαλέσασ αὐτοὺσ λόγῳ πολλῷ ἦλθεν εἰσ τὴν Ελλάδα, Ὁ ποι- 

ήσασ τε µῆνασ τρεῖσ, γενομένησ ἐπιβουλῆσ αὐτῷ ὑπὺ τῶν Ιουδαίων 

μέλλοντι ἀνάγεσθαι εἰσ τὴν Συρίαν, ἐγένετο γιώµησ τοῦ ὑποστρέ- 

Φφειν διὰ Μακεδονίασ. 4 συνείπετο δὲ ᾽αὐτῷ «Σώπατροσ Πύρρου 
Βεροιαῖοσ, (εσσαλονικέων δὲ ᾿ρίσταρχοσ καὶ «Σέκουνδυσ καὶ 

/Γάϊοσ «Περβαῖοσ καὶ Τιμόθεοσ, Ασιανοὶ δὲ Τυχικὺσ καὶ Ἐρόφι- 

μοσ᾽ Ὁ οὗτοι δὲ πρυελθόντεσ ἔμενον ἡμᾶσ ἐν Τρῳάδι ϐ ἡμεῖσ δὲ 

9. τα µερη εχεινα (ΡΕ13 --νη): Ὁ ῬΙβεΕΠΙ παντα | παρακαλεσασ αυτουσ 

(4 εποτίαίι 8ἵπο αυτ.): ΡΕ0" χρήησαµενοσ 

ὃ. τε: Ὁ 2Τ. 98. ο 6ΟΡ (πο Ἰέοπι 8811) ὃε | γενοµενησ: 40. αἆᾶ τε, τ, αὰ 

δε... Ὁ και γενηθεισησ (51" -Θεισ) | επιβουλησ αυτω 611 ΔΑΒΕ 18. 

98. 69. 118. 190. α1”δ6υ οαὲ...ς αὐτω επιβουλησ επι ΡΗΙΡ αἱ ρίον 
νο (/αοίΐαο κιπέ ἐζὲ ὑπδίάίας) Ο11 9965 ] µελλοντι πβᾳ1θΘ µακεδονιασ: Ὦ 
ΒΥΤΡ ΤΡ η ελησεν αναχθηναι εισ συριαν' ειπεν δε το πνευκα αὐυτω 
υποστρεφειν δια τησ µακεδονιασ | µελλοντι: Ὦ µελλων .,. 91, 99. 99. 
26. 298. ὃτ. 41. 56. 96. 101. 149. 191. 199. Ον Σόδεοπῃ (ΏοἨ 1{απιῦο” 
ΙΣΙ) µελλοντα | αναγεσθαι: Ε 43 αγεσθαι (ο παυίφαγε, αἲϊ νο πασίφα- 

έπγο) | εισ: 69. 106. αδεῖ επι | γνωμησ οππι ΝΑΡΕ 19. 10. 19. 38. 96. 
98. 46. 08. 1050. 180. σαΐ ... ς ἴμπ Τϊ γνωμη οππι ΒΡΗΠΡ αἱ Ρεν »γΙ) 

τηρ ϱτ 0Η 9365 Γτου: 15. 18. οαὲ ΟΠη 

4. συνειπετο δε αυτω: Ὦ ΒΥΤΡ ΤΡ µελλοντοσ ουν (ἆ 5ΥΤΡ πιδ αμέέπι) εξει- 

εγαν αυτου (ἆ σοπιατί επι), ΒΥΤΡ ΤΠΕ φιιπι Γι εδδεἰ απιίεπι εωζγε, 

οοπιϊἑαἰέ διπέ επι | ὃε αυτο (αυτω οπι 4” 16. 99. 98. ὃτ. 56. 66. 90. 

100. 199. αἱ”56ἳ) βἶηπο αἀἀίαπιεηίο 61 η 19. νο (εί. απα [α ἀοπιῖά 

{οἱ Βεά 1/5) 5αἩ. οορ αοἰμα( ατθ,.. ς ωωμ Τί αάά αχοι (Ὁ μεχρι) τησ 

ασιασ 6ΝΠΙ ΑΡΕΗΙΡ 4] {εγθ ΟΠηΗ (6ί, Βαά 1 δ εκ 1) δγταίΣ αγιη ΟΥ) δό5] 

σωπατροσ (6ἵ. Οτἷπί 5, 666): 4" 96. 40. 4Τ. στ". 68. 96. 101. δεῖ αἱ 
ρ]810 ἀθιπίά (81, εἰ. Ώεά) Βα] σορ ατπι ατὸ ΤΗΡΗΥΙΑ σωσιπατροσ 

(αθί]ιτο Ρείγο8, 86ΔΡΡ εορείγο8) | πυρρου εΠΙΏ ΔΑΒΡΕ αἱ ρ]α»ῦῦ (15. αἱ 

ραις πυρου) εαί νςδ (απι {α 215) «ορ (84 υιοσ βερου) ΒΥΤΡ ΤΗΕ Αγ 

Οµἰπίά,686 ΤΠρΗγ]ὸ...,ς (-- αὐ 94) οπι επι ΗΠΡ αἱ ία ΑΥΙΣΟΙΙ εἱρ ἰχί 
απο] Οι ΤΠΡΗΥΙ3 οἵπ | βερονανοσ οιιπι Νέ(-εοσ, κ” -ροιοσ) ΑΞΒΡ3 εἰς, 

Ίτεπῃ ΡΕ ῥερυαιοσ (ἆ δεγγεπβῖδ, ο Φεγοεπδί) ... ΑΝΙάΠΙΡ 11. 1Τ. 20. 

81. αἱ Ῥαιο ῥήροιαιοσ, 43" 14. 19. ὁ0. 98. 68. 96. 106. 119. αἱ (ογο”ὸ 

(ἵ αρ Βεπ) ΤΙΡΊΗΥΙ8 ῥερροιαιοσ 1: ε{ αἆ 11, 10 |. Φεσσαλονικεων: Ἡ 

(αἱ οἱ. 11, 9. 11. 19) αἱ αἲῖα θεσαλ. | σέκουνδοσ πἲί Η.... σ ]μη σεκοῦν- 

Φος αἲ τ | δερραιοσ (Α 19. ο δερῷ., αἱ 100. απίθα ο βεροιαιοσ): ϱ” 
Φοιβεριοσ, ἆ ἀουεγῖμβ | τιμοθεοσ: ΒΥΤΡΕΝ αγε αὖά Γ8ἱγεπείς, Ἱέεπι 191. 

εφεσιοσ | ασιανοι: Ὦ 8588 εφεσιοι, ΒΥΤΡ ΙΕ εω Απία Πρ]ιεκῆ. Οθίοτιιπι 

Ίωπ Απίθ ασιανοι Ρ]οπο ἀἰδηα]ίς που Πέ Τπάνεδ |. τυχυκὺσ (Ίου 

«Ἀοσθηίι ἨΙ, οἱ Ρ]ετίᾳαο πί ναΐτ, Τα εὐ.ς μη, οοπἰταα]σοσηία ΥΝΙΠΕΥΟ 

1ὴ ϱΤΑΠΙΠΙ.): Ὁ ευτιχοσ 

«οὔτοι δε οππα ΝΑΒΕ 19. 21. 99. 95. 40. 68. 105. 19 169. αδεῖ οδ6) σορ 

ΒΥΤΡ (Φα]ι 11 φιιίᾶεπι, αο1ἨΤο εἰ εἰζὲ φιζᾶεπι) ΤΙρΗΥΙΟ ... ς ΤΙ οπη δε οτιπῃ 

ΡΗΙ,Ρ αἳ ρ]ον οαί νς ΘΥΥΣΕἨ ΑγΠι (αείΠΡΡ) ΟΦ 565 ΤΗΡΗΥΙ4 | προελθοντεσ 

σι 
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ος / Δ Ν ς / ας σε. / 2 Ν / λ 

ἐξεπλευσαµε) μετὰ τὰσ ημέρασ τῶν αζύμων απὺ Φιλίππων, καὶ 
3” Δ 2 Δ . Ν ΄. / ”/ ε - ο ᾳ 

ηλθομεν προσ αυτοὺσ εἰσ τὴν Γοφάδα ἄχοι ἡμερῶν πέντε, ὅπου 
’ έ / ς Ἰ 

διετρίψαµεν ημέρασ ἑπτα. 
ης ΜΗ να -- 5, πω / ον ἐν / ” 

{ Εν δὲ τι µια τῶν σαῤῥατων συνηγµένων ημων κλάσαι ἄρ- 
[4 ” ’ ι) - /’ ο ’ αι . / ’ 

τον ὁ Παυλοσ διελέγετο αυτοῖσ, μέλλων ἐξιέναι τῃ επαύριον, παρέ- 
/ Δ / / / ὃς πε ον λ /ςι ς Ν 

τεινέν τε τὺν λόγον µέχρι μεσονυκτίου᾽ ὃ ἠσαν δὲ λαμπάδεσ ἱκαναὶ 
ῥμζ ος, ο η ../ , 

ἕν τῷ ὑπερῴῳ οὗ ἦμεν συνηγµένοι. 9) καθεζόμενοσ δέ τισ νεαγίασ 
’ πο Δ - ή ΄ [ή τη 

ὀνόματι Γὔτυχυσ ἐπὶ τῇσ Ὀυρίδυσ, καταφἐρόµενοσ ὕπνῳ βῥαθεῖ, 
/ ο. / νο  Ν -- ο... μ Ν ον ντο 

διαλεγοµένου του {Παύλου επι πλείον, κατἐγεχθεισ ἀπὸ του ὕπνου 
᾿ . - ’ ΑΛ ’ 

ἔπεσεν αἀπὺ του τριστέγου κάτω καὶ {ρ61 νεκρύσ. 10 καταβὰσ 

οπι Η5Ρ αἱ βαΐξ πῃα ο νς (αίθτᾳ γτγαεσεδειδδελέ, πῖ οἵ. 4) ΟΗ5, πας α Πίο 

Βγταίς βαἩ ϱ0Ρ αὖπι αθίμ.... ΝΑΥΙΔΡΧΕΕΤΗΗΡ αἱ ρ]1αβδῦό προσελΘουντεσ 

1: αποᾷ ποἢ ΡοΐθΒί ΠΟΠ Ρτο ν1τίο Παβοτῖ | εμενονΥ: κ ἐμεινον, αἱ ραπςο 

εµειναν | ηµασ: 983 αυτον | τρωαδε: ϱ" τροαδι, Ὦ τροαδει 

6, εισ την τρωαδα (Ε τροαδ.): Ὦ οπι την | αχρι οππῃ ΑΒΙΗΡ 1. 9. 49. 4Τ. 
65. 101. 106. 180. 192. ἀδο οαί ΤΠΡΗΥΙΑ; Ἱίεπ ς αχρισ οαπι Ἡ αἱ ρ]α 

Ον 265 ΤΗἩΡΗΨΙΟ .., ΝΕ 19. απο (ε ὕπβγα ἀἰεῦιι (ύπ(ιο, νο νι ἀἰεῦιις 

(ιζπ(με) | αχο. ημ. πεντε: Ρ πεμπταιοι, ἆ «ἰπίωιί | οπου ΕΠΙ ΝΑΤ 

19....ς Ίωπ ΤΙ ου 6ΠΠΙ ΒΗΤΡ αἱ ρ]ετ οαί ΟµΥ ... 40. 19Τ. ου και (οδ6ὲ 

καν Ρτο οπου), ΙΙΙ 301 ϱΥΥΡ αμὸί οἱ, Ὦ εν η και (ἆ ὧν (μα ΟΠΙΙΦ8Ο και) | 

επτα: ἵπ Ἰ, εΧ πεντε 6ΟΥΤΘΕΊΤΙΙΠΙ 

7. εν δε εἰ. Ῥαβείμ 198... ΡΕΤ ΘΥΥΣΟἨ (Πο Π6ΠΙΡ) αείλαίς εντε | τη: Ε Ίκδος 

οπη | µια: ΡΒΤ µια πρωτη | ημων ΕΠ ΝΑΒΡΕ αἱ οαἲ νο δγταί ρα] 

(οορ ποη αχρτῖπι Ίμων) αἲπι αθἰα ΟΥ 595. 505 (1επιεαί 535) ΤΗΡΗΥΙΟ 
τες (5 6ὖ 4) των µαίήτων ο. ΠΕΡ αἱ Ίοηφε Ρ]α Ῥαβεῦι”5 ΤΗρ)ΥΙα | 

χλασαι ΟΠΤΏ ΝΑΒΕΗΙΙΡ αἱ Ίοησα Ρία ας Βαδείμ395 Οµτ ΤΗΡΙγΙα.,,ς 

ς- αυ Β5) του χλασαι οσπι ϱ αἱ υἷκ πηα (ππ11ο9όἩ) ΤΙΡΗΥΙΟ  παρ- 
ετειν. τε: 16. 18. 25. ὀ6. 68. 180. οαί 8α] 60ορ ΥΥΡ Βαδείι3985 ΤΠρΗγΙα 
παρετ. δε ... 981 οπι εορα]απα ... 19. παρατεινο»τοσ | μεχρι: 5 µε- 

χρισ... ὃ. 69. 100. 105. α1”56Γ αἱ ραπο αχοι 

8. λαιπαδεσ (νρ ἰαπιμαᾶαε, ε ἰαπίεγπας): Ὦ υπολαμπαὺεσ, ἆ /αομίαο | 

ἠμεν ΕΠΙ ΝΑΒΡΗΕΗΙΡ αἱ Ίοηρε ρ]α οαί Υρ ΥτΗ) δα] ΑΥΠΙ ἁαἴΙΡΡ ΟΥ 

9565 ΤΗρΗγΙ»..,, ς (-- ἄν 82) ήσαν ΕΠΙ ΠΙΙΠΙΒδΟ ΠΟΠ Πα πα 6ορ αειμ!ο 

ΤΙΡΗΥΙΑ: | συνήγµενοι: 4. συνηΘροισµενου --- Ἐ 011 

9. μαθεζομενοσ «ΠΠ ΝΑΒΡΕ αἱ] οα!ξ... ς καθηµενοσ ομπῃ ΠΕΡ αἱ ρ]6Υ 

Ομ 20ῦ  νεανιασ (191. Ε59Ν.-.νισκοσ, 19166ἵ ροή Ροδί ονοµατι): Ε οπι | 

επι τησ Φυριδοσ καταφερ. υπνω βαθεν (αἱ. ΟΥ335 ππο τθβρίζ1εηβ 
καταφερ. υπνω): Ὦ επι τη θΘυριδν κατεχοµενοσ υπνω βαρει | του 

παυλου: Ὦ ο του | Κατενεχθεισ: Ἐ κατανεχθισ | απο τ. υπνου οΙΠι 

ΔΑΒΗΕΤΡ α] Ρ]ει εαί Τηαρηγ]αίς... ΡΗ αἱ Ρ]α510 ΟΝΥ υπο τ. υπν. | επε- 
σεν: Εξ πεσων, ΟΠΠΊ880 και »6α | καν ηρθη (4 εἰ αιιθίαίις εδ): 6” 

και ος ηρύη (ἱαρίαο ΜΙΙ] και επηρ η) 

ΤΙΒΟΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. Τ. ΡΕ. 8. 19 Β 



115 01: ΠΡΑΞΕΙΣ 

δὲ ὁ Π[αυλοσ ἐπέπεσεν αυτῷ καὶ συνπεριλαβὼν εἶπεν μὴ Όορυ- 

βεῖσθε ἡ γὰρ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν αὐτῷ ἐστώ. 1Ι ἀναβὰσ δὲ καὶ 
κλάσασ τὸν ἄρτον καὶ γευσάµεγοσ, ἐφ ἱκανόν τὲ ὁμιλήσασ ἄχρι 

αὐγῆσ, οὕτωσ ἐξηλθεν. 12 ἤγαγον δὲ τὺν παῖδα ζώντα, καὶ παρ- 

εκλ/θησαν οὐ µετρίωσ. 

19 'Ημεῖσ δὲ προελθόντεσ ἐπὶ τὸ πλοῖον ἀνήχθημεν ἐπὶ τὴν 

᾿σσον, ἐκεῖθεν µέλλοντεσ ἄναλαμβάνειν τὸν Παυλον' οὕτωσ γὰρ 

διατεταγµέγοσ ἦν, µέλλων αὐτὺσ πεζεύειν. 14 ὧσ δὲ συνέβαλλεν 

ἡμῖν εἰσ τὴν ᾿σσον, ἀναλαβόντεσ αὐτὸν {λθομεν εἰσ Μιτυλήνην. 

10. επεπεσεν αὐτω: Ὦ επεσεν επ αυτω, 18. 106. 60115)565 ΤΠΡΙΥΙΟ επεπε- 
σεν επ αυτω | συνπ- ΟππΠι ΝΑΒΤΡΕΗ....ς μμ συµπ-- έπη ΗΣΗΡ αἱ εετίε 
ΡΙετ. Τίοπι συνπεριλαβων: οἳ -βαλων ... 31. 25. 98. 94. 40. 1056. 65ο 
Κ5ΕΙ συµμπαραλαβων. Ῥταείετεα ϱ αὐά αυτου, 21. 96. 663" 69. 105. 

180. 4δΕΓ α] ραπς εαΐ Οµτ ΤΠΗΡΙΙΥΙΟ αυτον, 98. αυτω. Τίοπη ΑΥΤΙΙ βα]ι 

ο0ρ ΑΠΩ | ειπεν: ΡΕ13 και ειπεν (ἆ εἰ οἴγουπιρζεαίέ εἰ ἀἰωτί) | εν αυτω: 

Τεν εαυτω 

11. και κλασασ: Ἡ ΟΠΙ και (Ίέεπι ο ἀεταδτη 1 ϱ(ῷ εβδ]ά ΑΙ). ΒΙπι]]έουγ βα]ι 

οι Πι Υ6γΟ αἄθοεπαίςθεί, /απφέπβ Ῥαπεπι φηιδίαυίέ οἵο. | τον αρτον οππη νἲ 

ΑΒΟΡ” 19, ΤΠΡΗΥΙὺ «.. 6 οπι τον ΟΠΠ ΝΕΡΖΕΗΙΡ 4] Ρ]ετ οαί Βαβεἰ 355 
Οἱ 9965 ΤΠΡΗΥΙΑ [ τε: ΡΕΙΡΕΙ 18. 105. ΤΠΡΙΗΥΙ8 δε | αχθι οππι ΝΑΒΟΖΕ 

1. 9. 18. ΤΗΡΗΥΙΑ...ς Ἰμπ αχθρισ ΕΠΙ 0”ΡΗΗΡ αἱ Ρεν οαὲ Ο11 9968 
ΤΙΡΗΥΙΑ: ἵτεπα Βαθο 259 µεχρισ | αυγήσ: Ναυτησ, οοπ{αβῖς Γ εἰ Τ 

19, Ίγαγον (80. 9Τ. 101. --γεν, Ἰίοπι αγπιὮ) δετ. παιδ. ζωντα : Ὦ ασπα- 
ζομιενων δε αυτων Ίγαγεν τον νεανισκον ζωντα, 984 ἆ δα[μίαπίες αιιέεηι 

εο8δ (οοἆεκ αιίεοθ) αάιπεγιπιέ ἴπδετιεηι ου επιἑέηι 

19. προελθοντεσ επΠΙ ΝΒΡΟΙ, αἱ βαί πη (ο ῥγουεοί{) ΤΠρΙγΙὸ .... ΑΒ"ΕΗΠΡ 

αἱ (ογοί Ομ 56 ΤΙΡΗΥΙΗ προσελΘοντεσ, 98Η κατελΏοντεσ (ΕΙ (αυ 

ΒΥΤΣΕΣ ατθ), ὀ8. 1Τ7. προσαχεντεσ, εδὲῖ ελθοντεσ, 98118 εµβαντεσ ... 

νΕ αδοελᾶεπίεδ παυεπι, ἆ αθοειάίπιµς ὑπ παυεπι | επι το: Ὁ 195. 48ο εισ 

το | επι την ΕΠΙ ΝΑΒΟΒ 19. 95. 40. Τὸ. 106. αδοῖ ΤΗΡΙΥΙΡ ....ς εισ 
την ΟΠΠ ΡΗΤΡ αἱ ρ]εν επῖ ΟΝτ ΤΗΡΗΥΙ8 { ασσον οΙΠΙ ΝΑΒΟΡΕΗ αἱ ρ]οχ 

νρ (αἵ, απη {α {ο]) σορ ατπι ΟΗΓ. Πειη 19. 96. 106. αἰ5 ἀοπι]ᾶ ασον.... 

15. 18. 86. σαί535 νασον, 15 9. 10. 11. 1Τ. 19. 91. 50. 49. 101. αἱ ραις 

δα ογταῦ Φασο», 26. 99. 99. 100. οἳσἳ α] Φασσον | διατεταγµενοσ (Ἡ” 
Κ56Γ Μον, 0 15. 96. 180. εαὲ εντεταλμενοσ) ην Ἆος ογ41π6 6. ΝΑΒΟΒ 19. 

15. 5Ι. 96. 40. 69. 106. 180. αδόΣ,,. ς Τϊ ήν διατεταγµενοσ οἳΠι ΡΗΤΡ 

αἱ ρ]εγ ΟΝσ | µελλων αυτοσ (Ώ αὖτ. μελλ.): Ὁ 96. οί ΡΥΒΕΙΑ ὧσ 

14 δει ο” οπιῖά | συνεβαλλεν (κό, Ν” --λλον) ουπι ΝΑΕΕΕΙΡ 40. 100....ς 
Τ συνεβαλεν οππι 6ΡΗ1, 4] Ῥ]ον οαί ο νς (αίογῃ σοπωεπῖθθεέ ποβ) το] 

Οµτ | εισ την (86): ΝἘ επι την | ασσον (5ἱο Ι. 1, οἳ, 1: αἱ Ῥαας ασον εξ 
νασον): Ε αἱ πα (αἱ. ο86χ) δα αυτα) Θασον (αἱ ραἈο Φασσον) | ἡλ9ο- 

μεν: Ἡ" ανηλόομεν | μµιτυλήνην «ΠΠ ΝΒΟΡΗΡ θἷο... ΑΒ Α]336ς µιτυ- 

λινη, 1, αυτυλινην 
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10 κἀκεῖθεν ἀποπλεύσαντεσ τῇ ἐπιούσῃ κατηντήσαµεν ἄντικρυσ 

Χίου, τῇ δὲ ἑτέρᾳ παρεβάλομεν εἰσ Σάµον, τῇ δὲ ἐχομένῃ ἤλθομεν 
εἰσ Μίλητον. 16 κεκρίκει γὰρ ὁ Παῦλοσ παραπλεῦσαι τὴν ᾿Εφε- 

σον, ὅπωσ μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβήσαι εν τῇ σίᾳ' ἔσπευδεν 

γάρ, εἰ δυνατὸν εἰ αὐτῷ, τὴν ἡμέραν τησ πεντηκοστῆσ Ίενέσθοι 

εἰσ Ἱερουσαλήμ. 

15. καγεινθεν: Ὦ και εκειθεν | α»τικρυσ οππι ΝΑΒ”ΟΡΕΙ, 19. 250. 26. 95. 

96. 40. 68. 105. 180. οαί ΤΗΡΗΥΙΟ ... ς αντικρυ εππι ΒΗΡ αἱ Ρἱοτ 
Ον 384 ΤΗΡΗΥΙΗ ] ετερα: Β 10. 19. Τὸ. εαἲ εσπερα | παφεβαλομεν 
. 4. στ. 99. ΤΗΡΗΥΙΑ -βαλλομεν): ϱ8Ι" παρελαβοκεν | τη δε εχοµενη 

(60/3) ου πι ΝΑΡΟΕ 18. 15. 19. 97. 69. Τὸ. 180. αδεῖ νρ «ορ αὔτη ΔΘίΙΡΡ 

(ξεά 5Τ. Τ8. 180. νρ ατπι και τη εχοµενη, 90Ρ 86ΙΙΡΡ οι οορι]ανης 

βεἴ{ῃΤΟ νοτβ]β εισ σαµον ἄπεπι Ἠαϊαβ νουςιις {αοἲ{)... ς Τί και ειναν- 

τεσ εν τρωγυλλιω (Τ] -υλιφ) τη εχοµενη εππι ΡΗΤΡ αἱ Ρ]εν οαί βγτίὈ 

5αἩ Ον 53964 ΤΠΡΙγΙαίτ ες Ἠπες ος απεϊηαἰθείπηα Ππίετρο]αίοπε βαχίςθεα 
Ρτϊποϊρα]Ίαπι 4πο5δ Ρ]εγαππαπθ 5οαπἵπιασ {αδίππῃ αποἰογῖίας θιαἀοί. 

Ππιετρο]απάϊ ϱαπβδα Ροίεγαί ἵπ εο ροβῖία 6856, ααοά γδενετα Τχοςγ 11 

Ῥαπ] απ απ πιαηβῖςςθ βοἰεῦαπέ νο] {γαάεὈαπί. Ῥοΐεταί οἴίαπι Π]]ιιὰ ες 

 πποτθ παπίατγαπι 9556 Ἱέ Θαπιο Μ{]δίαπι ρθίοηίαβ ρεγποσίαγεπί Τ{οςγ ΠΠ. 

Φπαο ϱῖ οαἶ ποᾳ Ρ]αοθηέ, ἔβππαπ αέῖαπη πηῖπας Ῥτορα Ρα βαπί απίθΒ 

ἐπσ νετρα Ιδία οἰθοία δίπί ποπτι]]1 ἆ οσίαιτῖ β1δῖ νΙάεραπίαν.. Ώϊχετιπί 

εηῖπι εἶεσεία 6556 ρτορίθτεα αποὰ Ττοργ]απῃ αἆ ἵρβαπα βαπαπα 1Π5]4Π1 

Ρετίῖπετο ἁἀῑοί νιἀετείαχ πθο να6γο ρογίΙπαθταί. Αί 5ἱ ααἱς 5οεἶεῦαί Ττο- 

ΕΥ] ππα Πο 1π Ίρδα ῬαπΠΟ ΒΙΓΙΙΩ 6586, ῥτοχκίπης α ΡαΠΙΟ αῦαςβε βεϊευαί. 

Νεο επἰπι ροίεταί ἡ τρωγίλιοσ ἄκρα που πορβίπηα 6886, πἱ οχ Βίτα- 
Ῥοπο ἀῑδοιέαν. Ἠϊπο ος φας αββία]εγΙ{ νοχθα Ιδία, πππῖπιο ραίοῖ, 

11οςἱβ νετο εἰαδπιοᾶϊ ἆθ απίδας ἵπ πίγαπ]ααο Ῥατίεπι ἀδραίανί Ρροϊαςί 

βίππάππα εδὲ {αδεια ᾽αποζοσίίαία. Οείεταπι ΤΙ τρωγυλιω επα Ὁ (085 

τρωγυλια, ἆ ἴγουφ[ζο) 1, (1, αἱ πια τρογυλιο) 19. 28. 90. 91. 98. 40. 4Τ. 

68. αἳ πια (5εά πῃα θί]απα τρογγυλιω, Ρραιοῖ στρογγυλιω, στρογυλιω) 

Ογ9 δέν, ς τρωγυλλιω εμπι ΗΡ αἳ πηι οαῖ | εχοµενη: ϱ" 4 18. δΙ. 

953 96. 1085. 145. αδὸτ ερχοµενη 

16. κεκρικει (0) ουπά ΝΑΗ(Ά κεκρεν)οῦρε 19. 143" 15. 96. 68. 69. Τ. 
106. 190. αδΟς μὲ (ΤΗΠΡΙΨΥΙΟ κεκρικε), Ἰΐοπι νρ 2γοροδμεγαί, Ἱίειη ΘΥΤΡ 

ΤΠ... 5 ἐχρινε ουπι Ο5ΗΗΡ αἱ ρἰετ Οι ὁ56ἱ ΤΗΡΗΥΙΑ, Ἱέοπα βΥΥΣΕΡ | 

οπωσ πδᾳπθ αυτω (Β αυτον) χρονοτριῤησαι: Ὦ µήποτε γενηδθη αυτο 
Σατασχεσισ τισ (ὰ ιέ ποπ οομεπφεγεί εἶ πιογαπᾶί φιιζ8) | εσπευδεν (ο”): 

ο” {ωοτίαδδο εδει | ει δυν. εν. αυτω: ΡΗ ααἰΠΤο οἱ | ειη Έππῃ ΝΑΒΟΕ 19. 

15. 18. 2τ. 99. 96. 68. 69. Τὸ. 190. αδοτ σαΐ... ς ΤΙ ην ουπι 18 αἱ ρ]οτ 

Οµν Τπρηγ1αῦ) [την ἠµεραν: Ἡ τη ημερα, Ὦ εισ την ἡµεραν (4 πι ἄῑς -- 

αεβδε) | εισ ιερουσαληµ οἵπι ΝΑΕ 19. 40. 105. (εν ερ.) 19219 σ8]8οί 

836 6ΝΟΣ,, ς Τη εισ νεροσολυµα ΟΠΠ ΒΟΡΗΙΡ Αἱ Ρ]εν εαξ Ον (3 εν 
ιεροσολυµα). Τα Ηπῖ: ἆ (αζεβεε) ο (1ετί) ἵπ Πεγοδοζηπιῖς, ν΄ (ιὲ ἀἶσηι 

Ῥεπέ. Γαεεγεί) εγοβοίηπιίς :: οξαᾶ 19,91 
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(1, 51) 
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19, 10 

οο, 51 

180 90, 1Τ. ΠΡΑΞΕΙΣ 

π - , ο ος 

1Τ ᾿Ιπὺ δὲ τῃσ Μιλήτου πέµψασ εἰσ ᾿Εφεσον µετεκαλέσατο 
Δ Ω, ω .] ’ 1 ο) { Ν / υ 

τοὺσ πφρεσβυτερουσ τῇσ ἐκκλησίασ. 15 ὡσ δὲ παρεγένοντο πρὺσ 
αλ Στ ον πως ΄ τει ο οί 

αὐτόν, εἶπεν αὐτοῖσ᾽ ὑμεῖσ ἐπίστασῦε, ἀπὸ πρώτῃσ ἡμέρασ ἀφ᾽ ἠσ 
3 - Ἂε ὑέά -” Δ ’ 4 / 

ἐπέρην εἰσ τὴν σίαν, πῶσ μεθ υμῶν τὸν πάντα χρόνον ἐγενόμην, 
Ν οαί / λ ’ 

19 δουλεύων τῷ κυρίῳ μὲτὰ πάσισ ταπεινοφροσύνησ καὶ δακούων 
. Ξο - να, κ κώ ” 

καὶ πειράασμῶ» τῶν συμβάντων μοι ἓν ταῖσ ἐπιῤουλαῖσ τῶν Ιου- 
. αν « ος Ἀ « η - ; - κα ωρ 

δαίων, 30 ὧσ οὐδὲν υπεστειλάµην τῶν συμφερόντων τοῦ μὴ ἄναγ- 
- 6 - Δ ν .α [α -- ν ’ Ν 2 2 σ 

γεῖλαι ὑμῖν καὶ διδάξαι ὑμασ δημοσία καὶ κατ ὀἴκουσ, 2ἱ διαµαρ- 
/ 2 ο, ρας ν΄ στ}. λ ο οκ , ν 

τυρόµενοσ Ιουδαίοισ τὲ και [λλησιν τὴν εἰσ Φεὺν µετάνοιαν και 
3 Ν / Ελ, ο τρ - ή πο ν 

πίστιν εἰσ τὺν κύριον ἡμῶν {ήσουν Χριστόν. 33 καὶ νυν ἰδοὺ δεδε- 

17. µετεκαλεσατο: Ὦ µετεπεµψατο, ἀἰα]πιαοθά 431 µετεστειλατο | τουσ: 

Ὦ ΟΙ 

18. παφεγενοντο: ΕΕ! εσκληρυνοντο | πρυσ αυέον εἶπο αἀάἴξαπα ο. ΔΒΟΗΙΡ 

αἱ {ογο ΟΙΙΠ οαί δα] 6ορ ΝΥτΗΙΓ ατπι ααἰμαίς ΟΙ 209., Ἰπ αἀά οµου 

οντων αυτων οπι ΑΡ 40Π18 (5εά Ρτο οµ. ϱ" οµωσε, Ὢ” 40Π1β οµοσε), 

Ίίεπι νο (φω σιήπι οειίβδεπέ α ειι εἰ ζπιιζ εδδεπέ); Ίίεπι Ὦ Τὸ. αάάὰ 

ομοθυμαδον | επιστασθε (εί. Βα5οί]ι 901. 505 Ε,ο1 (6310): ϱ αάά (εἰ δ. 8. 

Τ5. κα] ΡΥπεπι) αδελφοι | αφ: ϱ" εφ, ἆ ὦπ (μα ... 98. 104. Ἠδότ οπι | 

εισ: Ἐ επι (ο αοσεδδὲ ὑπ αθίαπι) | πωσ δια εγενοµην αἱ. Βα88ῦλ 501 ΤιοΙ[ 

(Πιεπιαάπιοᾶ μπι υοὐΐνοιπι Για ρε οπύιε ἰέηριιβ): Ὦ ὧσ τριετιαν η και 

πλειον ποταπωσ μεθ υμων ην παντοσ χρονου (Ρ3 πωσ µ. υμ. τον 

παντα χρονον εγενοµηη), ἆ φιιαδέ ἐγσωιίαπι εί απιρ{ζῖδ, «{εηιαεζιοάιπι 

υοδέδοιπι Γῖ ρε οηύιε {ΕΠιΡογ6 

19. τω κυριω αἳ. Βαδείῖι 01 ,οΙΓδ,330: ο 16. 18. 96. ο οσα! ΑΥΤΡ ΟΥ 

91569 ΧΙ (ΠΟΠ 565 69π1) α4ἆ μεῦ υμων | και δακρυων 61ΠΙ ΝΑΒΡΕ 19. 40. 
08. 80. 81. 197. 149. 180. νρ ΒΥΙΣΕἨ αγθ δα] 60Ρ αἰμΡΡ Τιοι(θ110,..ς 

(- αὖ Μ) και πολλων ὁακο. οτι ΟΠΗΡ αἱ ρ]ος οαῖ ΒΥΤΡ αἲπι αΘΙΗΤΟ 

Ῥαβείμ 501. ὅ05 ϱἩν | συαβαντων (ΡΕ συνβῤ.): ο 9. συμβαινοντων 

90. ωσ: 2Τ. 99. 80. α1356Υ καν ὦὧσ | των συμφέροντων (ΡΕ συνφ.) 1. Ι. 

αἰΐαιη 1,1 [6/319... 6 οαἱ απίθ υπεστειλ. Ρον | κηῃ (νµρ «ιοπεύπις αώιιηι- 

ἐαγόην υοδζ, ΗΙΘΥΘΡΗ ΡΙ36Ε (όπ απιηιέίαγεπι, ο «ιιοᾷ πιο ααπιμίίωγε 
[εοιτῖσα --γεπι] οοῦΐ5): Ὁ οπι, ἆ αἱ απέίαγεηι υοὔΐ5, Το] ΓΕ «ιιοπιοᾶο γ6- 

πιωιίαγεπι υοδΐδ | υμασ: Ὁ ΤΗΡΗΥΙΑ Το” ΗΙοτθΡΕ οπι | δημοσια και 
κ. οικουσ: Ὦ πατ οικ. κ. δημ. 

21. διαμαρτυροµενοσ: ϱ3 -ρουμενοσ ... Ἡ 1. 16. 18. 91. 96. 98. οα(δὸ” 

Βα5ουιἍθ0οοὰ ΤΠΡΊΥΙα -ραμενοσ | εισ Φεον οππῃ ΝΒΟΝ ὅδ. 603 96. 100. 

119. 199. θἱὲοῖ α19δος Βαβείι 399 εάᾷ 01151369 ΤΠΡΙΙΥΙΗ ... ς Τμ εισ τον 
Φεον εππι ΑΡΗΗΡ αἱ ρ]ετ οδί Βαβέοά ΤΠΡΙΥΙΟ | καν πιστιν αἶπε την 

οὐ ΝΑΒΟΡ 15. 168. 99. 9ο. 96. ὃτ. 6633 69.81. αδοτ ον ΑΤΠΙ... ς 

(609) ΓΙ κ. πιστ. την επ ἘΠΗΡ αἱ ρ]ον Βαδείι Ον ΤπρΗγ]αίς, Για]: 

πι ἄέμπι ρασπζειέίαπι εἰ Πἰάεπι ὧι ἀοπιζπιπι νΕ (απ ---- πι ἀοπιύπιο) Τιοῖῇ: 

Ὕιαε ὕι εἰθιπο ραοπιεπέίαπι αἱ Πάει «Ππεπι (910) ὧν ἀοπιζνηι ϱ: «ας ἴπι 

4εο ραειιάεπέίαπι αὐεπέ εἰ Πάεπι ἵπ ἀοπιίπιπι ἆ | ειστον κύριον ημων ϱ) 

χή: ΡΒΕ δια του κυριου ημων τυ χῦ | ημων: Ἡ οσα | 1 Υ οππη ΝΑΟ(Ρ)Ε 



ΠΡΛΞΕΙΣ 20, 24. 151 

’ ορ) - ’ ’ ν] τ λή Λ ε . - 8 91) 

µενοσ εγω τῳ πνευµατι πορευοµαι εισ Ιερουσαλήμ, τα ἓν αυτῃ αι 
/ 2 Δ 3 - - υ 

συναντήσοντα ἐμοι μὴ εἰδώσ, 2ὺ πλὴν ὅτι τὺ πνεῦμα τὸ ἅγιον 3.1 
ον / εΡΥ) ϱ ’ 

κατὰ πὀλι διαμαρτύρεταί µοι λέγον ὅτι δεσμὰ καὶ θλίψεισ µε µέ- 
4. λλ᾽ δὃ Ν λ ́ -” Ἀ Δ ’ νο [οά 

νουσιν. αλλ ουδενὸσ λόγου ποιοῦμαι τὴν φυχὴν τιµίαν ἐμαυτῷ 

15. 10. 18. 97. 29. 91. 96. 40. 68. 69. 106. αἱ Ῥοτπα (Τ αρ Βογ]) ο 

να 5ΥΤΣΕἨ «ΟΡ ΛΥΠΙ β6είΠΡΡ ΟἨΥ 52369) ΤΗΡΗΨΙΕ ... Τί οπι πΝ οππι ΒΗΙΡ 

αἱ Γεγοῖῦ βαῇ ΑΥΤΡ αθἴῃτο Τ,οἳ (241 Βαςείλ 290 ΤΗΡΗΥΙ 

25. δεδεµενοσ εγω οππι ΝΑΒΟΕ 139. 69. 108. 106. 180. αδος Ίκσοτ οηί νο 
(εί. [α ἀεπηᾶ, ποη Ίΐθπα απι {οἱ) Α{Π544 (οχεᾶάθ) ΤΗΡΗΥΙΟ .,, ς εγω 

δεδεµενοσ οππι ΡΗΙΡ α] ρ]ετ απι {οἱ θγταίτ 12/5 ἘρίρΗ 553 ΟΥ δ ὅτι 

ΤΕΡΗΥΙΑ ... Πο(31 ΑΙοᾶά 3 οπη εγω (Αιδάά ΡΠ δεδεµ. εντω πνευμ.) | 
ερουσαλημ (εί. ο νᾳ 1μοῖ): Ὦ ιεροσολυµα | συναντησοντα ΟΠπΠι ΝΒΙ/Ρ 

αἱ ρ]εν Αν Οµτ ΤΗΡΗΥΙΟ, 1ΐοτη φπαο ἐπ ἑα υεπίιγα βισιέ πι] (πι]ή οΌσχι- 

ἔωα δωπέ Τιοἳϐ) ἆ ο νς Τιοῖξ είο ... ο 15. 96. 68. 69. 105. 180. 1919οἳ 

ΔΟΥ συµβήσοµενα ... ΑΡΕΙΕΕΙΗ 19. 81. 6τ. 106. 15ο” ΤρΗγία σμν- 
αντήσαντα | εµοι ουπι Ν Ἡ ... ς ΤΠ Τϊ μον ΕΠΙ ΝΟΛΟΡΗΙΡ οἱς: σι 

µε | ειδωσ: Ὁ γειώσκων 

95. το πνευμ, το αγιο’: ΏΡΙ το αγιον πνευµ. | κατα (ϱ Τιοῖ[δ41 αάά 

πασαχγ) πολι, ἆ ρε εὑπφιζας ουτέαίος, νο Ῥεγ οπΙιες οἴυίίαίες, 5Υτ ΤΙ ἔηι 

οπιπὲ οἴυίαίο ... Ὦ ο | διαµαρτυρεται οππΙ κ ΒΟΡΗΠΡ αἱ Ρ]εν οαί ο 
να Β4] «ορ αίς (αἱ. 1μοι(551 112) οἱ ΏρΙΡΗΣΟΣ ΑΣ: ΑΕΙ555 ὀια- 

καρτυρειται) ... ΝΕΑΡΕΙ 19. 40. Αιὸ «442 Φιεµαρτυρατο | µου ΟΠη 

ΝΑΒΟΡΕ αἱ] ρ]ας50 οαῷδῦ νρ βαἩ «ορ βΥγταῦΙ ΑΓΠΙ πα{]ΡΡ Το Αιδ14: 

556 (413,56 µε) Βαφείῃ3θὸ (564 Ῥορί το πνευμα Ρροπ) ΕρΙρΗΣΟ2 
ΟΙγ Σά (πε Ῥαβ) Τ]άτε5»155 εοᾶ (οἷθά με) ΤΠΡΗΥΙΟ .... ς (-- 68 Β7) οἵη 

εππΏ ἩΤΡ 3] ρ]α ποίμῖο ΤΗΡΗΥΙΑ { λεγον (Τ]μάτί ὅ2155 οπι) οππῃ ΝΛΗΟ αἱ 

“δαξτηα (Γετο 10 αρ Βοτῖ) ΑΙΙ544 οἱ (]1ασίίοπο βαο8) 555 Γ1ά0πΙ 5, 56ιἸ Ῥαρεία 

396 Οδ... Τί λεγχων ου ΡΕΠΗΙΡ αἱ Ρα οαἲ (Α1 50 ν]ᾷρ απίς) 

Ἐρ]ρ]δ ο” (26ᾷ ο, Γϊπά, λεγον) | µε (δα1ι «ορ ΒΥΤΣΕΕ ατθ αγπι πομιίτ 

σε) Ρροβίέ ϐλιψ. (9) οππι ΝΛΒΟΕΠΗ α120 οαί απι’ ἀθιπ]ά (Ἠ πιε πιαπεπές 

απι” Για Μο] πιεαε πιαποπέ: ναο]ε Πεγοβοῖηπιζ πιο πιαπιεπέ) Πο Ῥαβείι 

396 Τά ἰτΙΣ)Τ Απηπισα(δῦἳ ΟΗγ ΤΠΡΗΥΙα εκ ς Ροβῖ δεσκα οΙΤ ἨΡ αἱ Ίοηρο 
Ρία Τ]νάτίϐ155 ΤΗΡΗΨΙΡ.,. Ὁ µοι οἱ Ροη ροβδί µενουσι» (ἆ πιαπεπέ πιζ]ῇ) | 

µενονσιν (αἴ. {α {οἱ): Ὁ απ (5οᾷ οππῃ β1σηῖς ΙπιρτοῦαπάΙ Ἠαβεί) ΒΥΤΡ 

ο.” δαἩ Ονἰπία 538 (πιαπεπέ πιο πι Πεγοδο.) Τμοἰ[31 αἀᾶ εν εροσολυµοισ 

(σσοΙθ {εγοδοζη/πιῖς πιε πιαπεπὲ) 

24. αλλ ουδενοσ λογου ποιουµαι την ψυχη» τιµιαν εµαυτω επι Α”ΒΟΡ”, 

Ἱέεπῃ 54Ώ (5εᾷ ποπ, Γαοῖο απίπιαπι πιεαπι πι εἶζα 6), ΒΥΙΣΕΕ (9εᾶ ππ]ης ιοη, 

γεριµίαία εδ απίπια πισα αἴϊφικα) ατθ (5εᾷ απῖπια πιεα πιο εδ γεριαία 

αριιᾶ πιο αἰίφιίά) αοαἰ]αῖτ (ρε ποπ. γογιέο αἸώπιαπι Ίπσαπι πιεί φιζάφπαπο, 

αθίἩΤο Ποη οκρτ] πισεαπι) ο0Ρ (5εᾷ απύπια ππόα, ἄἴσο, ποπ, εδ ῃγοίῖοδα παῖ] 

πι αἴίφτιο Ὁεγζο) ανπι, Ἰέοπι Το [211 (5εᾶ Ῥγο πά]ζο αοβἰἴπιο απίπιαπι πιεαπι 

σαταπι οδεο πι]ι) Ον]πῖ 49538 (εεᾶ ο/ο ποπ αοῖο οαγίογεπι απἴπιαπι πιθαπι 

πιζ]τ) Αασαιιστ]ον1έ ({ο 51516 1η, οπύπι }αείο απἴπιαπι ππεαπο ϱγεξίοδαπι πιζ]ιὲ 

Βναο ᾖγείοδίογεπι «φΊιαπο πιε), Ἰῖετη ΑπιΡΟΡθ8,1030 ιοο ]αοίο απύπιατι 

πιεαπι οαγζογοπο πολ, ΟΕ οἱ. Απηπισμισἒσα ἵνα κατὰ κοινοῦ λάβη τισ 



185 20, 25. ΠΡΑΞΕΙΣ 

« - Ν ῃ πμ / α. ο Ω Ν 
ὡσ τελειώσαι τὸν δρόµον µου και τὴν διακονίαν Γν έλαβον παρὰ 

τοῦ κυρίου ]ησοῦ, διαμαρτύρασθαι τὸ εὐαγγέλιον τῆσ χάριτοσ τοῦ. 

Όεου. 250 καὶ νῦν ἰδοὺ ἐγὼ οἶδα ὅτι οὐκέτι ὄψεσθε τὸ πρόσωπόν 
µου ὑμεῖσ πάντεσ ἐν οἷσ διηλθον κηρύσσων τὴν βασιλείαν. 20 διότι 

µαρτύρομαι ὑμῖν ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ ὅτι καθαρόσ εἰμι ἀπὺ τοῦ 

τὸ ποιοῦμαι ἀντὶ τοῦ" οὐ προτιμῶ τὴν ζωήν µου" ἆλλ οὐδὲ ἄλλου 
τινὸο ἀντιποιοῦμαν ἐν τῷ νῦν βίῳ ἡ τοῦ ἐκτελέσαι τὴν διακοχίαν µου. 
οὐ προτιμῶ δόξαν ἀνθρώπων τῆσ διακονίασ, οὗ χρήματα, οὖκ ἄλλο 
τι τοῦτο γὰρ οἶμαι σηµαίνειν τό" οὐδενὸσ λόγου ποιοῦμαι ...... Τη 
αλλ ουδενοσ λογον εχω ουδε ποιουµαι την ψυχ. τι. εμµαυτω ΟΠ ΝΘΑ 
(03 α. ουδ, λο. εχω µου ουδε ποι. τ. ψυ. μου τιµ. ἕμαυτου, ἆ δεᾷ πλω] 

Ἰιογιπι οἹγα εδὲ πιτ]ῖ, πιέηιιε Λαῦεο ἵρδαπι απύπιαπι οαγαπι πι) 19. (ευχην 

ρτο ψυ.) 40, 49. 68. Βἰπι]τεν υπ οεᾷ πολ] Ἰιογωπι Όεγεοτ, Ίιεο |Γαοῖο 

απίπιαπι πιέαπι ϱγεϊοδίογεπι φπιαπι Πιε ...... ς αλλ ουδεγοσ λογον ποιου- 

ἄαιν ουδε εχω την ψυχ. µου τιµιαν εµαυτω 6ππ ΒΕΗΠΡ αἱ Ρ]εν (σ81) 

ΒαθείἩ 396 (γ δὄΤ1 (8εά έοπα {αΠίµΠΙ ειτα επαγεν οτι ου εχω τιµιαν την 
ἔµμαυτου ψυχην ωσ εἰς) ΤπρΗγ]α0ῦ,  Βεᾷ 45. 8Ι. 99. ΚδΟΥ αἀά τουτων 

ψοδί ουδενοσ, 96. οαί λογου Ρτο λογον, ΤΕ αἱ αἰῑᾳ εαί 615 οπι µου. 

Ῥταθίθτεα οϐ αἵ. Ισηϊπίρο] ρίαῖ»1 ἀλλ οὐδενὸσ λόγον ποιοῦμαι τῶν 
δεινῶν, οὐδὲ ἔχω τὴν ψυχἠν τιµίαν ἐμαυτῷ ὧσ ἀγαπᾶν (αἱ ἄγαπων) 
αὐτὴν μᾶλλον ἤ τὸν κύριον. Ι ωσ οτι ΑΤΑΒΗΠΓΡ εἰς (εί, Ῥαβείμ 3206): 

Νὸ εωσ ... Ἐ ὃ. 19. 21. 299. 40. 68. 69. πθ. 953 96. 1056. 197. 145. 168. 

84565 ωστε, ϱ 104. στο, Ὦ του. Τιαπὶ: ἆ Τιοῖ[51 φιαπι εοπδιπι- 

πιαγε, νο Απιῦ ἄππιπιοᾶο οοπδΙΠΙππεπι (ν]ᾷς Ἀπίεε εωσ), ϱ μέ οΟπΗΠΙΠΙΕΠι | 

τέλειωσαυ 6ΜΠΙ ΑΟΡΕΗΙΡ οίο ... ΝΒ τελειωσω | τον ὀὄρομον µου (81. 

49. 106. 180. οπι µου) δῖπε αἀάίαπι οµ1ά ΝΑΒΡ 19. 40. 81. εαϊ νε 88] 

60Ρ ΒΥΤΣΕΝ αγθ αθἰμαί Το] (211... ς (4Ρ09) αἀά µετα χαρασ πα 0ΒΒ 

ΤΡ αἱ Ρἱθί ΑΥΤΡ αὖπι Ῥαβθίι306 ΟΗτὸ)9Τ1 Στ. διακονιαν: Ὁ νρ (αἳ, ἀθιπῖά 
{ο], ποπ Ίέεπι απι {1). Πες Απιρ (αὈἱ απίθ) αάά του λογου | ην: ϱ8ι3 

ον (ἆ πιπίκεγίιπι υεγδί φιιοᾷ) | ελαβον: Ὁ 4. 22. 33. Ὁτ. 99. 56. Τ6. 

100. 19Τ. 192. α1456Υ παρελαβον | «ιαμαρτυρασθαι: Ὦ δα] Ἰμοί[1 
αάά τουδαιοισ καν ελλησιν | του ὃεου: ΡΈ οπι του 

26. .δου: Ὦ 19. 40. Τὸ. αἱδ Τοἴ(511 οσα, πο 99 | εγω οιδα (εἴ. Παῖβ): ο 
81. αγπι οιδα εγω ... 180. οπη εγω, Ἰέοπι ΙγΙπΙ291 (, αἀ]εοῖί 5οῖο φιοπῖαπι 
ἴαπι ποπ’ θίο) | ουκετι: Ἀ ουκ, ἆ ποπ | την ῥασιλειαν (06”3 69. 105. 

Α56Ι το εὔαγγελιον) Βἶπθ αἀἁ1ίαπι οπῃ ΝΑΒΟ 19. 153” 96. 180. οαί ΒΥΤΡ 

ΑΥΠΙΕΟΌ (οορ αρ ΥΥ{58) Ογδ213,.ν ς (6000) αἀά του Θεου οάπη ΕΗΤΡ 

8] ΡΙετ νς 3ΥΤ5ΕἨ οϱορ1 αγπαί6ξ αεί Τ]άτίὃδ ΤαρΗγ]ας Ἰέεπι Ὁ 88] 
αάά του τὸ, 1μοῖ[ ἄοπιῦπᾶ -εδιι 

26. δὄνοτι οἳΠι ΝΑΒΕΡ 9. 10, 21. 28. 39. 90. 49, τ8. 9π. 1Ττ. 191. ρ8δον 

εκ ς μπι ΤΙ διο επιη 6ΡΗ1, αἱ Ρ]6γ (α15 αάᾶ και) οαὲ Βαδεῦα 5 ΤΡΡΗΥΙ 
αὐς (10οτο ΟΗ15)513 ωστε εικοτωσ διαμαρτυροµ. υμιν εἴο) ... ΥΙΣΕΒ οι, 
ΒΥΤΡ μαροεί ο." | διοτι πδᾳπθ οτι (εἰ. ΠπΙ201 [ο 311): ρε" αχρι ουν τησ 
σήμερον Ἠμιερασ, ἆ Ῥπογίετ φιιοᾷ ]ιοζίεγπο ἄῑε (ρουρ]ῖ πιιώιάα8 πι; ΟΙ 

{ρίίαχ µαρτυρομαν μι) | καθαροσ ειµι (α΄) επ ΔΒΟΡΕ 19, 15. 18. 

90. 46. 40. 68. Τὸ. 8Ι. 105. 191. 180. οδὀὲ οαέ νρ ΒΥΙΡ δα ΠπίΣοι 

απ νο πο σαι ο. ο πο νο -- 

{9 ἄν αδανλ..  Ἂ 



ΠΡΑΞΕΙΣ 4028, 18ὸ 

αἵματου πώντων 3 οὐ γὰρ ὑπεστειλάμην του μὴ ἀἄναγγεῖλαι 

πάσαν τὴν βουλὴν του Ώεου ὑμῖν. 35 προσέχετε ἑαυτοῖσ καὶ παντὶ 

τῷ ποιµνίῳ, ἐν ᾧ ὑμάσ τὺ πγεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπουσ, ποι- 

µαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ κυρίου, ἦν περιεποι/σατο διὰ τοῦ αἴμα- 

Τ,οἳ [531 Βαβεία 184 ῬαφῦαρίθΣθ ϱἱ617 Απιπισαίδ0δ οίς ... ς Τί καθαροσ 
εγω οἳΠΙ ΑΗΤΡ αἱ Ρρ]εν ΑΥΣΕΙ «ορ Βαρτερβσοῦ 0Ἠηδ)51Σἱ9Υ ϱ(ὔτ4- 5τὃ ϱ{11103 

ΤΠΡΗΥΙ8.... 69, 106. ατπι καθ. εγω ειµι | παντων (ας. Πηί Τ,οἳξ είς): Ἑ 
98. 68. 105. αἱ Ρ]α810 νσεοᾶ (αρ 68) βγταίτ «ορ αγπιζᾶᾶ αθἰῃ Ῥα5198β6 508 
οᾶᾷ (ε{θί354 Όμων ῬΡτο παντ.) ΒαβῦαΡΙΟΤΣ (ποη 1{επιθ”ϐ) ΤΗΡΗΥΙΟ αάᾶ 

υμων 

27. µη (αἳ. ἆ ΠτϊπίδοΙ ΒαφείἩ αίτοεε οιδαρί ο{ς): ν6τ" 60633 Τὸ. 861. ΙΤΤ" 
οἵη (ΠμοΙ[ 131 8ἷο: εἶ ποπ ργαείεγπιἰδ Ῥγαεαίσαγε οπιπιεπο υοζυπέαίεπι ἄε) | 

υμιν Ροδί του Θεου εαπα ν"που 190. 91. 8. εαῖ νρ Πτπίλ05 (ρει” ων) 
εεως ΤΙ ροδί αναγγειλαι 6ΝΠῃ ΝΕΑΕΗΗΡ αἱ Ρ]εγ 54 «ορ 8Υταζ ατπι αθ{Ἡ 

Πτίπεδοι Ῥαβείμ 394 ο(τεβΕ 508 οιραρί 635. 613 Ον 5 δν ΠμοΙ(231 οππ υμιν 

28. πφοσεχετε 5ἵπ6 εορα]α οππ] ΝΑΒΡ 19. 10. 96. 81. 180 οδὲὲ σα! (1ες(Ιο- 

πα] πος Ρτοβαηί, ηθο {γε πιπρῖς ὈΙά ΠΠ] α] απἲ 1π49 α νετρῖς προσ- 

εχετε αΏετιπί Ἰος1πι) νσ «ΟΡ ΑΤΙΑ αεί! Ποἳ[131 (ία εἰ. Τιηθά πῄη),,,ς 

(409) Τί αάά ουν, Τμπεᾶ τηαῖ [ουν] «μπι ΟΡΗΗΡ αἱ Ῥ]ει πι] ΑΥΓ (58Η 

ὁε) Πεἱπν201 Ῥαφείμ 516 ΟΥ 9917 { εαυτοισ: ϱ" Ι56Υ” αυτοισ | το πνευμ. 
το αγιον (6ἱ. ΟΥ2555 11353 Βαφείλ Πας Τ,οἳβ): ϱ8Η πιΤὸ το αγιον 

πνευμ. | του κυριου (ετ. 9) οππι ΑΟ”ΡΕ 19. 16. 18. ὁθίχί 40, 69. Τὸ. 

81. 95” 190. 156. 169. 180. δ816εί αδοῖ οαί 8α] οορ ΒΥΤΡ ΠΙΡ Ατπ (αε{]Το 

εκ πξα Ιπσιας εί κυ. εἰ Φε. εοπβτπιαϐ) Πτ]πίΣ01 0οη8{ 381 (ν]ᾶςα ρο8) 
ΑίΗ υ522σοὰ (ν]ὰο ρο5θ) ΠΕ1ατ3,5)3 αἱδρί34 (611 5,315) ΟΥ 11 55 (αᾷ 
Ἐρὴι 313) ΟἨνοσαίδῦ6 ϱἱ 301 (ν]άε ρο58) ΤΗΡΗΥΙΕΘ30 (ροπάεί εκ ΟΗτόοπη: 

ν]ᾷς ρο5) Γοῖς541 Ηἰανί 15 (να1111695) Θααο5/όῖ (Αιισ0ΡΡ ὃν 2, 3953. βοᾷ θ5ι 

ἀοπιίπή Πεφι). Ο8 ει Τπάνδιια 356 (ραρ την εκκλ. ήν περιε. κυριοσ δια 

τ. οικειου αιμ.). Ηββεπί απίεπι Οοης(ῷ δή: συντρέχετε εἰσ τὴν ἔκκλη- 

σίαν τοῦ κυυίου, ἦν περιεποιήσατο τῷ αἵματι τοῦ χριστοῦ τοῦ ἠγα- 
πηκένου. Αι 1533 οἁἹξαπι αδί τ. ὤεου, 5εᾶ οᾷ48 τ. χριστου, οοᾶ1 τ. 
κυριου Ἰαβεηί. Θπεπι αἆ Ίοεσπῃ αἀμίοεπάα δαπί ᾳπαε ΑΙΠΤΟ5 σοπίτα 

Αρο]πατ{απα]” βοεἱρεῖς: οὐδαμοῦ δὲ αἶμα Θεοῦ δίχα σαρκὸσ παρα- 
δεδώκασιν αἱ γραφαί, ἡ Φεὸν διὰ σαρκὸσ παθόντα καὶ ἀναστάντα. 
ἀρειανῶν τὰ τοιαῦτα τολµήµατα. Αά Ίοεοῦ Ὠιάγπαϊ, οιῖας Ι1εσίῖο 

παἰπίπιθ ἀαδία οδί, αοεεαΙῖῖ εῖαπι ααοά ὮΏ1άγπαϊ ποπηῖπθ οα{απαῦῦῖ ργαε- 

εί : λέγει δὲ μὴ µόνον πφροσέχειν δεῖν ἑαυτοῖσ τοὺσ ἐπισκόπουσ, 
ἀλλὰ καὶ τῷ ποιμνίῳ, ὃ περιεποιήσατο ὁ σωτὴρ τῷ ἰδίῳ αἵματι. ΟἩχ 
ααἷά Ἱη βαῖ5 οὐ ἆ Ἱπνεπετ]ς ἁπρίαπα εδί, παπι αἆ ἱρδαπ Ἠππο ]οςαπὰ 

Ἱάεπίιάθηι του Όεου Ἰαῦεαί, 1π εαίεηα ΥΘ6ΤΟ Ύπὰαεθ εχ 6ΟΠΙΠΙ ρεπάεί 

(ρετ ϱεΥΥΟΙΘΙΠ τοῦ αὐτοῦ αἁ ἁμμωνίου απ Ίρθα ΟΜΥγβοβίοπαϊ ᾳπαθ 

αἀδογιοπίασ νετρα ῥΡτοβαπ{) ΡΙ8 του κυριου. Μα]ίο νετο ρτουαβ]] ας 

ἀπεο κυριου Ἱπ Όεου απαίη Θεου 1η κύριου α]ῑεπῖς 5επα1ῖς πηπίαίαπα 

6886, Ρταεβογί πα α παπα 1155 ᾳπἱ 1οσ15 ποπ ρατ]{6Υ αἴᾳιθ 1ρδίαβ Αοΐο- 

χαπη Ἰοο εχρ]σαίο αἀ πηπίαπάιπα αἰο]εραί, του κυριου οοπβγπιεί. 

Ωπαιή αἆ οοπἰθοξαναπα 5ιαβΙλ]επάαπα αεσοθᾶ1ί αποά εἰἶαπι ΤΗΠΡΗΥΙΟ οκ 

15, 6 

1Ρε5,2 



184 90,9. ΠΡΑΞΕΙΣ 

- . Ἄ 3 ’ ΔΝ ΔΝ ”/ ’ 

τοσ τοῦ ἰδίου. 329 ἐγὼ οἶδα ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν 
, . 2 ον ν Δό : - .οῖς 90 Ν 

µου’ λύκοι βαρεῖσ εἰσ υμασ, μή φειδόµενοι του ποιμνίου, και 
3. ” 5 -- ο] ” -- 7 . 

εξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρεσ λαλουντεσ διεστραμµένα 
αρ - - λ - 

8.19 τοῦ ἀποσπᾶν τοὺσ μαθητὰσ ὀπίσω ἑαυτῶν. 91 διὸ γρηγορεῖτε, 

.. 

ΟΙιγγβοβίοπιο τ. κυριου Ἰααδῖί. Ο6 εἰ. Εδεσ/δ! λελυτρωμένοι καὶ συν- 
ηγμένοι διὰ κυρίου, οὓσ αὐτὸσ ἐλυτρώσατο τῷ ἰδίῳ αἵματι ...... 5 
((Ξ ἄΡ) του Θεου οτι ΝΕ 4. 22. 46. 05. 663” 68. 84. 89. 154. 165. 

19166ί (αἱ απὶ ο 5Ἱ]επίίο οοπ]αίοταπι αΠοεταπίας πλπηῖς Ἱποστί ν]άεῃ- 

(απτ) νς (οΐαπα απ ξα ἀοπηῖά {οἱ α1) ΑΥΤΡ ἴσί φυτ]θοί ναί (ηγ. 91. βαος. 11 
αρ ὦ3) ΕρϊρΗΣ5 οίαπο τά Ον ὁδ1 του (66 αλΠτογσαί) Βαφεί516 Ῥρ-Αίὴ ἳ 

(ΑΗ 9937 ν]άς βαρτα) ΟΥτΟΙ5 (αρ Μαϊ ΥΠΙΣΑ125 οἱ156) ΑπιΙοσΙΙ555 (Ίχοπι 

1595) {1155 (οπιθ1) Ο0ᾳο]οςί (αρ. κα 5γποᾶ. ΕΡΙ. αρ Μαηςί 1356) ΤΗΡΗΥΙΡ 
Απιυ5Ρρίς 2,668 Ογαῖος”τ (6115) Ῥτίπιαρος”, Ορίθταπι ἵατα Ίσπ Ἠαροί ἐν 

αἵματι Θεοῦ, οί αἆ Ἐριῖ (ραρβ1ὸ, οοπίτα ΙρπἰπίροΙ530 ἐν αἵματι χ0) 

δρα. αγ’ του κυριου και ὤεου οππῃ 63Η1Ρ αἱ Ρ]5119 (41. τ. Όσου γαι 

κυρ.) ΤΗΡΗΥΙ4. Ῥταείετεα Ἱερ]ίαι εἰῖλπῃ του κυριου Όεου (9. ορ α- 

χθιστου (571598 αγθ αθίπΡΡ Αθ οᾶᾶ Τ]λ]πιαοθα 451 Τι ἀχε δν145 οἱ δ)10δ3 
1, ο, ἁῑα]δΡίς 415), πι]ὸ εδ Οιδέ :: του κυριου οσο απ αἲὉ 1ρ5ο 

5οχ]ρίογα᾿ Ρτο[εεία 5ἳ{, 1ϊοοί οοπίτα βίθοηί ΝΕ (οί αἆ Το 1, 18) νὶκ ἆπ- 

υά(ατῖ Ἰϊσεί. εκκλησια Φεου ᾳαάπι 5π6ρο Ἱεραίαγ αριά Ῥπια]απῃ ηος {γα 

βαοιαοί (οί 1 Οο 10, 96. 11, 34. 16, 9. 6αἱ 1, 19. 1 Τπῃ ὃ, ὅ οἱ 15 οἷς, 

Τέοιη Ραβδίτη αι εκκλησιαι του Φεου), Ἱποταβ]ρ]]ο οδί Ἰάεπι Ίος Ίοσεο 

βογϊρίαπα {ατπφια νατῖο πιπίαίαπη 65569. Ὀ{ απίεπι Ῥαπ] τδας πηπία- 

Ποπθπα δοτ]ρίπτας του κυριου δααἀεραί, Πα ὐπάἵαπα ποπη]π]ς ἀαὶ Ἡ. Ἱ. 

πίταάσπαΙ Πποι]επίος ρτοβαίαχ Ἰαοσίῖοπο Ῥ]ατίπιογαπα οοὔἵοεππ του 

κυριου και Όεου. Οπῖςδ επῖπα του κυριου αἀάτίατας {αἱδεδοί/β! του Φεου 

πνοπ]θβοί. | περιεποιησατο (ενς αἄηιδίυζέ, Ππηῖ το οοπδμιέ): Ὁ 

αάἁ εαυτω (ἆ αἀφικειθεέ κἰδῖ, πες αΠίεν 5αἩ) {[ του αιµατ. του τδιου 

ΟΠΠ ΔΑΒΟΡΕ αἱ οαέ νρ (δαπριΐπε δυο) Ἱτπί 301 οἱ Γιά δρίς 515 (ρεν βαπ- 

Φύποπι δι) ΤιοΙ(5 1 (αἱ να) αιππι. ΟΕ οἱ. ΒΥΤΡΙΠΕ πβῖ του ιδιου αά- 

ποτῖρίαπι ο8... ς (-- αὐ 82) του ιδιου αιµατοσ ΟΊΠΙ ἨἩΠΡ αἱ Ίοηφο 

Ρία ΑΙΠΟΣ2 Ὀ1ά πἱ 21313 ΟἨΥ 5015 ΑπΙοσΙΙ236 ΤΗΡΗΥΙΠΙΕ (Ο0αο]οδί τω τδιω 
αιμκοτι) 

99. εγω βἶπο εορια]α (αΡ”) ουπι κ Α0’Ρ 19. 15. 56. 81. 190. οί νο ΓπΙπΙΖΟΙ 

Τ,οἳ (241... Ἐ οτι εγω, ἂξ ο0Ρρ εγω δε, ααἰμπζῖ και εγω ... ς Τϊ εγω γαρ 

οππι Ο2ΕΗΣΡ αἱ Ρ]εν θγταα δα] αγπι Ον 215 ῃ οιδα 5ἶπα τουτο ϱΗΠΙ 
ΝΑΒΟ΄Ρ 19. 15. 56. 68. 69, 105. 165. 180. αἳος οαί νο ΒΥΥΣΕΝ 841 «ΟΡ 

Ἁγτη αι ΠΠ Τ,οἳΕ (Τ]νά τί 190 οιδα οτι, ἴεοπι” 1 ὃ οιδα γαρ οτε: αίταπα 

Πβρετε)... ς (40909) ΤΙ αἆάᾷ τουτο οππα ΟΕΗΙΡ αἱ Ρ]ος ΑΥτΡ ΟΥ | αφιξιν 

(α αφηξιν): ὉΕ αφεξιν 

90. εξ υµων αυτων (αἳ. Ι1π{ 505 Το (301): Ἡ οδοῦ βαἩ αθἰπαί” οπι αυτων ] 

«του αποσπαν (να Τ,οἳ[ 511 μἱ αὐᾶισαέ, ἆ πι αὐθίγα]ιαπί, ο πί αἀάιοαπέ, 

Π9ἱπ{203 μὲ οοπυσγίαπ/): Ὁ του αποστρεφειν | εαυτων οππῃ ΝΑΒ (εὕ. Ίμη 

οἳ παίη).,,, ς Ἰμπες ππαί Τ] αυτων οΙΙη ΟΡΕΗΙΡ αἱ οοτίο Ρίο οαἲ Ῥ8- 
1αδίαα 22 Βας 2314 Ον 5518 

ο ον” 



ΠΡΑΞΕΙΣ 20, 90. 155 

85 . ’ Ν 

μνημονεύοντεσ ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ ἡμέραν ουκ ἐπαυσάμῃ» μετὰ 
ο ; - α΄ ΄ ς Δ Ν - ’ 
δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον. 35 καὶ τὰ νῦν παρατίθεμαι 
ε - - - Ν - - ” ώ ’ . 

ὑμᾶσ τῷ Θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆσ χάριτοσ αὐτοῦ, τῷ δυναμένγῳ οἱκο- 
αν η ο , αν ε [ - 

ἄομησαι καὶ δοῦναι τὴν κληρονομίαν ἓν τοῖσ ηγιασμένοισ πάσι». Ἰ ᾖ Ἱσ 
ὃς ο η υ] , Δε -- 3 Λ 3 / : 94 2 Ν 

Ὁ ἁἄργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ ουθενὸσ ἐπεθυμησα αυτοι 
; Φᾳ 2, Λ κ τ . ω τς , 

γινώσκετε ὅτι ταῖσ χρείαισ µου καὶ τοῖσ οἶσιν µετ ἐμοῦ υπηρέτη- 
-- τν Ὁ]-ά ε ο νε, α ο ή 

σαν αἱ χεῖρεσ αὗται. 90 πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν, ὅτι οὕτωσ κοπιῶι- 

81. νυκτα: Α --κταν | και (οί. 4): 8 δε | εκαστον: ΡΕ αἱ Ῥ]α5”0 να 

Αγταίτ βα]Ἡ ορ αγπιζᾶά ααἰλαίτ ας, 3.ὃ (ποῃ. 1έοπι ὅ”τ) Απίιοσιι 1209 

ΤΠΡΗΥΙΟ Τιοϊ[θή1 Ονβῖες {” Ηϊογέ 15 α4ἆ μον 

89. παρατιδεµαι: Ὦ παρατιόδεµι (59), 2. 980. Οπτεσᾶ -θημι | υμασ (8Η 

υμιν) 8ἵπ6 αδελφ. οπι ΝΑΒΡ 19. 98. 94. 08. 81. νσ βυταῖν Απ] 60Ρ Αὖπι 

ΔΘίΠΡΡ ατὸ Ουγβῖα55ο Ἠίατριπες α4εΡῖ (ο ναι νο)... ς (409) αάὰ 

αδελφοι οππι ΟΒΕΗΤΙΡ αἱ Ρ]6τ (οδότ ροβίτ. Όεω) απ αττο ΟΠ δν δττ | τ. 

8 εω «ΙΠΙ ΝΑΟΡΕΗΗΡ οίο ... Β 9δ. 68. 84Η ο0ορ τ. κυριώ | οικοδο ήσαν 
(60’”)΄ οαππι ΝΑΒΟΡΕ 19. 10. 96. 91. 190. 180. οαί (ο νο Ἠϊοι αεζἰῇσαγε, 
ἆ ἀαβοαῖθ) ... ς Τϊ εποικοδοµησαι οππι ΠΠΡ αἱ ρ]αν Ον Ὅ στ (ον. εἶπεν 

οἰκοδομῆσαι, αλλ’ ἐποικοδομῆσαι, δεικνὺσ ὅτι ἤδη ὠκοδομήθησαν 
1: οκ οιάσπι 5όπ{οπ{ία οτἱτῖ ροίοταξ οπιοπάα{ῖο εποικοδοήσαι). Ῥτας- 

ἴοτοα να] αἀαῑίαν (ρε 29. 165. αἱ” 5γιδοἩ βα] ααἴ]ι) ναι ῥτασπα Είπαν 
(443 663” 09. τθ. 81. 105. αἱὔ5ου Ον» Ττβεπιεὶ Οτβῖοςῦθ) Όκασ (1089. 

ημ.) | δουγαν 5ἶπο πάπα οπΤῃ ΝΑἨΡΕ 95. νς ορ... ς αάά υμυν οτιπι 

ΟΠΗ Ρ αἱ Ρ]οχ (5εἆ αἰῖα ΤΗΡΙΥΙΟ ημιν) οπὲ ντα ϱαἩ αγπι ποί] Ον δδττ 

(5εᾷὐσί ροδέ κληοο.) Οχτεῖος ἨΠιοτερὰ { την κληρονοµιαν οππι ἈΛΒΟΒ 

190. 180. οαὲ... ς Ίμπ ΤΙ οπι τήν επι ΡΗΙΡ αἱ Ρ]εν Οµτ. Ῥταοίετομ 

Α αὐάᾷ αυτου | εν τοισ: Ώ8τ" ( Πῖαί) αραιά Βοτὶ εν αὐτοισ τοισ | 

πασυ: ΤΕΙ των παντων (ἆ Μαι 20, 91 --- 31, 9 απὉ ου επαυσαμην 

πδαᾳπε ὁναπερων εισ φοινικ.). Ῥναοίετον ροδί πασιν 8ΥΤΡ ο.” αά οπή 

οἰογία ἴπ δασσοµία. πια. 

88, ή χουσιου: Ὁ νρ (αἱ. ἀειπίᾶ, ποτ απη {ι; {οἱ ατφεπέωπι αέεπι οἱ ατιγηηο) 

πιδὸ ΑπΙοσΙΙ205 και χο. (1μπεα πήπ ϱη]8ιι5 οσο {οβίῖριας οπηϊθῖε η 8ἶπα 

ἰρβίο, ἱάαοπιθᾶ πιαῖ ϱ1]90 το[ογί ἆο τ) | ουθενοσ επι ΝΑΡ ΑπίϊοσΙΙ305 

ες Τμ ουδεγοσ ομπι ΒΟΡΠΙΡ αἱ οογίε Ρ]ει ολέ Ώαρείμ 503.505 (ην τη, 

Ῥγαοίοτοα ΡΕ πιῦὸ ατπι αάά υμων, 9τ. ἆδεὶ τουτων 

94. αυτοι 8ἱπο οορα]ὰ ΟΠΠ ΝΑΒΟΡΕΠΗΙΡ αἱ ρ]οτ οαξ παῦὸ νρ βα] ΦΥΤΡ αὖπι 

ἈΘ{ΠΡΡ Βαβείμ 205 Απίιοσ]ι 1305 (ΟἨιτ 5/07 υμεισ επιστασθε οτι οίο)...ς 

(Ξ αὖ 52) α4ά δε ουπι πιΙπαδο ραποσίά (πα]]άβ8 αρ Ῥοτί που αρ ΜΜ) 

οοΡ (5Υτ5ΕΣ αθίῃτο οέ ο κο) ΤΠΡΗΨΙΟ |. γινώσχετε: Α οιδατε, ΟΥ 
επιστασθε | ταισ χρειαισ (081 τασ χρειασ) µου: Ρ8ἱ” π4ᾷ πασι» | 

αυται: ΥΤΣΟΙ «ΟΡ µου αυταν ... ΡΕ 84Ἡ µου 

96. παντα: 9813 πασι (ιοδῦ ΚΙρΙ οἱ Βοτί). Τίέοπι τοῦ” οπιπάζιι υοῦἱς ἷε- 

πιοπβίγαυῖ. Ῥταείετεα Τη παντα εοπ]πηχϊ{ οαπι ν. 94: ΠΟΠ 1 ΝΑΕΗΤΡ 

(π Ἐ πθος απίο πθς Ροβί ἀῑδιϊποίιπι). Βαφβείμὔτο.205 Ον 5,5 βαἩ οορ 

(αίετα οπῖπη παντα ροβί υπεὺ. υμιν ΡΟΠ), πος τηαβῖ5 (ν]άο ρο5ϐ) οΡ εἰς 

(πεθλαίς οπι παντ. υπεὸδ. υμιν). Ἠαδοπί οπῖπα οΡ” α115 οαἱ 5ΥΥ5ΟΝ αγπι 
και παντα | ουτωσ πέ ΝΑΒΟΡΕΒΗΡ οἱο... ς ούτω οσπι παΙηιιδς πχ (αἱ 

18, Ἡλ 
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-- 2 / ’ - ι) ’ ΄ - 

τασ δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ασθενούντων, μνημονευειν τὲ τῶν 
/ -- ”. ο Ὦ τη 2 {ορ - 

λόγων τοῦ κυρίου {ησοῦ, ὅτι αὐτὸσ εἶπεν) μµακάριὀν ἐστιν μαλλον. 
η; 3ν /; Ὄλ Δ » ο χο Ν η ” 

διδόναι ἡ λαμβάνειν. Ὁθ και ταῦτα εἰπῶν, Όεισ τὰ γόνατα αὐτοῦ 
Ν ” } -- ΄. « Δ Ν λ ε) /. 

σὺν πᾶσιν αυτοῖσ προσιύξατο. ὃς ἰκανὺσ δὲ κλαυθμὺσ ἐγένετο 
΄ Ν ” [ή 9 Ν ΄ ” Ί ιά ’ 

παντω», και ἐπιπεσθντεσ επι τον τραχήλον του Ι[αυλου κατεφι- 
ο τὸ υ Ρ] / / Ν ν / στ ο 1 σ 

λουν αὐτόν, 9ὃ ὀδυνώμενοι μάλιστα επι τῷ λόγῳ ᾧ εἰρήκει, ὅτι 
ἡ Ν ; Γ - κο Δ ο ο] 

οὐχέτι µέλλουσιν τὸ πρὀσωπον αυτου δεωρεῖν. προέπεµπον δὲ αὐτὸν 
. - . 

εἰσ τὸ πλοῖον. 

ΧΧΙ. 
3 - « -- ντ 

1 -σ δὲ ἐγένετο ἀναχθῆναι ἡμάσ ἀποσπασθέντασ ἀπ᾿ αὐτῶν, 
- / 3 7” - Ν . 3 ε 

εὐύυδρομήσαντεσ ᾖλθομεν εἰσ τὴν Λῶ, τῇ δὲ έξησ εἰσ τὴν Βόδον, 

Ις5Υ) | αντιλαμβ. των ασθενουντων: Α των ασύεν. αντιλαµβ. | µνη- 
µονευειν τε: 15. 18. 96. 68. 150. εαί µνηήµονευετε ... Αγιά βαἩ. «ορ 
οπι τε | των λογων (πιδὲ ο σεγῥογπι): ἩΡ αἱ ρ]αβῦδ ΟµΥ ΤΠΡΗΥΙΑ τον 

λογο», 98. 40. 5Τ. 69. αἱ ριιδό του λογου, ἴίεπι οεγὸύ νρ 5α1 αὖπη αθί]ι | 

νήσου: ΑΣ (ἆ ροβα5 α παπι) 2. 90. 68. 96. 145. Βαφεμ3το ΒρΙρΙΣΣ3 

Ονθ)ΣΤΊ οπι {[ αυτοσ: Ρ813 ουτοσ | µακαριον: ΡΕΙ" -ριοσ. Οοηβί551 επει 

και ο κυριοσ µακαριον ειπεν ειναι τον διδοντα ηπερ (Απαρίαι 15 υπερ) 

τον λαµβανοντα. | μαλλον διδοναν 6Πῃ ΝΑΒΟΡΕΗΙΡ αἱ 1οηβθ Ρίι οαἲ 

πιδὸ νο 5Υ1Ρ αγ Ῥαδείὰ ΟµΥ ΑπΟΕΜΙΟ4Σ... ς { αὖ Βα) ὀιδον. µαλλ. 
οι πΙΙΠΗδΟ ΠΟΠ 19 πια ΒΥΥ5ΟΝ Ῥαφείμ”το ΕρΙρΙΕΡΣ, Ῥταοείθγθα Ἡ ἵη πιρ 

αἰίοτα πιαηιι αἀβοτιρίππα Ἠαδοαί: επ των διαταξεων. 

96. ειπων: ὉἜ ειπασ | αυτου: Ρ8Ι3 [56Γ ΑΤΠΙ ΟΠ | συν: ὮΡ συµ | αυτοισ: 

ο” 96. αγπι οπι (180. 58] οπι πασιν) | προσηυξατο: Β"Ρ πφροσευξατο 

97. δε: Ἀ τε, Ἰἴθπι ΒΥΙΣΕΝ ] κλαυθµ. εγενετ. οππὶ ΔΑΒΟΡΕ αἱ {οταεῖδ οαἱ νρ 
8αἩ ΤΗΡΙΥΙΟ...ς εγεν. κλαυΏμµ. ουπι ΗΙΡ αἱ Ίοηρο Ρρία βγταῦ ϱ0Ρ ΛΥΠΗ 

ΤΠρΙιγ]α (197. ΟΗΥ5)115 εγενετ. δε κλαυθμ. ικαν.) | του παυλου: ϱ3 

104. 180. οδόν ΤΠΡΙΙΥΙΑ οπι του | κατεφιλουν (88): κξ -λων 

98. οδυνώµενοι (Π1, αἱ Ῥαιο οδυνομενοι) µαλιστ. επι τ. λογ. ω (18. ὃ) 

εἰρ. οτι ουκ. μελλουσιν: Ρ8ἳ µαλιστα επι τω λογω (2αᾶἆ ω ειφηκει) 

οδυύνώμενοι οτι ειπεν (7οπι) οὗκετι µελλεισοι (ἆμελλουσιν) | το προσωπ. 
αυτου: Ρ813 οπι αυτου | ειστο: ὮὉ επιτο, Ῥ 4Τ. ΟΠ το 

ΧΧΙ. 1. ωσ δε εγενετο αναχθηναι (85, Ν" αναχθεντασ: Αἲ οπηνῖᾶ, Α3 ροβί 

ηκασ Ροή. Ρ αἰ” αχθηναι) ηµμασ αποσπασθεντασ (ΒΕ”1, 13391 --ντεσ): 

Ρ" και επιβαντεσ ανηχθηµεν' αποσπασθεντων δε ημων | ἠλθομεν: 

Ὁ ηκοµεν | ειστην χω: Ὁ οπι την | κω ΕΠΙ ΝΑΒΟΡΕ "αἱ Ῥ]α8δ0 οαί 

ΤΠΡΗΥΙΟ: Οἶο απι θγταδῖ, 60ο 0498198 (νρο]ε (ὰ ἀεπιῖά σοι, 6Ἰουπι, Μο] 

Ομίο) ...ς (-- 0 Βσ) κων ο. ΠΡ αἱ Ραύπτα ΟΗΥ2 518. 950 | τη δε εξησ: Ὁ 

τη δε επιουση | τήν ροδον ἐπὶ ΝΑΒΕΗΗΡ αἱ Ρἱεν οαί ΈΠρ]ιγ 148 εν. Τη 
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-- . / Ν ς ) β, - 3 . 

κάκεῖθεν εισ Πάταρα. 3Ὁ καὶ ἑὐρόντεσ πλοϊον διαπερων εἰσ «ροι- 
/ 2 / ο) ͵ . ως, ερ) .. Ν 

νίκη, ἐπιβάντεσ ανηχθηµεν. Ὁ ἀναφάναντεσ δὲ τὴν Κύπρον καὶ 
[ιά 4 » ’ .] ν; / Δ / 

καταλιπύντεσ αυτ’ ευώνυμον ἐπλευμεν εισ Συρίαν, και κατηλῷο- 
/ τα - Δ -- στ 3 / 

μεν εἰσ Γύρον΄ ἐκεῖσε γὰρ τὸ πλοϊῖον ν ἀποφορτιζόμενον τὸν γόµον. 

4 ἀνευρόντεσ δὲ τοὺσ μαθητὰσ ἐπεμείναμεν αὐτου ἡμέρασ ἑπτά, 
ο - /΄ ” Δ .» ΄ Ν ( ’ 3 { 

οἵτινεσ τῷ ΓΠαυλῳ ελέγον διὰ του πνεύματοσ µη ἐπιβαίνειν εἰσ΄ Περο- 
/ ] [κά μπητ « - ος ’ Ν « ’ 3 ’ 

σόλυμα. Ὁ ὅτε δὲ ἐγένετο ἡμᾶσ εξαρτίσαι τὰσ ἡμέρασ, ἐξελθόντεσ 
’ { ο / ΔΝ Δ 

ἐπορευόμεδα προπἐμπόντω» ἡμάᾶσ πάντων σὺν γυναιδὶ καὶ τέχνοισ 

οσα την οππι ΟΡ 40. 68. ΟἨτΟΙ5 | παταρα (41 Ρραπς τα πατ.) επι ΝΒΕΡΕ 
Η1Ρ οἱςο (εί. ϐΥτῦ ΤΡ Ρ1): Ας πατερα ... Ὁ 58Η νΡΙΠ8 (ν]ιάε Ρροβ) αάά 

και µυρα (541 -ρρα). ΟΕ οοτγεςἑογΙαπαῦ1δΙ (ΓμαοῦτάΡ ποἨ. Ἰαῦθί), ἵπ 
ᾳπο εδ: αιιοά απἰάαπι αἀάιπί: εἰ ἀείπᾶε Ἠγγαπι, ἄταθοὶ οἱ απϊη αἱ 

ποπ Ἠαβεηνί. (Βιηρθί ες ΊΝ{54) 

9. διαπερων: Ἀ.1, 4. 19. 99. 100. 105. αδοῖ Ίδοτ ΤΠΡΙΥΙΟ διαπερον, Ε 18. 
25. 68. Τὸ. 1056. διαπερουν 

8, αναφαναντεσ (είπα ϱ) εππη κ» 99, 66. 100. 104. αἰδδοτ (αἱ πιανῖᾶ, 

πες αἰιίει απία Ῥίδρμαπάπι Ἠγαδαια5 οἀ]άτί ος) Ιίσοπι (υἰάεπίεδ) ἆ (ἀε- 

Βοῖί 955) Ον 9350 (6εἆ νατίαί ΙασίΙο)... σο 8 ή ἴπι ΤΙ ανάφανεντεσ 

οτι ΑΒΣΟΕΗΙΡ αἱ οετίο ρ]α Πίεπη (οι αρρατγιδδεηιις 5ὶνο γαγιζβδεηιιις 

Οι γτο) να ο (αἱ νρ 5οὰ Ογργιι) Οι 3185 1 την κυπρον: ο την... 

Ρ 40. εισ τ. χυπο., 4. τή κυπρω | και ρτῖ: Α 26. 91. ΚδΕΙ νµ«]ε (οἱ, 

ἀθιηϊά {ἔοὶ, πο Ίξεπη απι {ὰ) ΟΠΠ | καταλιποντεσ ΕΙΠΙ ΝΒΟΕΡ εἰς... 

ΑΠΙ, 19. αἱ Ῥαιος ΤΗΡΗΥΙΟ καταλειποντεσ (8εἆ ΗΙ, -πόντεσ), ἆ «νε 
γεἰϊπφιεπέε | ευωνυμον: 105. -νυμα | επλεομεν (Α” οπι): ΕΣ επλευσα- 

µεν, 6 νρ παυϊραυίπιι, ἆ σοζαυύπις | κατηλθομεν επ ΝΑΡΕ 15. 94. 

νρ βαἱι ορ ΒΥΤΡ αεἰλμαίξ.., ς Τί κατηχύηµεν εππι ΟΒΗΡ αἱ Ρ]ετ οαΐῖ ἆ 

(επαυἰφαυύπιις ΟΠΙΙ88Ο και) ϱ (ἀερονέί δπεΙ9 »ἱο) 8ΥΙΣΟΝ ανπη Ομ Στ] 

εκεισε: Ἡ 195. ἀδ6" εκει | το πλοιον ήν ΕΠΙ ΝΑΒΟΕ 19. 19Τ. οδὸῖ (νρ 
παυῖς εγαΐ επροδίέηγα, πί εἴίαπα ϐϱ) ... ς Τϊ ήν το πλοι. 6ΙΠΙ ΠΕΡ αἱ Ρ]6Γ 

σαῖ ἆ (δὲ εγαί επῖηι πιαυί επροδἵνγα) ΒΥΤΗΙΤ αγπι ΟἨσ 

Δ. ανευροντ. δε 6ΥΠΙ ΔΑΒΟΕ αἱ Ρ]815 (19. δε και) οαῖ νρ 5α]ι οορ ΤΗΡΙΙΥΙΟ 
ενν ς και ανευροντ. ἑππι ΟἱΗ:.Ρ αἱ Ίοηρα Ρρία ἆ βγταῦ αγπῃ αθΙἩ ΟΗεδοότὃ 

(κ. ευροντ.) ΤΠΡΗΥΙΑ | τους µαδθητασ ΕΠΙ ΝΑΒΟΕ αἱ δαί ππα σαί 

ΤΗΡΙΥΙΟ ... ΠΕΡ α] ζεγοῖὸ Οµτ ΤΗΡΙΗΥΙΑ οπη τουσ | αυτου ΕΠΙ ΔΕΟΒΡ 
8] Ίοηρς Ρα (1ΤΤ. εκει) εαί να ατα... ΑΕΙ 68. Τὸ. 105. Ίδετ ΤΗΡΗΥΙΟ 
αυτοισ, Ίεπι (αριιᾷ εοθ) ἆ ο 5γταϊϊ δα] «ορ ααεἰμαίτ, Ον 2315. 951 προσ 

αυτουσ (ὁδιεμειαμεν) | ελεγον: Β ελεγαν, Ἰάᾳπε Β3 τερε[1{ Ῥοδί δια 

τ. πνευµατοσ | επιβαινειν οΙΠΙ ΝΑΗΟ 1δΥΙά 15. 96. 40, 68. 105. εαϊ 
ΤΠΗΡΗΥΙΟ.,,, ς αναβαινειν 6ππη ΕΗΗΡ αἱ Ρ]ετ 145125 (µη αναβαινε) 

ΕΡρΙΡΙΙΦΟ3 ΟΥ ΤΡΡΗΥΙΑ | ιεροσολυµα επι ΝΑΒΟΕ αἱ [ετε]δ εαι 4 νε 

ΤΗρΗγΙΟ..., ς (-- α) 85) νερουσαληµ οππα ἨΗΡ αἱ Ίοηβο ρ]α Ὀἱαί 215 
Ἠρϊρ]ιδο” Ον 

Β, οτε δε οἵς: ἆ εἐφμεπέί αιµίεπι ἅῑε επειπἰεδ απιθιζαπιιι υἱαπι ποβδίγαπι | 
Ίμασ εξαοτισαι (ΗΡ αἱ αἲῑα -ρτησαι) ο. ΝΗ3 (Π]βὶ [οτε 1ρ8ο” 6975) ΟΗΕ 

αἱ Ρ]ετ οί ΟΗ192518.... π ΤΙ εξαρτ. ηµ. ο. ΑΒΕ 08. 1ΤΤ. | εξελθοντεσ 

νο, 95 



158 21, 6. ΠΡΑΞΕΙΣ 

[ὴ 5. - / π / Ν / Α Ν 5] ἡ Δ 

έωσ ἔξω τῇσ πύλεωσ, καὶ Θέντεσ τὰ γόνατα ἐπὶ τὸν αὐγιαλὸν προσ- 
/ 2 / Ν ο. 

ευξάµενοι 6 ἀπησπασάμεθα ἀλλήλουσ, καὶ ἀνέβημεν εἰσ τὸ πλοῖον, 
9 .. ος / 3 νο 

ἐκεῖνοι δὲ υπέστρειψαν εἰσ τὰ ἴδια. 
ς ο Δ [οὰ / 

Τ ᾿Ημεῖσ δὲ τὸν πλοῦν διανύσαντεσ ἀπὺ Τύρου κατηντήσαµεν 
3 μα κ... ’ Δ 3 Δ 3 / ς 2. 

εισ Πτολεμαῖδα, και ἀσπασάμενοι τοὺσ ἀδελφοὺσ ἐμείναμεν ἡμέραν 
/ 2 ” -- ” Δ 

µίαν παρ αὐτοῖσ. ὃ τῃ δὲ ἐπαύριον ἐξελθόντεσ ᾖλθομεν εἰσ Και- 
/ ο / 5 σ - - 

σαρίαν, καὶ εισελθόντεσ εἰσ τὸν οἶκον Φιλίππου τοῦ εὐαγγελιστοῦ 
η . - / 8 ος σα 
Όντοσ ἐκ τῶν ἑπτά, ἐμείνάμεν παρ αὐτῷ. 9) τούτῳ δὲ ἦσαν Όυγα- 

/ / / ιό 

τέρεσ τέσσαρεσ παρθένοι προφητεύουσαι. 10 ἐπιμενόντων δὲ ἡμέ- 

Α 106. οπι | γυναιξι οµπι ΝΑΒΙ, οἷο ... ΤΙ -ξιν οππι ΟΕΗΡ οίο | εωσ εξω 
(ο Ίδφιιο Γογἱ, να δηιιε Γογαθ): Ν 68. ἆ οπι εωσ 

ὔ, 6. προσευξαµεγοιθ απησπασαµεθα αλληλ. και οΠπῃ ΧΑΠΟΠ 19. {5. 189. 

40. 69. Τὸ. 105. 1989. αλοῖ 456 (Ίἴοπι οετίε οκ ρατίο 96. 96. 9τ.) εαῖ: 

βεᾷ 6 απεσπα., Α 19" απήσπασµεθα (αεί]το ἀὐπιέςεί βιπιις), 15. 18. 
96. 69. αδό Ίσπασαμεθα, 40. απησπασαµενοι, Ῥτποίετοα 15. 18. 96. 
προπεµιπ. δε... ς προσηυξαµεθα. ὃὅ και ασπασαµετον αλληλ. οππῃ ἩΙΡ 

αἱ Ρ]ον Ον δτδς 5εά Ἡρ αἱ α]ῑα Οµχ προσευξαµεθα. ΟΕ εἰ. νρ ογα- 
υὔππιδ: οἱ οπίπι φαΐο }εοίβδεπιις ὑπιωίσεπι, αβοεπάύπιαι (ο 5ῖο: ογαυῦπιτις 

φα[εΓασίοπίες ἐπυίεσπι εἰ αἀκοεπαύπιιβ). ῬϊπιϊΠί6υ νογβίοπα5 ΡΙοΓασαΙι6 

(ξεᾷ ἆ Βἶα: ογασύπιι οἱ οιίπο βαζιίαββεπιις ἠπυίσεπι γευεγβῖ Ώ6γο φίδφιε αἄ 

μα, ἀοροεγά]ίο Βίί6μο ροεί ὑπυίσεπι) :: προσηυξαμεθα και Ῥτο προσ- 

ευξακενου (ΡΥΑΟΡΓΕΒΡΟ καν 0 εντεσ) δαΏβΗ{πίο αχκοι]ίατη 9556 416 ΙΟΠθΠῃ 

αρρατεί; απασπαζεσθαι νετο, αποά Ίος 8910 Ἰοσο Βαπ]ρίατη ο8ί, πη-. 

{αίπνη ο8ί 1η ασπαζεσθαι νο] (οκ νογρα 1) αποσπαζεσθαι. 

ϐ. ανεβηµεν οππῃ κ” Αο 15. 96. 40. 69. 195. 129τΤ. 180. αἲογ οδό ἀδοτ οαί 
ΤΗΡΗΥΙΟΌ ,.. Ίῃ ενεβηεν οµπα ΝΕΒΕ 68. Τὸ. ΚΙ Οµδ/915.., ς επε- 
ῥημεν εππι ΠΡ 3] ρ]εν ΤΗΡΗΥΙΗ, ΤαίΙπος (νρ οἱ ϱ) νῖᾷο απο. 

Τ. κατήηντήησαμεν οτι Ν ΠΟΠΤΡ αἱ ρ]εν οαί ΟΥ 18, ΝΕΑΤΕ 94. 98. κατε- 
ῥηκεν | πτολεμαϊῖδα: κ” -ἴδαν | εµειαμεν: Α 40. ΚΣΕΙ επεµειναµ.. 

8. εξελΦοντεσ βἶπο πάΠίαπιθπ{ίο οΙἵη ΝΑΠΟΣ αἱ5θ οί ἆ νρ βυτας βα] «ορ 

ΑΥΤΩ αοἴΙΡΡ Ο.Τ ΤΗΡΙΨΙΟ .., ς (-- αρ 84) αἀᾶ οι περι τον παυλον 

οππη ΠΕΡ αἲ ρ]α ααί]το ΤΠΡΗΥΙΑ | ηλθοµμεν (εί. σε 0 σ) οππι ΝΑΟΕΒ 
αἱ ρ]α οαέ Ειιηϊςίσ, 51,5 Ον ΤΗΡΗΥΙΟ: Ίέοπι Τϊ ηλθαμεν ου Β. Τίοτα 

θεπίηηις ἆ νρ »υταῦ βαἩ «0οΡ ΑΥΤ ποἰλίΓ,., ς (ποπ ςε οίς) η)09ον οι 

ΠΠΡ αἱ ρἱαβὸ ΤΗΡΗγΙΗ | καισαριαν ουπΙ ΝΑΡ” είς ... ς Ώπ Τί καισα- 

θειαν οΝΙΏ ΏΟΠΗΙΡΣ αἱ Ρρ]οΥ | οντοσ 6Η ΝΑΒΟΕΗΙΡ αἱ Ίοηρο Ῥ]α εαί 
Επικηϊδί ΟἩν ... ς (-- αρ 5) του οΥτοσ οππα πΙπιδο πί νάΐγ ραις 

9, Θυγατερεα τεσσαρ. παρθενοι οππΙ ΝΑΒ 19. 91. 40. 65. 105. δν Ίκλον 

4 απα {α ἀθπαῖά {οἱ αγπι ΟΥ σαί δ14 (ΟΗς 0518 οπι παρθ., Ἱίεπα ΕρΙρΗΟΤ4 

Ίσαν τεσσ. Φυγατ. τω φι. προφητ.)...ς Όυγατ. παρθεν.τεσσαρ. 61η 

ΕΗΙΡ αἱ Ρ]ον Αννα Ῥμρηγ]ας,.. Τ παρθε). Φυγατ. τεσσαρ. ΟΠΠ 6 
180. οα{ὔ44 Μας ἱδιδδ,,, νσε]ε βαἩ («οΡ) αοἰμῖο φπαίπον έίαε ουὔγ- 

«πε (παίΠΡΡ φιαί. υγ. Πἴας) 

10. επιµενοντων (15. 18. 86. οαὲ -νοντεσ) δε θίπο αἀάλίαπω ουπι ΑΒΟΠ 43 
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/ - , λλψ - 2 ο ρὰ , ορ 
ρασ πλείουσ κατηλύέν τισ ἀπὺ τῇσ Ιουδαίασ προφήτισ ὀνόματι 
” 9 Π 6 -- ο -- 

:'γωβοσ, 11 καὶ ἐθὼν πρὸσ ἡμᾶσ καὶ ἄρασ τὴν ζώνην τοῦ Γ[αύ- 
/ « ” λ σψη ἷ τ , Ἡ 

λου, δῇσασ ἕαυτου τοὺσ πύδασ καὶ τὰσ χεῖρασ εἶπεν' τάδε λέγει τὺ 
-- Λ α΄ ὰ ” στ Ν « σ 

πνευμα τὸ ἅγιον' τὸν ἄνδρα οὐ ἐστιν ἡ ζών αὕτη οὕτωσ δήσουσιν 
ας λ ον. ο δν Δ ; 3 σα ολ 9 
ἓν Περουσαλημ οἱ Ιουδαῖοι κ. παραδώσουσιν εἰσ χεῖρασ ἐδνῶν. 

ς παν] ’ - - { » 

12 ὧσ δὲ ἠκούσαμεν ταῦτα, παρεκαλοῦμεν ἡμεῖσ τὲ καὶ οἱ ἐντύπιοι 
- ᾽ ο η. ον η δα ς ) 9 ’ 5 . ε 

του μὴ ἀναβαίει ανὐτὺν εἰσ Περουσαλήμ. 19 τότε ἀπεκοίθη ὁ 

19. 15. 18. 96. 9Τ. 06. ΚΙ εί Βαθεῦι 351. τεια να (εξ οιἶπι πιΟΥάΥΕΜΙΙΙ) 

5ΥτΡ ἴχί, ΒΙη]]1έεγ βαΐ 60 ΒΥΤΡΟΝ,,, ς αάά ημων οΙΠΑ ΝΟΕΙΡ αἱ ρ]εγ 

ΒΥΙΡ 6 ασια ΟΥ δλδ Πίοιη κ” αυτων | απο τησ ιουδ. προφητησ (Αγπι 
δρ Βζ οπη προφ.):1 Ἡ πφοφ. απο τ. νουὺ. 

11. και ελθων: 9ΕΙΣ ανελθων δε, ἆ (5ίπε εορια]α) οι επίδδεί, Ἰίεπι νς 
ἵδ οἵπι υεπ{δδεί | καν αρασ: οδΕ (11 ) ατπα ΟΠΠ και. Βϊο νµ: ἐωδὰί κοπαπι 

βΡαμῖέ εξ αἰζίφαιις οἱδὶ -- ἀἰπίέ | εαυτου (0) ουπι ΝΑΒΟΡΕ αἱ ρ]1β20 οαί 
(Φα 86Μ 351 και δησασ εαυτου, ΟΥΤΑΤΙ9Ί προφητησ η» αγαβοσ ο ὀησασ 
ἑαυτου εἴο, ΟΣ91:5 ο µεν γαρ αγαβοσ λαβων αυτου τ. ἕωνην δησασ 

εαυτον χειρων και ποδω»). Οοπβτπιαπί εἴίαπα ἁπαπινῖ5 Ιρεγα νεγίανέ 

Β4Π. 60Ρ ΒΥΙΡ ΑΥΙΗ (ΠΟΠ Ι{6πῃ ΒΥΣΣΟΝ) ... ς τε αυτου (ς αὐτοῦ, Ἡτ, εἰς 

αὐτοῦ) επι ΗΠΠΡ αἱ Ρία ΟΙς 9219 ΤΕ τ. ποδασ και τ. χειρασ ΕΙ ΔΒΟΡΕ 

ΗΠΡ αἰ”ὸ οί νρ βγταϊ αγ Βαδει ΟΥΤΗΕ ,,, ς τασ χειρασ κ. τουσ 

ποὺ. ΕΠΙ Α αἱ Ρθτπηι 8] οορ ααί] (ΟΥ νίάε αμίε) ΟΥ δ219 (ομη]δδῖν 

τασ εἰ τουσ) :: ϱξ αἲ Το] 11, 44 | εν ιερουσαληµ οπΠι ΔΑΒΟΕΗΙΡ οἱο... 

9 90. 05. 9Τ. 98. 106. (Ο15105 δησουσιν απελθοντα εισ ιεροσολυµα) 

ΕρῖρΙι 109 ΟΗγ 518 εισ ερ. (1: οὐ]ά{ 49: αἲ ν. 19. εισ ερ. 6οᾷεπΙ πο ο 

ἀἰσίαιη) [ οι τουδαιον (063 α1335ἳ οι εν ερ. νουδ.): ϱ" ΟΥ ΤρΗγΙα ουν 

οι | εισ χειρασ (86, ἵαμα νἃ ): ν” εἰσ τασ χειρ. | εθνων: 69. 1065. αλα 
εχθρων 

19. ηµεισ τε (εἰ. Βαδεῦι 51): ο ΤΠΡΗΥΙ8 οι τε | οι εντοπιοι: Ὁ αθι]ιαίν 
πάά τον παυλον | αναβαινειν: Ὦ επιβαιν. (5εᾷ ἆ αδεεπᾶεγεί, αἱ εἰϊαια ο 

ν6) | αυτον (εδ6Ι Ροβί νερου. Ρο): Ε ὃ. 99. 95. Βαφδείὰ οι 

19. τοτε απεχριθη ο (5 οπι) παυλοσ ουΙη ΔΑΒΟ76(”Ε 19. 150. 16. 18. 91. 
Τὸ. 81. εαί νς ΒΥΙ5ΟΝ β8Ἡ 6ορ αγιι (5εἆ οἳ 15. 91. τοτε α ν. 19 ίτα- 

Ἰαπί Ρτορίεγθεασπο ρειριπί ο 19. απεχριθη δε, 91. απεχριθη τε. 
Βἰπη]]1{ει 40. τοτε. αποκριθεισ δε ο παν. ειπεν) ... 6 απεκφιθη δε ο 
παυ. οπι (ο” 19. ν]ὰο απίθ) 41 ρετπιισ]ά ΑΥΤΡ Βαβεῦι15Ι ΟΗ1δό1δ,,, Τϊ 

απεκφιθη τε ο (100. οπη) παυ. οΝΠΙ ΗΠΡ αἱ ρ]11856 αειν Τπργ] ας, 

τ. 2Τ. 39. δὺ. 94. 65Ο" απεκριθη ο παυλοσ ... ΕΙ ειπεν δε προσ 
ἡμασ. Ῥταθίετεα αἀάῑάἴπιας (αἱ. 194 πα) και ειπεν ΕΠΙ ΝΑΕ Τ. 19. 
25. 9τ. 99. δὺ. 94. (40. νὶὰς απίθ) 69. 81. 97. 1056. 180. αἱ556ς νο 

ΒΥΙΣΟΝ βα) (άἱσεπφ) ατε αγπα αθίΣ. ... ς Ἰηθὰ πια ΤΠ οπα οππῃ ΒΟΠΠΡ αἱ 

Ίοπσ6 Ρ]π «ορ ΒΥΤΡ Βαδείμ ΟΗΣ 1: πο Ταπίαπα οταν 1βδἰπαῖ [εβίθς απάτη 

Οναεςί ατα εκ Ἰπέενρτεί]ραδ ααἱ τοτε απεκριδθη Ῥιαεραπί νετρα καν 

ειπεν εοπΗγπιαηέ, 56 οἴῖ]απι Ῥ]1χ65 αῖ αἱ Ιδία πππίαταπΕ τοπαεταπ{ 

εαάθπι; Ὦ νθ6Γο Ργο τοτε απεκρ. - και ειπεν πηα]1{ ειπεν δε τ8ροπΠεΓε 

Ἠαο {εβπιοηΙοτΙ ταίΊοπε ε[Πο]ίιγ τοτε απεχριόθη νὶκ τεοίε εϊ ηἰδὶ 

11, 28 
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- Αα : Π 
1/αῦλοσ καὶ εἶπεν τί ποιεῖτε κλαίοντεσ καὶ συνθρύπτοντέσ µου 

Ν / 2 Δ 2 / ολ Σ. ΔΝ ΔΝ ϱ) ρ. 3 τὴν καρδίαν: ἐγὼ γὰρ οὐ µόνον δεθηναι αλλὰ καὶ ἀποθανεῖν εἰσ 
“Ἱερουσαλὴμ ἑτοίμωσ ἔχω ὑπὲρ τοῦ ὀνόμωτοσ τοῦ κυρίου ']ησοῦ. 

λ πα. ες , . -- Ν 

με. 14 μὴ πειθομένου δὲ αὐτοῦ ἠσυχάσαμεν εἰπόντεσ᾽ τοῦ κυρίου τὸ 

θέλημα ]ωέσθω. 
ε ; 4 

10 Μετὰ δὲ τὰσ ἡμέρασ ταύτασ ἐπισκευασάμενοι ἀνεβαίνομεν 
- - 3 .] -- ο. -- 

εἰσ Ἱεροσύλυμα” 16 συνήηλθον δὲ καὶ τῶν μαθητῶν ἀπὺ Καισα- 
ασ σὺν ἡμῖν, ἄγ ᾿ ᾧ ξενισθῶμεν Μνάσωνί τιν. Κυπρί ρίασ σὺν ἡμῖν, ἄγοντεσ παρ ᾧ ξενισθῶμεν Μνάσωνίτινι Κυπρίῳ, 

αρχαίφ µαῦητῃ. 

και ειπεν αἁἁπίαν. | κλαιοντεσ και (89): κ οπι | συνθρυπτοντεσ (5 

99. οδόν -ριπτ-) αἱ. Οἱ 5108 Ῥαφειμ35ί..,. ϱἨ Φορυβουντεσ (4 οοπέιη"- 

ῥαπίες) | εγω γαρ εἰ. ΟΥ Ραβδεῖι ΟγταΔοσ 150. 507 Τογίίαβθ,.. ΕΕ νρεοᾶ 
(Αρ 68) Τοατιδέοχρ 15 (αἱ εφο) εγω δε | δεθηναι (αἱ. Ον Βαφδείμ Ογτῦῖ»: 
Τετί νετοῦ15 ποπ πιοᾷο υὐπομία γαΐέξ ορανεγίπι ΟΠΙΊ5ΗΙ5 Ροβίοα ετοιµωσ 

εχο): Ὦ πθά βουλομαι | εισιερουσαληµ (ΟἨ αάά γενοµενοσ, 40. 68. 

-σολυμα): κἲ εν (8ο 1ρ8ε” δαρταβδετ]{ρεῖ{ εισ) ιερου.... Α 88 αεί] 
Ροβί ετοιµ. εχω (Τετ(δ ΟΥΡ ουὐπομία Ηἰογοβοίγηπιῖε ρα) ... 21. 29. 6633 

69. 105. αἰά9ος Βαφδεία 351 Τ]άν (0,155. δτά Αιισβ536 οπι Ρ]α1α νήσου: 00 

20. Τὸ. ΑΥΙΣΕΝ Αγ ΑΙΡΡΣ [σου χοιστου (ἆ χὺ το). Ίτεπι ΤαεγεὈῖ5 ἄο- 

πιὐιῖ πιεί Πε. 6]. ΟΥτΡΙΣ ΤματιδΙ5 τ. κυρ. ημων τὸ χυ 

14. ειποντεσ (ΡΕΤ7 οι ειπ.): Ὦ αἀά προσ αλληλουσ | του κυρ. το Θελ. 

ΟΤΏ ΝΑΒΟΕ 19. 51. εα! νρ ΑΠ... ς το Όελημ. του πήριου (Ρ8Υ ὁρ. Τὸ. 

τ. Φεου, Ἱέει Τοανί{αβ 13) οππι ΡΗΙΡ αἱ ρίον Τοαγί{1β6 ϱἰ56ΟΥΡΙ5 βα5είμΣ5Ι 
Ον 919, Ίέοπι νν τα]! | γινεσθω (ΝΑΒΊΡΕ γειν-) ουπι ΝΑΒΟΡΕ αἱ15 σα! 

ενω ς γενεσδω ΟΙΤΩ ΗΠΡ αἱ ρ]ευ Ῥαφδείμ Οµτ. Οἱ Ῥο]ψοκιίστῖ το Θε- 

ληκα του Όεου γενεσθω. 

15. τασ ηµερ. ταυτασ ( γο8έ Ίο αιίεπι ἄἱεβ): Ὦ8δΙ τινασ ηµερασ | επι- 

σκευασαμενοι (0’) ουπι ΝΕ(ΘΙ)ΑΒΕΙΡ αἱ (ογοῦθ οί ΟΥ 51951 Είπα! 15 

αίή 0 (αρ Ζασαρπ) ΤΠΡΗΥΙΗ ΤΗΡΙΥΙΟ εοἳ) (κἨ επισκευασαµενο» ΟΠΠΊ5ΕΟ 
ανεβαιομση) εως Ἡ 68. 106. επισκεψαµενοι ... ς αποσκευασαµεγου 

ου1η 19. αἱ νίκτηα ΤΗΡΗΥΙΟ ίΧε,,, ο τ, 69. Τὸ. 105. αδΟΓ παφασκευα: 
σάµενοι, Ὁ αποταξαµενοι (5οά ἆ }εΓεοῖπιιβ πο εἰ). Ἐκ ]μαμμῖςδ να 

ταεραγαξῖ, ο Ῥγαεραγαπίε | ανεβαινοµεν «ππῃ Ἀἲ (Ον]άς απ{θ) ΑΒΕΗΙΡ 

αἱ ρ]αν οἵο ... ΟΡ αἱ Ῥαπο Οµτ 251 ΤΠΡΗΥΙΑ αναβαινομεν (α]” αναι- 
βαινομ.) | εροσολυμα (0) ουπι παποργΙσίς 06. 09. 106. αδεξ σα ἆ 

ΟΗτδ2981 Επέπα]ά1δ (ϱ αρ ΚΙΡΙ οἱ Βεγί ἀοβοῖί α γετ)ο ιεροσολυµια πδαιο 

ἁππη 5ο {πχ ν. 18 ησαν δε παρ αυτο)... ς ιερουσαλη οππι ἨΣΡ αἱ 
ρ]οι ΤΕΡΗΥ 1ίχ 

16 συνηλθον δε και (Ε αἀᾶ εκ) των µαθητ. (νς επ ἀἰκοιριζί): 83 πιδί 
ἆ οπι | απο: 3" εκ (ἆ ἆο) | καισαριασ οπΠῃ ἈΔΕ.... ς Ὅπ Τί χαισα- 

ρειασ ΟΙ ΒΟΠΗΡ αἱ οοτίθ ρ]6;.... ΡΒΙ Ιδί χεσαραιασ | αγοντεσ (59. 
45. ὅτ,. αγαγοντ.): ὈΥΙδί ουτοι ὃε ἠγαγον, ἆ «πιμίφιαε αζάπωσγιπί. 

Ῥταθίθτοα ΡΕ ἆ βαἩ (αάζισοεπίες πο αἆ φιεπᾶασπι εἰς) ατπι αάά 

ημασ | παρ ω (οἰἵαπι ἆ αριᾶ φιιεπι) ΡΕ ΝΙΣί προσ ουσ | ξενισθωμεν: 



ΠΡΑΞΕΙΣ 91, 21. 191 

. ΄ ον - ’ ϱ) 

1Τ ΙΓενοµένων δὲ ἡμῶν εἰσ Ἱεροσόλυμα, ἀσμένωσ ἀπεδέξαντο 
ς -- « 2 / 2 / ΔΡ ς - Δ Ὁ κο 

ἥμασ οἱ ἀδελφοί. 15. τῃ τε ἐπιούσῃ εἰσῄει ὁ Παῦλος σὺν ἡμῖν 
Ν 2 / / / « ο Ν 

πρὸσ Ιάκωβον, πάντεσ τε παρεγένοντο οἱ πρεσβύτεροι. 19 καὶ 
3 ’ .] Δ ” ὃ ό ο 

ἀσπασάµενοσ αὐτοὺσ ἐξηγεῖτο καθ᾽ ἓν ἕκαστον ὧν ἐποίησεν ὁ 

θεὺσ εν τοῖσ ἔθνεσιν διὰ τῇσ δισκονίασ αὐτοῦ. 20 οἱ δὲ ἀκούσαν- 
ῶς/ λ / σ 32 Σο - 2 

τεσ ἐδόξαζον τὸν Θεόν, εἶπάν τε αὐτῷ Θεωρεῖσ, ἀδελφέ, πύσαι 
/ θλ ο ’ Δ Δ - 

µυριᾶδεσ εἰσιν τῶν πεπιστευκύτων, καὶ πάντεσ ζηλωται του γύ- 
ς ν, ς / ολ Ν » ο 

µου ὑπάρχουσι' 2] κατηχήθησαν δὲ περὶ σοῦ ὅτι ἀποστασίαν 

ΡΥΙΣί ἆ ΑΥΤΡ Εξ αλά και παραγενοµενον εισ τινα κωµην εγενοµεθα 
παρα | µνασωνι (15.--σονι): Β 1. 18. 84. ϱ56ἳ µνασω (54. -σσω), ΡΕ πίδι 

ἆ {α {οἱ νασωνι ... Ἀ ἀειπίὰ νρἹχί «ορ κασονι | τιν: Α” οια | αρχαιω 
µαθητη: 058ἱ Ψῖδί ἆ µαθητη αρχ. 

17. γενοµενων δε είς: 981 δν ἆ (5ΥτΡ ΠΒ) κακειθεν εξίιοντεσ ηλθοµεν 

εισ ιεροσολυµµα (Ἠποιδαιε ΒΥ1Ρ ΤΕ, τ6]] οετίο ποπ αἀβοτῖρία) υπεδεξαν 

τε (4 αμίεπι) ἡµασ ασµενωσ οι αδελφοι | απεδεξαντο Ο6ΙΙΠ ΝΑΒΟΕ αἱ 

ΡΙα515 οί ΟΠ δδδεοπα,.. ς εδεξαντο εππι ἩΠΡ αἱ Ιοηρο Ρ]ὰ ΟΗχθ,θ81ίχί 
. οὗ δα ]μο νπᾳ 

18. τή τε επιουση οπι ΝΑΕΕΤ 40. 69. 105. »γτα!ῦ αρ(Ἰαίσ,,, ς Ἱωπ ΤΙ τη 
δε επ. ΟΠ ΒΟΗΙΡ αἱ Ρ]ετ οί ἆ ε ΥΡ 5δ4Ἡ ζορ 01139556 | παντεσ τε 

παφρεγενοντο (8541 οἱ εοπᾳγεφαὐαπέ! οππϊβδο παντεσ), νο οπιπέβφε οοζ- 

ζεοιὲ διηέ ... ΡΕ" ησαν δε παρ αυτο, ἃ εταπέ αλίεηι σµπι εο | οι πρεσ- 

βυτεροι: ϱ 94. αἆᾷ συνηγµενοι (ὰ οοπυεπέ1) 

19. και (ἆ οπι) ασπασαµε)οσ αυτουσ (1, αυτοισ, οἳ αυτου) εξηγ. καθ 

εν (Η” 96. 9τ. 100. ενα) εκαστο» ων εποι. 0 Θε. εν τοις: υ61" ουσ 

ασπαμενοσ (516) διήγειτο εγα εχαστον ωσ εποι. 9 Όεοσ τοισ | δια τησ: 

κ΄ 156 οἵη ὅνα 

90, ακουσαντεσ (ν6 οἵπι αιαἰδθεπέ, ἆ ο αιά{επίεβ): ἩΠ, 4Τ. Χ56ῖ ακουογ- 

τεσ | εδοξαζον ουπι ΑΒΟΕΗΙΡ αἱ οιηΥΙά οαέ νς (πιαρπίῇοαδαπὲ, ο ϱ]ογί- 

οαδαμέ) Ον 956 εἰς ... πὉ ΤΗΡΙΗΥΙΟ εδοξασαν (ἆ οἰαγιοαυεγιπί) | τ. 
Φεον (0) οππῃ ΝΑΒΟΣΙ αἰ5ὸ οαί νρ ΒΥΙ5ΕΝ 6ορ αχπι ΟΗΕ... ς τ. κυριον 

οµπι ΡΗΡ αἱ Ίοηδα Ρ]α β4]1 ΑΥΤΡ | ειπαν τε ου κε 15: Ἰεπι ς Τϊ 

ἐιπον τε 6ΥΠΙ ΑΒΗΗΡ αἱ ρ]α (180, και ειπ., 19. ειπεν τε) εαἰ ΤαρΗγιαίς; 

Ίίοπι ἀωεγωπίφιε νρ ΔΥΙΣΕΣ βαἩ (156Ι εορ ΤΙΡΙΥΙΟ ειπ. δε) ... Ἱαι 
ειποντεσ οαπι ΟΡ αἱδὸ «γτΡ ΟΥ | αυτω: Ρ οπα { µυριαδεσ εισιν 8Ίπε 
αἀαἰέατα ουπα κ ὃ. 4”. 9037 9τ,... αν Ἰπ ΤΙ αθά εν τοισ ιουδαιοισ 
οσα ΑΒΟΝ αἱ ΡΙ1910 νρ «ορ αεί ΑπιζιμισμιἍιος ἴἴθιι Ὦ ΒΥΥΦΕΝ Ρα] 
ΑπςερδΣ εν τη τουδαιτα, Ἰἴειι ς αἀά τουδαιων ΕΠΙ ΗΗΡ αἱ Ἰοπρο Ῥ]α 

(ραιοῖ των τουὀ.) ΑΥΤΡ ατπι Ον Τπάνί 1193 οι ὅν150Ι Τπρῃηγ]αίτ (6εὰ 608. 

ασπι Τ]ιάτεδῖ5 ΤΑρΡΗΥΛΟ Ροβί πεπιστευκ. Ροπ) | παντεσ: 9 58. {οἱ ΒΥΤΣΕΒ 
ΑΙΜΡΥΕΙΕΡΗ. Ααρέρ αάά ουτοι (ρ” τουτοι); 19. αάά ζητουσιν και 

21. κατηχηθησαν (6 νρ αιαάεγιπ!): ὮῬἳ πατηκησα» (ἆ ἁίαπιαυεγιπε), 

95. 40. νατηχησαν | ὁε (86): κἩ οτη 



1 Οο 14, 15 

Να 6, οἱ 
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διδάσχεισ ἀπὺ Μωῦσέωσ τοὺσ κατὰ τὰ ἔθνη πάντασ Ἰουδαίουσ, 

λέγων μὴ περιτέµνειν αυτοὺσ τὰ τέκνα μηδὲ τοῖσ ἔθεσιν περιπατεῖν. 
33 τί οὖν ἑστί; πάντωσ δεῖ συνελθεῖν πληθοσ᾽ ἀκούσονται γὰρ 

ὅτι ἐλήλυθασ. 3ὸ τοῦτο οὖν ποίῃσον ὅ σοι λέγομεν. εισὶν ἡμῖν 

ἄγδρεσ τέεσσαρὲσ ευχὴν ἔχοντεσ ἐφ) ἑαυτῶν" 323 τούτουσ παραλα- 

βὼν ὠγνίσθητι σὺν αυτοῖσ, καὶ δαπάνησον ἐπ αὐτοῖσ ἵνα ξυρή- 

σονται τὴν κεφαλήν, καὶ γνώσονται πάντεσ ὅτι ὧν κατ/χήνται περὶ 

σου οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ στοιχεῖσ καὶ αὐτὸς φυλάσσων τὸν νόμον. 
20 περὶ δὲ τῶν πεπιστευκότων ἑδνῶν ἡμεῖσ ἐπεστείλαμεν κρίναν- 

21. μωυσεωσ ΕΠΙΏ ΝΒΟΕΗ α] ΠΠ... ς µώσεωσ Επι ΑΡΗΡ αἱ ρ]α. Έτας- 
ἴετεα αἱ η (ὁ αρ Βοτ]) -σεοσ | τουσ κατα εἴςο: ἆ φιζ πι φεπιέίδιις διιέ 

ἄιάαςεοδ, Ὦ" τουσ κατα εθνη εισιν ιουδαιοισ | παντασ ΕΠΙ ΝΗΒΟΡΖΗΙΡ 
αἱ ΟΠΙΏ [ετο οαἱ βγταίΓ δα] αγπι αοἲἩ Ομνδ)ῤδὸ,,, ἀΡ0 Τωα οπι οµΠι ΑΡΣΗ 
19. ἀ νµ «ορ | λεγων (Νὲ: νἘ -γω): Ὁ οπι | περιτεµνειν: Ὦ νΕ ΡΙΔΕΠΙ 

Οφιλει» | µηήδε τοισ εθεσιν (5ΥΥΡ 11Ε αάά αυτου, Ἰτεπα ΘΥΙΣΟἨ αγ {εμῖς, 
ἵτειη 83 αυτουσ. ἈῬναθίεγεα α) α]ῃ εὔνεσιν Ἰαθεπί εκ {ε(ιθηῖ 

ΕΥΥΟΥ6.) περιπατειν ... 3 µήτε εν τοισ εὔνεσιν αυτου περιπατ., 

Ἰιεφέ Φεπίες εἴις απιὐιζαπέ 

23.τι ουν εστιν: αεἰλπ ΟΙ | παντωσ δει συγελθ. πληθ. (συ. πλ. ΟΠΠι 

μΑο”ν 19. 40. 69. 105. 199. α19δοι να, ς πλ. συ. ουτα Ρ/ τοπλ.]πρ αἱ 
Ρ]εν σα 018)” ακουσονται γαρ οτι (0 οπι γαρ, Ἀἲ οπι γαρ οτι) οι 

ἈΤα(ΕΛΟ”ΡΕΠΗΙΡ αἱ ρ]ον εαὲ νο Ον 200... συ’ ΤΙ παντωσ ακουσογ- 

ται οτι εΙ πο” 10. ὀθ. τὸ. 197. 180. Ρα] «ορ ΦΥΤΡ ααἰλ, Πΐοπῃ ΑΥΤΗ 

(οΠ11550 παντωσ) εἳ (Ῥτορίεγεα ἐθίέιγ φιιοά αιιάίεπέ ἐῑὲ οίς) ΒΥΥΣΕΝ αἱ 

αγὸ | εληλυθασ: Ὦ -θεσ 

25. ὅ: Ὦ οπερ | εφ ευπι ΔΟΡΕΠΗΡ οἵο: ΝΕ αφ 
24. επ αυτοισ ΟΙ ΔΑΞΟΥΤΒΟΕΗΙΡ αἱ ρ]οΥ σα ΟΥ 5... Τμηθᾶ τη επ 

αυτουσ ο. Α3 19. 21. 29. 99. 94. αδον Τμάτι 1335. Ὦ εισ αυτουσ | ἕυρη: 

σονται 611 ΝΗ"ΡΞΗΡ 19. 100. αἱ:5οι (3 ξυρωνται) ... 5 Ἡπ ξυρη- 

σωνται «μη ΑΒΡΟΗΙ, αἱ Ρ]εν σαι ΟΥ (Ἡπ αἱ ΤΠΡΗΥΙΟ ἔυρισωνται, 1, 

ξυρίοων οπηῖδδα, γ]]αῦα) [ την κεφαλην: 2Τ. 29. 663" 69. α119 ἔοτε 

νο ΒΥΙΡΟΣ 61Ἡ τασ χέεφαλασ | γνωσονταν «ΝΤ ΝΑΒΟΡΗ α115 (οἱ 96. 105. 
106. 195. οπὲ ΤΠΡΙΥΙΟ -σωνται), ἴδια δοίεπέ νρ εἰς ...ς (-- αὐ 8, 

δ6ὰ ταγδις α)΄) γγωσι αυτ ΗΠΡ αἱ ρ]εν Ον 9 ΤΗΡΗΥΙΑ, Ἰτοπι οὐ- 

Φποδεωιί ἆ | ων: 6 96. 40. 69. 105. 180. αἲοῦ 656" οπἱ περι ων | αλλα 
(4 οα{ζδυ αὖά και) στοιχεισ καν αυτοσ: Ρ8:3 ἀλλ οτι πορευου αυτοσ 

(αλλα στοιχ. και αυτ.), ἃ δεᾷ απιθηζαπα ἴρεε | φυλασσων τ. νοµ.. ΟΠΗ 

ΝΑΗΟΡΕ 15. 91. 40. 65. 69. 105. 1ὸΤ. 1590. αδοῦ δὲν σα νρ γρ ΟΥ 

ὁοα ΙΡΗΥΙΟ (8εά Ἠδῖ φυλασσιν) ... στον νοµ. φυλασσ. 6 ἩΠΡ αἱ 

ΡΙ6Υ ΒΥΙΣΟΝ ΤΠΡΗΥΊα 

20. εθνων: Ἡ Ῥεάλοί 1 οκ αντ ανθρωπων ... Ὁ 881 πᾶὰ ουδεν εχουσι 

λέγειν προσ σε, ἃς ρετριπί ἡμιεισ γαρ | επεστειλαµεν ΕΠ ΝΑΟΡΒΗΤΡ 

α Γογο ΟΠ οαί ἆ νρ (113 κογήρεύπαιδ, ο «εθέιαυύπι) ΒΥΥΣΟΝ βΒα]. (ααί]ι 

2γαεοερύναις) Ον ΣΣΤς,, Ἰωὰ απεστειλαµεν ουπι ΠΡ ΕΕ 40. 19ου ϱ0Ρ ΑΥΤΡ 

ΑΥΤΑ [ κριναντεσ: ϱ" 100. --νοντεσ | φυλασσεσθαι οπΠΙ ΝΑΗ 19. 81. 
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-/ ε ν / σον Ν τ Ν υ «ρα 

τεσ φυλάσσεσύῦαι αυτουσ τὀ τὲ εἰδωλόθυτον και αἷμα και πνικτὸν 
Ν / 2 / ζ - - ὰ ολ Ἀ 2 ο” 

καὶ πορνείαν. 30 τὀτὲ ὁ ΙΙαυλῦοσ παφραλαβῶὼν τουσ ἄλδρασ τ] 
ε) ώ ΔΝ ᾧ -- 4 Ν υν η νε / ον 

ἐχομέν ηµέρα σὺν αυτοῖσ ἀγνισθεισ εἰσῃει εἰσ το ἱερον, διαγγέλ- 
3 ᾽ / -- Γ 8 , µ λε - β κ. 

λων την ἐκπλίρωσιν τῶν ἠημέρων του ἀγνισμου, έἕωσ ου πρυσινεχθη Χνὶ ὃν 5 5 
ς Ν ς 3 ε ΄ ᾿ - ΄ ’ 

υπὲρ ἑνὸσ ἑκαστου αὐτῶν 1 προσφορά. 
[ τα σ , μι ελ Ξ 

2 ὰσ δὲ ἔμέλλον αἱ ἑπτὰ ἡμέραι συντελεῖσθαι, οἱ ἀπὸ τισ 3» 15 
ια ’ } - ε ’ .) η Γ κ - ’ ’ Ἡ τ 

σίασ Ιουδαιοι θεασαμένοι αυτον ἐν τῷ ἱερῷ συνέχεον πάντα τον 

νρ ΒΥΙΣΕΗ βα]1 «ορ ἀγε (αθί ν]άε Ῥο5Ώ)...ς (5εά4 4999) ΤΙ Ῥταεπι 

(6ηδεν τοιουτο)’ (οἘ αἱ ῥαιις -το) τήφειν αυτουσ ει µη (Στ. 6θ3πε 69. 

105. αδΟΓ αλλα) ουπη ΟΡΕΗΕΡ αἱ Ρ]ετ σαΐ ΒΥΤΡ απ (ΑαίΠ αέ οανεαπιέ 

αἰδέ αὖ εο φιιοᾷ λίοίέιπι οεπδεπέ εί αὖ ἐπυπιοίαίο είς) Ον 95. Βεἀ τε α1υ 

εχ αχ. Ῥταείετεα 40. 6673 69. 105. αδοῖ οπι αυτουσβᾳ :: αἀάλίαππεπἔαπὴ 

εο ἀα[απάαπί απο ἀῑσαυί, πμ]. βἴπαῖ]ε 15, 20 ααί 28 βετ]ρίαπα 68569. 

Αί 14 που απαάταί. Νεο οπΙπῃ Ύπαθ Ἡ. ]. δεχρία θαπί α 15, 20 απ 

98 5ᾳ «π11086 αοεοππιοάσπάα νιἀεραπίας, αἲ δαΐ15 ρτοῦαπί νετὺα φι- 

λασσεσόθαι αυτουσ εἰς; πες νεχθα µηδεν τοιουτ. τηρ. αὐτ. ΠΟΠ εργερίε 

τεδροιάεπί 1115 µηὸδεν πλεον επιτιθεσθαι υμιν βαφοσ εἴα, «πο Ι1Η 

Ίοέο ν. 19 η παρενοχλειν ετὸ Ῥταεζθβδεταῖι. ΌΤαπεη Ἰδία (μηδεν 

πλεον εἰς) τοῦ δἸαδπιοάϊ εταηί αἱ 1π Ἠαπο ἵρβαπα Ἰοζαπ αᾱ νετριαπι 

ἱταπς[ατγεπίατ. Ππ]αία νετο βαπί νετρα µήηδεν τοιουτ. εἴο τεδρεσία 

ἨαὈ1το ναγθι5 21: η περιτεα». αυτουσ οἴο. Υἱάευκαίατ επΙπῃ φυλασ- 

σεσθαι εἴο πληϊδ παἀε ἀίσίαπα, πα]]α χαίϊοπα εἶαςδ τεῖ ἆε απα νει 

ΙΠἈΑΧΊΠΘ απαεγεραίαν Παδίία, Οσίεταπι πομπα]]Ι. σοᾶᾱ. αἀα Ἱαππεμίο 

απο τεςίε αβιεοθταηπέ αὐτουσ Ροδι φυλασσεσθαι. ὈὨταυϊο είπα 

Ἱμπέαιι, 5ἱ αηὸ. τοιουτ. τηρ. αυτουσ ρται Ρροβιάβδεῖ, αυτουσ ροδῖ φυ- 

λασσεσύθαι τερεΙἵαγαπῃ {11956. | το τε ειδωλοθυτον εἰς: Ἐ απο τδω- 

λούυτων και αιµατοσ και πγιχτου και πορνιασ, βΙπηϊ]Ἱτεν βγ τας | το 

τε: Ὁ 68. 19τ. ενος Ομ Στ οπη τε | και αιμα 6ππι ΝΑΒΟΡ (Έ νίάε αΙΤε) 
19. 68. 69. 105. 190. αλ οδόΙ οαῖ ... 6 καντο αιμ. «ΙΠι ΗΠΡ αἱ Ρον 

Οµσ |. και (16. 96. εαιεοᾷ οἱ; 91. 40. 99. Ί5ο ΟΥ ΤΙΠΡΙΥΙΟ αὰ το) 

πνικτον (8ΥΤ5ΕΝ αχ αθἴΙΠΡΡ κ. πορν. κ. πνικτ. κ. αιμ.) ... Ὦ ΟΠ1 

26. ο παυλ. «πι ΝΑΒΟΗΙΡ αίς ... ΡΕ 4. ΟΠ ο. Ῥτβθδίετεα 4. 119 (6 αρ 

Ῥοι]) Ροβί παραλαρ. Ρροι | εχομενη: 21. δΙ1. 41. ερχοµενη ... Ὁ ἐπι- 

ουση | εισηει: Ὦ εισηλόεν | εωσου (100. οπι)... Ὦ οπωσ (8εἆ ἆ 

ἄοπεο) προσηνεχθη: 105. αδᾶ προσειεχθῆ | ή προσφορα: Ὁ 219Εἵ μ.ο 
οι ή 

2Ί. ωσ δε πδαπε συντελεισθαι: Ὁ συντελουμκενησ δε τησ εβὀομησ Ίμε- 

ρασ | εµελλον: ΕΙΡ αἱδ ηµελλον | αι: Ὦ ΟΠ | ον-απο τ. ασ. ιουδαιοι: 

Ῥ οι δε απ. τ. ασ. ιουὀ. εληλυθοτεσ (ἆ «ωῖ αὖ αξία εταπέ {ιαασί ο6Ίιο- 

γαέ 5ἱς) ... 6 190. εαί ατπι Ροδί εν το ιερω ρου, 1ὸτ. ἐδΕῖ ρο8ῖ Φεασα. 

αυτον | συνεχεον ΟΠΠ ΝΑΒΡΗΙΡ αἱ ρ]εν Ον 2δδ,., Ἰπ συνεχεαν οΗΤΗ 

ϱ 2. 10. 15. 40. 101. 180. εατ. Ἐκ Τα] ε νς οοποζαυεέ, ἆ οοΓ- 

ἀετωπί ... δὲ σύνεχεινησαν τε, 20. 41. συνεσχον΄| παντα: Ὦ 3. 41. ο] 

ΤΙΡΟΗΕΝΡΟΚΕ, Ν. Έ. Εά. 6. ς 19 Ὦ 
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2 ἡ- 5 “Γ ος νο ΑΝ ν -- 6) ΄-- η 

ὄχλον, καὶ ἐπέβαλαν ἐπ αυτὺν τὰσ χεῖρασ, 3259 κράζοντεσ᾽ ἄνδρεσ 
” -- - 3 5] ’ τα ” [ -ᾱ ον 

Ισραηλεῖτοι, ῥοηθεἴτε' οὗτύσ εστιν ὁ ἄνθρωποσ ὁ κατὰ τοῦ λαου 
. - ; Δ -- / / / στ. ον ΄. 

και του νόµου κά του τυπου τούτου πάντασ πανταχῃ διδάσκων, 
”  σχητ ΣΑ 1 ος Ν Δ ΄ Ν [ή 

ἔτι τε και Γλληνασ εισηγαγεν εισ τὸ ερον κα! κεχοίώκεν τὸν αγιοι 
η - ως σ ἃ : , ην ; Ν » / 6 

τόπον τουτον. 29) ἠσαν γαρ προἑωρακύτεσ Ἰ οόφιμον τὸν Εφέσιον 
ὁ - ; Ν αν ιος πι / - - ” Ν ε Ν πι ς 

ἓν τῇ πύλει συν αὐτῳ, ὃν ενόμιζον οτι εισ τὺ ἱερὺν εισίγαγεν ο 
- τα ” / ς / α΄ ί - 

/Ιαῦλοσ. 90 ἐκινήθη τε ἡᾗ πύλισ ὅλη καὶ ἐγένετο συνδρομὴ του 
- αν 5 /; - η » ο κ ὓς. ” τς εν 

λκου, και ἐπιλαβύμενοι του {/αυλου εἰλκον αυτον έξω του ἱερου, 
Δ .) { ’ .) ’ έ ιά Ω / . κ. Ν ’ .) ΔΝ 32 

καὶ εὐθέωσ ἐκλείσθησαν αἱ θύραι. 9]. ζητούντων τε αὐτὸν ἅπου- 
.. .] / ’ - ’ -” ’ [4 τά ΄ 

κτεῖναι ανεβι φάσισ τῷ χιλιάυχῷ τησ σπείρισ ὅτι ὀλῃ συνχύννεται 
ς ΄ . [ὁ) Σ - Δ / Ν 

Περουσαλημ, Ὁ2 ὃσ εξαυτησ παραλαβὼν στρατιώτασ καὶ ἑκατου- 

21. επεβαλαν οιπι κ Α... ς ἴπ επεβαλον ΟΝΠΙ ΝΟΒΟΕΗΙΡ οαἱς, ΊΤθπι 

αἱ ΤΠΡΗΨΙ8 επεβαλλον ... Ρ8Εἳ επιβαλλουσιν | επ αυτον τασ χειρασ 

(αὐ΄) «πτῃ ΝΑΒΟΡΕ αἱ20 οαί νρ ογταῖὸ αγπη Ον ΤΗΡΗΥΙΣ... ς τασ χει. 

επ αὖτ. ΟΠΠ ΗΗΡ αἱ Ιοης66 Ρ]ι 84] ορ ΤΠΡΙΥΙ3 

28. ισραήλειται: -λειται οππι ΝΑΒ ΤΡ... ς ἵωπ -λιται οππι ΒΌΟΕΗΣΙΡ οίς. 
Ῥταείετει Ν νσδραη-, ΡΕ ιστραη (εί. ἆ ο ἐβίγαλε-) | βοήθειτε: Ἐ βοη- 

ὤΦήσαται | τουτου (105. αἱ ραας οπι): Αα’ Τὸ. αἱ ραπς του αγιου τοι- 

του (:: ο 6, 19. Ἱ{επι Ἱηίτα τον αγι. τοπ. τουτ.) | πανταχη (αὐ”) οαπι 

ΝΑΒΟΡΕ α]1” (456) απανταχη) οαί ... ς πανταχου ΟπΙΙ ΗΤΓΡ αἱ ρ]αι 

ΟµΣ τε (5. 40. αἱ ραις «ορ δε): Ὁ 91. 68. οπι | εισήγαγε’: ϱ" 95” 

εισηγεν | το ερον: ϱ" ΟΠ το | κεκουνωκεν οππι κ θΟΓ("κεκοινώγκεν)ΑΕ” 

ΟΗ1Ρ αἱ ρ]εγ.... με 14" 153" 96. 64. 953 105. 15Τ. οδὲῖ ομ(δῦῦ κεκοιν- 

γηκεν’, ΣπΟΝ/ΩΝΥΗΦΣΗ, ϱ” εκοινωσεν 

99. προεωθακοτεσ 6ΝΠΙ ΝΑΒΟΡΕ θείο ... ΗΙΡ αἱ ρ]αβ50 Οἱ 9355 ΤἩηρΗγΙα 
εώρακοτεσ (Η1, αἱ εορακ.). Τίεπι νρ υίάεγαπέ (86 ἴοἱ αάά απίθ) | τον 

εφεσιον: Ἀ ΟΠ τοΥ | εποµιζον:. ΡΕ ενοµισαµεν.... ἆ ρµανειπί, ενας 

αεδέὐπαυεγηπἰ | ο παυλοσ: Ὦ ΟΠ ο 

80.του παυλου: Ἐ ἀδό τον παυλον | ειλκοη: Ὁ ειλκὠν, Ἐ 19. (δὲ ἠλκον | 

αυτον: Ὦ {απ ΟΠ | και ευθ. εκλ. αι Φυραι (δίο νθ): κ ΠΠ] πῖδϊ εκλισθη- 

σαν (σαν 8αρτα Ἠπεαπα βαρρ]είο) ευίεωσ, ππάε ρτοῦαῦ]]ε β{ οχδπηρ]ατ 

παπάς κ οχβογ]ρίαις οδί Ἠαῦιῖναο και αι 0 υραι του ιερου εκλ. ευδεωσ, 

εχο]ἀ]δεο νετο κ. αι «υρ. τ. (εροῦ Ροδί εξω του ερου Ρτορίετ οµοιοτὲ- 

λευτον: η]δὶ πιανῖδ ΠΟΠ Ιοχοϊάϊςδαο πΠ]δί και, παπί [πετ] και εκλεισθη 

ευθεωσ. ᾿ 

81. ζητουντ. τε ΙΤ ΝΑΒΕ 18. αδΟΙ ΑΥΥΣ6Η ααίἩ.. Πσπη ϱ” και ζητουντ. (ὰἆ 

οἱ οι φιεγεγεπί) ...ς ζητ. δε ουπι ΠΡΙ ΗΠΓΡ αἱ Ρίετ ομί νρ 58Ἠ 5ορ 

ΑΥΥΡ αὖπι ΟΗΥ 395 | σπειρησ: 5 16. 9δ. 98. 5θ. 69. 99. 9ὔ. 104. αἱ 15ου 
ΟΗΤ -θασ | συνχυνγεται ου ΑΗ" Ρ 19. (5εᾷ Β” συγχ- εἰ Βὶ 19. σιγ- 

γινεται) νς (εοπ/πά(έΗγ) ... ς συγκεχυται (κ«Ε συνκε-) εππι ΝΕΡΗΙΡ 

βἱ {ογο ΟΠΠ οπί ΟΥ. Πίοπι σοΓακα εδέ ἆ ο βΙπιϊ]εγαο ΑΥΓΗΙΓ βα1 «ορ 

ΑΥΤ | ερουσαλημ (4. 68. 191. α1δδύχ εἰς η ιερου.): ΥΙΡ ο. αἆά υἷαε 

Τφτίγ πιο Γαοΐαπέ {πδιιεοζίοπεπι 

89. παραλαβων ΟΠΠ ΝΑΡΕΗΤΡ αἱ οππὖΊᾶ οαί ΟΗΥ ΣΣ, Ἰίθπη αδιππρίτ ε 
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τάρχασ κατέδραµεν ἐπ αὐτούσ' οἱ δὲ ιδύντεσ τὸν χιλίαρχον καὶ 

τοὺσ στρατιώτασ επαύσαντο τύπτοντεσ τὸν {αῦλον. 99 τύτε ἐγγί 

σᾳσ ὁ χιλίαρχοσ ἐπελάβετο αὐτου καὶ ἐκέλευσεν δεθηνγαι ἀλύσεσι 
δυσί, καὶ ἐπυνθ άνετο τίσ εἰ καὶ τί ἐστιν πεποιγκώσ. 94 ἄλλοι 

δὲ ἄλλο τι ἐπεφώνουν ἐν τῷ ὄχλῳ' μὴ δυναµένου δὲ αὐτου γνῶναι 

τὸ ασφαλὲσ διὰ τὸν θόρυβον, ἐκέλευσεν ἄλεσθαι αὐτὸν εἰσ τὴν 
παρεμβολή». 9ῦ ὅτε δὲ ἐγένετο ἐπὶ τοὺσ ἀναβαῦμούσ, συνέβι βα- 

στάζεσθαι αυτὸν ὑπὸ τῶν στρατιωτων διὰ τὴν βίαν τοῦ ὄχλου" 

90 ἠκολούθει γὰρ τὸ πληθοσ του λαου κράζοντεσ᾽ αἷρε αὐτόν. 

τ μέλλων τε εἰσάγεσθαι εἰσ τὴν παρεμβολὴν ὁ ΓΠ{αυλοσ λέγει τῷ 

χιλιάρχῳ' εἰ ἔξεστίν µοι εἰπεῖν τι πρὺσ σε; ὁ δὲ ἔφη ἑλληνιστὶ γι- 
; [ 2 5/ Δ τε ορ ε π , - Ὠ ὃς 

γωσχέισς 98 ουκαρα συειο «4ὐγύπτιοσ ο προ τουτῶων τω) ερ} 

να... π λαβων ουπῃ Ε, Ἱέετα θπηρέής ἆ | εκατονταρχασ «πΠΙ ΝΑΒΡΊΕ 
19. 9δ....ς -ρχουσ επτη ΡΗ1,Ρ αἱ Ρρ]εν οαί ΟΥ 

98. τοτε εγγισασ ΟΠΠ ΝΑΒΡΕ αἱ δαΐ τηα σαξ νς δα) 6Ορ ΦΥΤΡ ααἲ]ι Οι 358 

ΤΗΡΗΥΙΟ ... ἩΠΡ αἰδὸ ΤΗΡΗΨΙ8 εγγισ. δε, ΦΥΥΣΝ και εγγ. | επελαβετα 

(81. -βαλετο) αυτου: 1 επ. αυτον | αλυσεσε δυσι οΝΤη ΝΑΗΒΙ, οἵς.... Τϊ 

αλυσεσιν δυσιν οππι ΡΕΗΡ εἰς | τισ (ΕΕΙ παίῃ τι) ει υπ ΝΑΗΡ 18. 

΄ 96. 1056. 180. αδόΓ οα!... ς Τὶ τισ αν ειη εαπι ΕΗΤΙΡ α] ρ]ετ ΟΗΥ [τι 

ῬειἈ τισ 

94. αλλο τι: ΡΕ ΑΥΤ Οτ 2255 αλλα | επεφωνουν ΟΠΠΙ ΝΑΡΒΡΕ αἱ Γογο1ῦ 

σας ΤΗρΗγΙΟ.... ς εβοω» ουπι ΗΤΡ α] Ίοησο ρία Ον ΤΗρΗγΙα (55. 40. 

65ΕΥ επεβοων, 31. επιβοων) | µη δυναµενου δε (0 και µη 111.) αὐτοι! 

οἩΊῃ ΝΑΒΡΕ 15, 51. 40. 68. ΡΗΡΗΥΙΟ .. ς µη δυναμενοσ ὃε ΟΠ ΗΤΡ 

9) Ῥ]ον εαί ΟµΥ ΤΗΡΙΗΥΙΑ | αγεσίθαι αυτον: δΙ. 68. 99. Κο αμτ. 

αγεσθ. 

36. επι τουσ: Ὁ εισ τουσ | βασταζ. αυτον: Ρ τον παυλον βασταζεπΏ., | 

υπο των: 15. οι των | οχλου: Ὁ λαου 

86. του λαου: Ὦ οτι | κραζοντεσ (α0”)} οπτη ΝΑΗΕΕΤ αἱ ρ]ις1ὸ σαί νου 
(αρ Ίωη, 5δἆ ποἩ απι Γι ἀοπηῖα τοἱ). ΑΥΥΣΕΣ ΤΗΡΗΥΙΠΙΕ Ες, ς κραζον. ο 

ΤΗΙΡ αἱ Ίοηρο ρ]α ο νο ΑΥΤΡ ΟΥ 155 ] αιρε αυτον (5Η ἐοζζε ο πικζο 

πζπιίσπι πιοξίγιι): ἆ {οὐ[ίε επι, Ρ5Ι αναιρεισθαι αυτον 

ὃτ. τε: 15. 16. 18. 21. 36. 98. 99. 106. 119. 197. α1656Ι α16 βαῇἩ «ορ «γτΡ 

Οι 9098 δε | εισαγεσθαι: 58. 69. 105. 115. 19τ. α155ει 01191359 µοςί 

ειστ. παρ. Ῥοηῃ | ο παυλοσ (ΑΤΠΙ αΠίθ εισ την, Βἰπηϊ] ον ἔτπΠδρ 81]! 

α|): Ὁ οἵη (αἱ ο αἲ ν. ὅ5), Νίο 99 | λεγει (18. 81. 36. 180. οαϊ ειπε) 
τω χιλιαρχω: Ὁ τω χειλιαρχ. αποκριθεισ ειπεν | ειπειν: Ὁ αὖπι λαλή- 

σαι, Ἰΐοιι ζοψμἱ ἆ ονς | τι οΝΠΙ ΝΑΒΕ αἱ δαΐ πηα (αἲ 19. 18. 18. 51 

[τισ] 40. 68. 69. 105. α1556Υ οἴς) οαί νο (δαἩ οεγύτπι) ορ ἈγτΡ Οµτ 

ΤΗΡΗΥΙΟ..,. 00ο ΤΙ οπι ο, ΡΗΙΡ αἱ Ίοησθ Ρ]ι {ο] ΑΥΣΡ αγ ΤΗΡΗΥΙ 

ελληνιστι (-ι εἰ. ΝΑΒΡΕΗ ε{ς): ΤΡ αἳο” αἱ -στη 

38. ουκ αρα οαἳ. ΕβδβΙΡί3 313: ου | αιγυπτιοσ ε{. ΝΑΒΕ οἴο: ΠΒ! εγυπτ. 
τον 



22, 8 

12, 1 

21. 99 

196 «οι, 99. ΠΡΑΞΕΙΣ 

ἀναστατώσασ καὶ ἐξαγαγὼν εἰσ τὴν ἔρημον τουσ τετρακισχιλίουσ 

ἄνδρασ τῶν σικαρίων; Ὁ9) εἶπεν δὲ ὁ Παῦλοσ᾽ ἐγὼ ἄνθρωποσ μέν 

εὖμι Ιουδαῖοσ, Ταρσεύσ, τῇσ Κιλικίασ οὐκ ἀσήμου πύλεωσ πολίτησ΄ 

δέοµαι δέ σου, ἐπίτρεψόν µοι λαλησαι πρὸσ τὸν λαύν. 40 ἐπι- 

τρέψαντοσ δὲ αυτοῦ ὁ Παῦλοσ ἑστῶσ ἐπὶ τῶν ἀναβαθμῶν κατε- 

σεισεν τῇ χειρὶ τῷ λαῷ᾽ πολλησ δὲ σιγῇσ γἐνομένισ προσεφώνησεν 

τῃ Εβοαΐδι διαλέκτῳ λέγων 

ΧΧΧ. 
.] Ν Δ , -- { - 

1 .Ίνδρὲσ ἀδελφοι καὶ πατέρεσ, ἀπούσατέ µου τησ πρὸσ ὑμᾶς 
σα ο) ’ ς ῶ / ο αν ον) σον ν / 

νυνὶ ἀπολογίασ. 3 ἀκούσαντεσ δὲ ὅτι τῃ Εβοαῖδι διαλέκτῳ προσε- 
νι - « , Δ ος. π 3 

φώνει αὐτοῖσ, μαλλον παρέσχον ἠσυχίαν. καὶ φησί ὃ ἐγώ εἰμι 
2 Ν 3 ν .- / » - ρν ρν .ὴ /’ . { 

ἄνήρ /ουδαῖοσ, γεγἐνρηµένοσ ἐν 1 αρσῷ τησ Νιλικίασ, ανατεύραμ- 

98. αναστατωσασ (ο νς οοποζἑασέί, ἃ φοζ[οτίακἔζ) αἱ. Ετιδηίδὲ: Ὦ εξαναστα- 
τωσασ | τετρακισχιλιουσ: 48. τετρακοσιουσ | σικαριων εἳ. ΑΥΤΡ ΙΕ Β: 

ΕΡΙ σιρικαριών, Ἱτεπα εἳ αὔγίσαντογηπι 

99. ο παυλοσ: 8113168 οἱ ο } ειμι (κϐ): ν” οἱ | ταρσευσ Ἱδηπε πολιτησ 
(Α πολειτησ): 98 εν ταφσω δε τησ κιλικιασ γεγεννηµενοσ | δεοµ. δε 

(656 τετ 1. 19. 203 40. ο8εῦ ΥΥΣΕΝ οπη δε | επιτρεψον: Ὦ συγχωρη- 

σαι. δὶς απίειη ἆ: ποπ ἐφποίας οσα ξὲρ σιζμΒ (οἳνΙβ Ὀ) ΤοΦΟ οὐδερτο αιέεηι 

πιζλέ ζοψμί | λαλησαι (8): κ λογον λαλ. 

40. επιτρεψαντοσ ὃε: ϱ3 καν επιτρ. δε, ἆ ΥΕΝ εἰ οι ρεγπιβίθδεἰ | 
αυτου: Ὦ Β8Ἠ του χιλιαρχου | ο παυλ. εστωσ: Ὦ εστ. ο παυλ. | κατε- 

σεισεν: Ὦ και σεισασ | τω λαω: Ἡ 103" 26. 48. 96. 99. 100. 106, 

40]εοί α]3ον 013999 τον λαον ... Ὦ ΒΥΙΣΕἨ ατθ προσ αυτουσ | πολλησ 
δε σιγησ: Ὦ πολλ. τε ἠσυχειασ, νυ 88Ἠ οἱ πιάτο ἰζεπέο. Απ] {εν εἰ 

8Υ3ΟΝ ] γενοµενησ οΝΙΠ ΔΒΡΕΗΙΡ είς: ΤΙ γεγαµενησ ου Α... Β 09. 

105. αδΥ απίε σιγησ Ροῦ | προσεφώγησεν: αἱ 1153 προσεφωνει 

εβραιδε: Α ιδια 

ΧΧΗΠ. 1. νυνι ο! ΝΑΒΡΕΗΗΡ αἱ ρ]1550 σαί ΤΗριγ]αῦ νε, ς (5 6 55) νυν 

οππὸ ΠΙΙΠδο τη ΟΥ 984 

2. προσεφώνει ΟΠΠ ΝΑΒΡ αἱ Ρία νρζ]ὲ (ζοψιεγεξω) ἁἀθπιῖᾶ (ζοφιεδαξιω") 

ΒΥΥ5ΕΙ ϱ4Ώ «ορ αθίι ΟΗΥ 21394 ΤΗΡΗΥΙΡ ... τ 16. 18. 2Τ. 99. 56. 40. 69. 
τὸ. 105. 19τ. 180. αἰδ3ΕΥ οαῦ ΒΥΤΡ προσεφώνησεν, ε αἀἰοσμέμς εδ ... 

προσφωγει έὰπι ΏΕΗ αἱ13 αι {αὰ 1ο] ΤΗΡΗΥΙ | αυτοισ (Ανά αυτων): 

ν οπι | παρεσχ. ησυχιαν (99. προσεσχ. ησυχια): Ὦ ἠσυχασαν | καὶ 

.. φησίν: 8ο Η!, αἳ, ποῦ αἱ οὐ] δο]οἵ καί φήσιν 

ὃ, ἔγω 818 μεν ΟΠ ΝΑΒΡΕ ὃ. 19. 18. 95” 105. 180. αδΕῖ οαἱ νρ 88) ΑΥΗΙ 

ες ΤΙ αἆά μεν ΕΠΙ ἨΗΠΡ α] Ρ]εΥ «ορ ΦΥΤΡ αειμαῦ) Ο]ς δοδή (οίσαι ὅστ) | 

ανήρ: Ἀ Πίο ειµι, Ὁ ροβί ιουδαιοσ ροἩ.. Οείετάνα ἀεβοιί ἆ α νενῖβ 

Καλλον ησυχασαν και φησι) ἆδᾳμθ λαληθησεται περι παντων ν. 10. | 

Υεγεννηµενοσ (Α 2. 40. 46. οἳοῦ οδὶ γεγενηµ.): Ὁ ρο8θί εν ταρσω τησ 



ΠΡΑΞΕΙΣ ο. τ. 10Τ 

µένοσ δὲ εν τῇ πύλει ταύτῃ, παρὰ τοὺσ πύδµσ { αμαλιηλ πεπαι- 
να ’ « 

δευµέγοσ κατὰ ἀκρίβειαν τοῦ πατρφου νόμου, ζγλωτὴσ ὑπάρχων 
-- -- Δ ’ [ιά « Δ ’ ο) ΔΝ { 

τοῦ Φεοῦ καθῶσ πάντεσ υμεῖσ ἐστὲ σήμερον, 4 ὃσ ταύτην τήν ὁδὸν 
Σι’ Ὁ- ο ἐ ’ ’ Δ 3 3 Ν 

ἐδίωξα  ἄχοι Θανάτου, δεσµευων καὶ παραδιδρυσ εισ φυλακασ 
Ν 5 « κ ς .. ᾽ 

ἄνδρασ τε καὶ γυναῖκασ, Ὁ ὧσ καὶ ὁ ἀρχιερεὺσ μαρτηρεῖ µοι καὶ 
- ή τ Ν ’ 

πᾶν τὸ πρεσβυτέοριον, παρ ὧν καὶ ἐπιστολὰσ δεξάµενοσ πρὺσ τοὺσ 
.] ] ’ / Ν σν. ” 

αδελφοὺσ εἰσ Ιαμασκὸν ἐπορευόμην, ἄξων καὶ τοὺσ ἐκεῖσε ὀντασ 
3 { σ -” ’ 

δεδεµένουσ εισ ἹἹερουσαλὴμ ὕνα τιμωρηθῶσιν. ϐ ᾿Εγένετο δέ µοι 
ν .. - » λ 

πορευομένῳ κα! ἐγγίζουτι τῇ «αμασκῳ πὲρ! µεσημβοίαν ἐξαίφνῃσ 
- 3 - / α Χ Ν ᾿ 

ἓκ τοῦ οὐρανου περιαστράψαι φῶσ ἱκανὸν περ! ἐμέ, { ἔπεσά τε 
3 τν ὁ ϱ ” / ος πρ π τ; [ , 

εισ το ἔδαφοσ κα! πουσα φῶνῇσ λεγούσησ μοι Σαουλ Σαουλ, τί 

κιλικ. ΡΟΗ | ανατεθραµµενοσ: 19. αναθρεµµενοσ [| δε: 1. 99. ααίμαίτ 

ΤΗΡΗΥΙ8τε....104. οδὲἳ Η56Σ ΒαἩ οἱ | ταυτη: Ροδῖ Ἠαπο νοςθπῃ εἀἆ 
Έ]5 (56οι5 0 ὦσ) ποπ Ππίεγραπχετιηί, 56 ροδί γαμαλιηλ, οπὶ ἀῑδίίη- 

οΏοπί νετΌογα δί. ΟΙ 5,395 {ανετα ναίν | γαμαλιηλ: Β {8. 36. 68. εαἰ 

Ον 935ή ήλου | πεπαιδευµενοσ: Ὦ παιδευοµενοσ ... Ἡ 4. 16. 21. 29. 

51. 54. ὃτ. 98. 99. 100. Κ5ΟΣ Αγτρ Ον 5354 α”ά δε | κατα: Β 81. κατ | 
υπαρχωτ: Ὦ ΟΠΙ (πες νρ αχρτίπ) | του Φεου: να Ιεφίς, ΥΤΡ ο." ἐγαατ- 

ἑἴοπιπι αέεγπατπι πιέατωπι ... 19τ. ἴο] οπι | παντεσ υμεισ (νΕ Ό908 

ΟΠΙ1ΕΒ) εστε: Ὦ εσται Ὁμ. παντεσ 

4. οσ (εί. ΑΥΤΡ): Ὦ ΑΥΙΣΟΗ ατὸ αοἰμαίτ και | αχρι: ο 36. 89. 94. εδοὶ 
μεχρι, 99. ΙΟΣ 0119995 εωσ | εισ φυλακασ: Ὁ 19. 94 96. 149. 180. ο. 

εισ φυλακην, Ίέεπι ΑΠ ἴπ οιδίοαζαπι 

5. ο (ϱ3 ὄθ. 180. οπι) αρχιερευσ: 191. 5γιΡ ο." αἀά ανανιασ | µαρτυρει 

6ππΙ ΒΑΡΗΓΡ 41 Ρ]ετ (91. 49. ὅτ. Ροδί οι Ροή; 19Τ. επιµαρτυρει) εαἰ 

νρ βγταίτ β4Ἡ 6ορ ατπη αεί] ΟΗΥ 955... Ἡ εµαρτυρει, Ὦ µαρτυρήσει | 

παν: 40. ΚδΟ απαν ... Ὦ 9λΟΝ | πφεσβυτεριον: ΕἩ 101πις 5ο” 

-ρειον | παρ ων (18. ϱ) και: Ὦ ὃ. [αι (αΠΙαοἈπι) ΑΥΣΣΕΝ 11 «ορ αθἰἩ ΟΠῃ 

χαι | προσ τουσ αδελφονσ: Ρ παθα των αδελφω» (ἆ Πῖα) | αξων (νο 

μέ αἄάμσετεπε, βἰπαϊ]1ίεχ νν Ρρ]ετ): Ὦ αξαι, αζάπσετε | αξων πδᾳπε δεδε- 

µενουσ: Ἡ οπῃ | εκεισε: Ὦ εχει | εισ ιερουσαληµ: Ὁ εν ιερ. 

6. εγενετο πδᾳ1θ περι µεσημβριαν: ϱ” εγγιζοντι δε μοι µεσήμβριασ ὃα- 

µασκω | εξαιφνησ: 5 99. εξεφν. | εκ (ενρ ἄε): ϱ" απο | περιαστρα- 
ψαι: ϱ" περιεστραψαι (” -ψαμε), Ὦ 19Τ. πεφιεστραψεν, ΚΕΙ περιη- 

στραψε ... Ῥ περιαστραψαν 

7. επεσα (40’) οππι ΝΑΒΕΗΡ αἱ Ρ]1850 οαἰ Αἴ (611 5.169. ο8ἱ 5ουπι. πια]. 

4ο Π4εδῦ: ν]ᾶε ρο5!) ΤΗΡΗΥΙαΙΓ.,, ς επεσον οπΠη Ρ1, αἱ Ῥ]ι Οι 51956, 

Ῥταείετεα Ὦ και επεσο», Β4Ἠ 6ορ επ. ὃε | σαουλ σαουλ (ονρ δαμίε 

δαιζε): Ὁ 95. Ιδοῖ σαυλε σαυλε | διώκεισ: Ὦ (εί. Βαάτείν 15 υκ τ) 

ἀεπι]ά ΑΥΥΡ πια ΑΠ δ,169 πάά σκληρον σοι (ἀοπι]ά ἄπγωπι εί βἴτιο σοι) 

προσ κεντρα λακτιζειν. Ἰμουιθ αρ ΑίΠ . |. δἷο αβετίατ: λεγων" πέρνη- 

στὀαψε µε φωσ ικανοΥ, και επεσα εισ το εδαφοσ και ηκοισα φώνησ 

6, 84 

326. 9 ϐ8 
Β, 8 

9, Ὁ 88 

26, 19 55 



19: 98, ΠΡΑΞΕΙΣ 

; δις λ ο ’ ο ῤ σ ’ ο α αἰδ Ν αν ή 
µε διώκεισ; ὃ ἐγὼ δὲ απεκρίθην΄ τίσ εἶ, αύριε; εἰπέν τε πρὸσ ἐμε 
ον, 3 . - « τν κν α Ν ; ο ες Λ η Ν 
εγώ εἰμι 1ησουσ ὁ Λαζωραιοσ, ΟΥ συ διώκεισ. Ὁ οἱ δὲ συν ἐμοι 
2 Ν Ν -- . ῃ λ κ Ν 3 ” - 
ὄντεσ τὸ μὲν φῶσ εὐεάσαντο, τὴν δὲ φωνήν ουκ Γχουσάν του λα- 
πλ. ; στ 1 / / / « Δ / σ. 

λοῦντόσ µοι. 10 εἶπον δὲ᾽ τή ποιῄσω, κύριε; ὁ δὲ κύριος εἶπεν 
. 3 ΄ 3 2 -- / 

πρόσ µε᾽ ἀναστὰσ πορεύου εἰσ «Ἰαμασκόν, κἀκεῖ σοι λαληδήσεται 
Ν ΄ πὰ ’ ’ - ς ΔΝ 2 

περὶ πάντων ὧν τέτακταί σοι ποιησαι. Ε1 ὡσ δὲ οὐκ ἐνέβλεπον 
᾽ - - / « Δ - 

απὺ τησ δύξησ τοῦ φωτὸσ εκείνου, χειοαγωγούμενοσ ὑπὸ τῶν συν- 
, σ 3 ι , ς . , ο δε «4 3 Γι 

θ,πνς ὀντῶγ μοι ᾖλθον εἰσ «{αμασκόν. 13 νανίασ δέ τισ, ανηρ εὐλαβησ 
᾿ Ν Π / ς [ - ’ 

κατά τὸν γόμον, μαοτυρούμενοσ ὑπὸ πάντων τῶν κατοικούντων 
Ἄ / ς Ν Ν 5 Λ ᾽ π 5 ο μ π 

/ουδαίων, 19 ελθὼν πρὸσ εμὲ και ἐπιστὰσ εἰπέν μοι Σαοὺλ 
ον ο δι λ » ” -. 4 ο 3 δὲ ς 

αδελφέ, ἀνάρλεψον. παγὼ αυτῃ τῇ ὥρᾳ ανέβλεψα εἰσ αυτόν. 14 ὁ 

λεγουσήησ μοι σαουλ σαουλ, τι µε διώκεισ ; σκληρον σοι προσ κεντρα 

λακτιζει». καγω ειπον" τισ ει, κυριε; και 0 χυριοσ φῆσι προσ µε" εγω 
ειµι 15, ΟΥ συ διώπενσ. 

8. απεκοιθην:  ΦΥΙΡΕΝ πάά καν ειπα | τε (881 «ορ οπι): ϱ 18. 27. 105. 

α1980ν δε | ἐμε επι ΝΤΑΒ.... ς Τί µε ο. ΝΟΡΕΗΠΡ εἰς | κ’ρ" ναζοραιοσ 

9, εῶεασαντο (Ν” εβεατο) 8ἶπο αἀά]ίαπι ΟΠΠ ΝΑΒΗ ὃ. 19. 98. 40. 953 

98πις 100. νο 5ΥΙ5ΟΝ «ορ αγπι γθ... ς (586 Ρ09) Τ{ αἀά και εµφοβοι 

(58 ενφ.) ἐγενοντο (15. 96. γενοµενοι) οππῃ ΡΕΙΡ αἱ ρ]εν οαἰ Β.Π ΑΥΤΡ 

αοί ΟΗΥ (αςηοδοΙ{ είξΟΠΙ596 ο εν καν εµφοβ. γινονται, ἆππ6 νειθα 

ΜαχΙπιο 1ηπ 5ομΟΙΙ αἀφοτίραπί) Βεάνείτ 153 εκ ατ | ηκουσαν: Α.ΡΕΤ 1. 

1Τ. ΤΡΡΗΥΙΑ κουον 

10. ειπον: Ὦ ειπα | ο δε Χυριοσ (ΑΥΠΙ ειπεν δε πρ. µε ο κυρ.): Ὁ ΚΟ οπι, 

Τίεπι βαν αἰωτέ πιϊλέ οΙΠΙ5815 ο δε κυρ. Ἱῖθιη αθἰμίτ εἰ αἰατέ πιῖλῖ | ειπεν: 

3. 50. 94. οπι (Ίξεπι οὐἀᾱ ππα) | σοι (636 ΟΠ) λαληθήσεται: Ε λαλ, 

σοι | περι παντ. ων τετ. σοι (48. 99. αἲάᾷ τι σε δει) ποιησαι: Η 4” 94. 
{953 98516 100. ΟµΥ 291 τι σε δει ποιησαι. Ροδί περι παντων ἀεβοῖί Ὁ 

«ο τατδις Ἱποῖρῖί ἆ { τετακται: Ε" εντετακται, 40. 99. εντεταλται | 

σοι (αἱ ραπο οί σε): Ε οπι.. Ἠεάάιπί Ιδία ο να ἄε οπυπίδιδ φιαε {ε 

(ο οπι) ορογέεαέ /ασοεγε, ἆ [ζε ὁπιπέῤιι] γιαε ἐε οΡΟΡΜεί Γασεγε 

11. ὦσ δε οίο: ἆ ΒΥΝΡ ΤΡ πμ αμίεπι διγοωὶ (ἆ -αἴθ), ποπ υἰεύδαπι (ὰ 

Ροδί6Α εἰ αἆ Ππαπιπι ἀεάποίι) | ουκ επεβλεπον (Ε 18. εβλεπ., 68. 100. 

ΈΤΠΡΙΗΥΙΟ ανεῤλ.): Ε ουδεν εβλεπον. Ὑετῆϊί να ποπ υἰάεγεπι (1{επι ἃ 

ποπ. υἰάεύαπι) | υπο: Α απο 

19. ευλαβησ οππι ΝΒΗΙΡ αἱ ρἱαβ520 σα ΟΥ ΣΤ ΤΠρΙγΙαίς, ἆ ἐπιογαίις 

ες ευσερησ εππη Ἐ (ο ράι8) αἱ Ρ]α... Α νΕ οπι | μαθτυρουμενοσ: Αἲ 
-ρομενοσ | κατοικούντων 8ἱΠ6 αἀάῑίαπα εΙΙΠΙ ΝΑΒΕΡ αἱ δαΐ πια (80. 

ΡΙΒΘΙΠΙ µαθήτων και των) νς (εί. απι ἔ) ΒΥΤΣΕΝ σορ.... ἆ Ον 539 οπη 

: Ἡ 8160 (ογο οαἱ ἀθηιῖά {οἱ βα]ι ΔΥΤΡ ατπι αεί ΤΠρΗΥΙΠΙ αάά (8 
εκί Ροβί ιουδ.) εν δαμασκω 

19, εε ΟΠΠ ΝΑΒ ... ς Τί µε ουΠΙ ΕΗΙΗΡ αἱ οππΣΙή οαί ΟΥ ΣΤ | σαουλ 

(ο νρ Απ): 19868 σαυλε... ἆ δαιίε δαιῖε | απεβλεψα: Α εβλεψ. | εισ 

αυτον: ἆ δα] οπι 



ΗΡΑΞΕΙΣ 
ο. Ξτ ας σα. : 

29, 20 190 

κα ο να» -- ’ ε - ΄ , ο. ' 

δὲ εἶπεν" ὁ Ψευσ των πατερων ἡμῶν προεχειρισατό σε γνῶναι τὸ 
' - ο 3 κ ο - 9 Ξ 

Ψέλιμωι αυτου καὶ εδεῖν τὸν δίκαιον καὶ ἄκουσαι φωνὴν εκ τοῦ 
’ . - -- ΄ ” , ” - Λ , 3 [ 

στόµατυσ αὐτου, 19 ὅτι ἔσῃ µάρτυσ αὐτῷ πρὺὸσ πάντασ αγθρῶ- 
τ [ή  -ᾱ Ν - ΄ . η υ 

πουσ ὧν ἑώρακασ καὶ ἤκουσασ. 16 καὶ νυν τί µέλλεισ: αναστὰσ 
ῃ Ν πο, λ Ν {3 , ϱ) 

βάπτισαι και απύλυσαι τᾶσ αμαρτίασ σου, ἐπικαλεσάμενοσ τὺ 
” τος -”. 5 / ) « , οσν Τε 1 
ὄνομα αὐτοῦ. 1 ᾿Εγένετο δὲ µοι ὑποστρέψαντι εἰσ ἹἹερουσαλὴμ 

Ν , » ς - / Φ Ν 

καὶ προσευχοµένου µου ἐν τῷ ὑερῳ γενέσθαι µε ἐν ἐκστάσει, 15 και 
2, αν , / Β -- Ν "ς 3 / ὧ- {ς 

(δ0ν αὐτὸν λεγοντά μοι σπευσον κα! ἔξελδε ἐν τάχει εξ Περουσα- 
ο.” / », τς Ν - ο δν 
λήµ, διότι οὐ παραδεξονταί σου µαρτυρίαν περι ἐμου. 19 καγὼ 

τ Ἅ / Γ α 2 Ν ’ 

εἶπον ' κυριε, αὐτοι ἐπίστανται ὅτι ἐγὼ ἥμην φυλακίζων καὶ δέρων 
Ν πα ο» π Ν Ν { ων ως νο ος. ’ 

κατὰ τὰσ συναγωγὰσ τοὺς πιστεύοντασ ἐπὶ σέ 36) καὶ ὅτε εξεχύν- 
Δ σ / - ’ / . . Ν ” .᾿ 

γετο το αίμα «Στεφάνου του μάοτυρύσ σου, και αυτὸσ μην εφε- 

14. ο δε ειπεν: ἆ ΒΥΥΣΕΝ αεἴ]ι εί αἰωπέ ... 98. οδό) ἆ ΥΕΝ 84Η ΑΓΠΙ ας ἴ] 

αἀὰ µοι | προεχειρισατο: Ν.Ρ προσεχει-, ΝΑΙ, 1. 68. Κ9ΟΥ --χειρησατο | 

και τδειν: Αἲ ΟΠΙ και | φωνην: 51. 104. ΤΠΡΗΥΙΑ φώνησ, αἱ ν. 9. [598 

τησ φωνήσ δε | εκτου: Α 19. 953" αἱ:56Γ οαἱδδὺ οπι του 

15. εση: Ἡ ροδί ανθρωπουσ Ρος Γαυτω: Ὁ. 96. εδ νρ Ομ) ο ΤρΙγΙὸ 

αυτου | προσ (Ε" πανσ): ΕΞ εισ (ο αἆ οηὐπ6Β, α{ αἱ. νο: ἆ αριί οπιπες) | 

ων: Β8Ι 4. 18. 96. ὃπ. ὃδ. 56. 100. 150. αἰδδοί οαί ΤΠΡΗΥΙΑ 6951 ὧν 

τε | εωρακασ: Ἡ εορακ. (α1ν11, περ]εχοναπί επ]πῃ 6ΟΠ]α{0Γο8) 

16. σου: ἵπ ΕΕΙ αΡρ!Ι”, 15. οἱ. | αυτου 6ΝΠΙ ΔΑΒΕ αἱ ρ]Η510 σαΐ ἆ να 

Εγτιζγ βα1Ώ ο6ρ ΑΓΠΙ αείἩ Ον 5395 ΤΠΡΗΨΙΡ ..ν ς (-- αὐ Β2) του κυριου 

οππΙ ΗΓΡ αἱ Ρ]ετ (58ἆ αἱξοπιτου, 43. 99. ΝΕΤ α.ά ϱ)) 

1Τ. µον υποστρεψαντι (18. 68. Ίεδος ΟΥ ὁλοα δἱ ΤΕΡΙΥΙΟ υποστρεφουτι, 

81. επιστρεψαντι): 25. 106. µε υποστρεψαντα, 96. 149. µοι υποστοε- 

ψαν | και: 104. ἆ Ον 1 Εχί (66 που Πρ]άοπηζοπι) οπι | προσευχο- 

µενου µου: Ἑ ὃ. 69. 99. 95. εδέ προσευχοµενω [Ιἴειῃ αἀαῑίο µοι 99. 

ΤΠΡΗΥΙ9), 96. 108. προσευχοµενον (25. πρ. τε). ΒἰπιϊΗίεν να εί ογαπέή 

ἴπ ἑεπιρῖο | γενεσθ. µε: τν 99. 106. 197. αδΕΓ ΗΕ ΥΕΝ. οι... 25. 40. 96. 

106. οπι µε [ εν: 15 ὡωσ εν 9 

18. ιδον (8ῖο κα, τα]! ειδ.) επι κ 18. 96. 180. οπ:ῶθί ἆ (Πενί πιε Ἡι δΟΡΟΤΕΠΙ 

εἰ υἱᾶ) ... ς Ἱωι Τϊ δει) επι ΑΒΕΗΙΡ αἱ Ρίο νρ (Πετί πε -- εί υἱάεγς) 

ΟἨν 94011: Αοοοπιπιοᾶαίαπι αᾱ εα 4παο ργαθοθάπηξς ἰαπίο Ρ]ὰ5 οοπίτα 

να]εί {αβπιοπίιπι οοὔΙσπ Ὁ | µαρτυριαν οι ΝΑΒ 19. 40. 68. 69. 

180. αἲοῦν,. ς Τί την µαρτ. 6 ΕΗΙΗΡ αἱ ρίετ οαί 0Η. Βταείεγεα ἆ 

Ρτο σου µαοτ. περι εµ. Ἠαβαί ἐεβίζπιοπ η πιει 

19, τ. πιστευοντασ: ἆ ενΡ «08 φιῖ ογεζεύαπέ ... Ὦ τ. πέπιστευκοτασ | 

επι: 14”” 98. 99. 104. ἨδΕΣ εισ 

90. εξεχυννετο ΕΠΙ ΝΑΗ”, Πί6πῃ -υγετο ΕΡΕ 19. 10. ὀθ. 68. τὸ. 105. 190. 

180. οαί ΤΗΡΗΥΙΟ ... ς εξεχειτο ουπι ΒΗΡ αἱ Ρρ]εν ΟΥ 201 ΤΗΡΗΥΙ8. | 

στεφανου 6ΝΠΙ ΝΒΕΗΙΡ αἱ ἔετε ΟΠΠ (28. Τὸ. Ῥοδί σου Ρο) εαί να 

χθ]]ο1η ΟΗΥ .. Α 68. οπι, Ἠίπο Ώθὸ | µαρτυροσ: Ἡ 4. 6..91. 98. 9Τ. 

Θν 

- 

26 

[όλ] ο 



9, 15 

21. 936. 
25, 24 

300 22, 2ἱ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ως ” Ν / Ας ’ - 3 / 

στὼσ καὶ συνευδοκῶν και φυλάσσων τὰ ἱμάτια τῶν αναιρουντων 
ον δη / ες / 4 Ν ολ 0) ν 

αὐτόν. 9]. καὶ εἶπεν πρὀσ µε πορεύου, ὅτι ἐγὼ εἰσ ἔθνη µακρὰν 
” - 5 2” ”. - / Ν. 

ἐξαποστελῶ σε. 33 1κουον δὲ αὐτοῦ ἄχρι τούτου του λόγου, και 
ο. Ν Ν . ο. . Ν - οά Ν -- 

ἐπηραν τὴν φωνῆν αὐτῶν λέγοντεσ᾽ αἷρε ἀπὸ τῆσ γήσ τὺν τοιου- 
. 5 Ν ” .) Ν --- ς ο. Ν ϱ) - Ν 

τον οὐ γὰρ καθηκεν αὐτὸν ζην. 25 κραυγαζόντων δὲ αὐτῶν και 
« / ει, λ / 5) Δ »/ 
ῥιπτούντων τὰ ἱμάτια και κοπιορτὸν βαλλώντων εἰσ τὸν αέρα, 

{ ”) ’ ”ῴ . .] . ΄ 

34 ἐκέλευσεν ὁ χιλίαρχοσ εἰσάγεσθαι αὐτὸν εἰσ τὴν παρεµρολήν, 
”/ ο. ει) ’ ε] / [οό » - . 2 ὉἩ 9) «Φ ο 

εἴπασ µάστιξιν ἀνετάζεσθαι αυτό», ἵνα ἐπιγνῳ δι ν αιτίαν οὕτως 

69. τὸ. 99, 105. 19Τ. αἱὔ.οτ (α1ν14) Ομτοσοὰ πρωτοµαρτυροσ, Ἱ. πρωτου 

καρτυροσ, Ίξεπα ΑΥΤΡ | σου: 98. ἆ οπι | και αὐτοσ ημην: ἆ η] ηῖὶ 
εὔο εγαπι | εφεστωσ: Α ὃΤ. εστωσ | συνευδοκων 8ΐπε πἀάῑίαπι οπῃ ΝΑ 

ΒΕ (Ὦ ἆ νὶἀο ροβί) 40. νρ 84Ἡ σορ ααίλαίτ (ἆ Ῥροςί εἰ οοπβεπίζεη ἀθ- 

Βεῖῖ, δεᾶᾷ Ὁ ΤΙΤΘΙΒ ἹποΙρῖί και φυλασσων, Ἠϊπο ἁπὐιατϊ πεαα]έ απΊπ 

Ρβτοεαΐ ϱΗΠΠ ΝΑΒἩ ϱ6ΟΠΒΘΠΡΒΕΥΙ6) ... ς (-- αυ 57) αἀᾶ τη αναιρεσει 

αυτου (ιτ εκ 8, 1) εαπι ΠΠ αἱ ρ]οτ οπί (5Υ15ΟΝ ν]ᾶς ρο5ί) ΒΥΥΡ αὐπι 

Οἳις 9101, Μαίας απίθτη Ιδία Ι1Ώαγθς ΒΥΥΣΕΣ (παπα οσπι ατθ) δῖο αἱ τεάᾶ καί 

Ροΐία5 τῇ ῥουλῇ τῶν αναιρούντων αὐτόν, Ροβίολᾷπε Ρτο αναιρουύντων 

Ροπαί λιθαζόρτων. | και φυλασσων ΕΠΠΙ ΝΑΒΡΕ αἱ εαΐ πηα οί νρ 8α] 
«ορ οίο (157. «δΕῖ φυλασσ. τε)... ΠΡ αἱ (εγθῦ ΒΥΥΡ Ον 5301 ΤΕΗΡΗΥΙΑ 

ΟΠΙ καν 

91. µε ΟΙΤΗ ΝΑΒΡΕΗΙΡ οἷο ... 6 εµε | εὔνη: ΕΕῖ 95. εθνοσ | εξαποστελω 
ΟΠΗ ΝΑΟΒΗΡ α{ο (ο νς πιίίαπι) ... Ὦ 48. ΟἨτ 05 αποστελω ... 9 (Πἱ8έ 
4) εὖοῦ ΑΙΙΊ0ῦ εξαποστελλω, ΕΡΤ αποστελλω 

99. ηκουον: Ὦ ΑΥΤΗ κουσαν | τουτου του λογου: 91. 9δ. 40. 69. 105, 

195. 19τ. αἱὔλος ΟΥ 2402 του λογ. τουτ. | την φω. αὔτων: 18. 81. 190. 
αυτων (180. αυτου) την φων. | καίηκεν ΠΠ ΝΑΒΟΡ”ΡΗΙΡ αἱ Ίοηπε 

Ρίτα σαΐ ΑίΠ5Ι ΟΥ Τπρηγ]α.... ς(-- α Βπ) καθηκο» οππι ϱὸ αἱ ππα 

ο ΤΠΡΗΥΙΟ. Οἱ αι. ΠΙρρ5Ιδα” (Τιαρ 150,5) αἱρε εκ τησ γησ τουσ τοιου- 

τουσ’ ου γαρ καθηκον (5οᾷ 14 ἵρβαπη Βαοίπατε νά(σ) αυτουσ ζην. 

98. κρπιυγαξοντων: ο αἲ5 Ον 102 ΤΗΡΗΥΙΑ κραζοντων | δε ουπα ΔΡΕΠΗΙΡ 
ΑΙ ΟΙΗΠΥΙά οα{ νρ οοΡ (84Ἡ Ἠ1α) ΒΥΤΡ ασ ΟἨΥ.... ἴμπ ΤΙ τε ΟΠ ΑΒ0 

ΒΥΤΣΕΝ πο | αυτων: ἀθθβί Ἱηπ Ὦ, 5οἆ ναίτ οππα πιαγαίπθ Γο]1 Ρ6Γ1956, 

Ρταρίετοα Τ. 69. 105. α1556) πᾷὰ επι πλειον | Οιπτουντων ΟΝΠΙ ΝΑΒΟΡ 

α] Ρα ΟΗΥ... ΡΕΗΙ αἱ ρ]1515 Ταηρμγ 1) ριπτοντων | τα ιµατια: ἘνΕ 

6οΡ (84Ἡ Πῖα!) γταῖἩ αοί αὖά αυτων | αερα (εί. Ν): κ αεραν... Ὦ 

ΦΥΥ5ΟΝ Οᾳβ5ἱοά 30ἵ ουρανον 

54 ο χιλιαρχ. εισαγ. αυτον ΟΠΠΙ ΔΑΒΟΡΕ αἱ πια (5εά 19. α] αἰα αγεσθ.) 

να ΒΥΤΗΙΓ ϱ0Ρ ΑΓΠΙ αθε{]Ἡ (56άἵο αγεσθ.) ΟΥ 5405 ΤΗΡΗΨΙΡ... ς αυτον 

0 χιλιαρχ. αγεσθαι (5εὰ 0 Βᾳ εισαγ.) ού ΗΤΡ αἱ Ίοηρο Ρ]α (56ᾷ εκ 

πῖ5 Ἠλιιά Ῥαιοί εισαγ.) οαἳ (εισαγ.) ΤΠΡΗΥΙΑ [ ειπασ οπῃ ΝΑΒΟΡΕ 27. 

29. ... ς ειπων ΟΙΠΙ Η1Ρ ΑΙ ρ]ου οαί ΟΗΥ | απεταζεσθαι: Ρ" αγεταζειν 

:Ε 951. 40. εταζεσθαι, 4. εξεταζεσίθαι (4. αἰδ Ρροβί αυτον Ρροπ) | επι- 

γω: Α 19. 96. ον ΟΥ 5103 γγνω | επεφωνουν: ϱ 19Τ. οδοἳ κατεφωνουν. 

νο ον”. νἷ- ο μμ 

᾽-.--µμ--μμαλ μμ” 

-.-κ-ν 

-.. 

4, 



ΠΡΑΞΕΙΣ 29, 28. 201 

. πα ο. ο ς ν ο - κ -) 

επεφώνουν αὐτῷ. 39 ὡσ δὲ προέτειν αυτὺν τοῖσ ἱμασιν, εἶπεν 
Ν Δ « - « / ς -- πε ος « ω 

πρὸσ τὸν ἑστῶτα ἑκατόνταρχον ὁ Π{αυλοσ᾽ εἰ ἄνίρωπον Γωμµαῖον 
5 / να ς -» ΄.- ος 2 . ν ἕτις 

καὶ ακατάκριτον ἔξεστιν ὑμῖν µαστιζειν; 30 ακρύσασ δὲ ο ἕκατον- 
’ ος σα ’ λ / / . ’ /. 

τάρχησ προσελθὼν τῷ χιλιάρχῳ απήγγειλεν λέγων” τή µέλλεισ 
κ. « τ { -/ [ή Ν λ 

ποιεῖν; ὁ γὰρ ἄνθρωποσ οὗτος Ῥωμαϊόσ ἐστιν. 34 προσελθὼ» δὲ 
[ὁ η γ’ .) -. / ας - α ἅ ε πως ο ’ 

ὃ χιλίαρχοσ εἶπεν αυτῳ λέγε µοι, συ /)ωμµαϊοσ εἰ; ο δε ἔφη᾽ ναί. 

358 ἀπεκρίθῃ; δὲ ὁ χιλίαρχοσ᾽ ἐγὼ πολλοῦ κεφαλαίου τὴν πολιτείαν 
΄ ” ’ ά κ Α - ” . ια Δ λ / 

ταύτην ἐκτησάμην. ο δὲ Παυλοσ ἔφη" εγω δὲ και γεγέννηµαι. 

98πις ΟἩἨγ κατεβοων, 19. 47. 68. εφωνουν | αυτω: Β περι αυτου, 98118 

19Τ. ΟἨτ αυτου 

96. προετειναν ουπι ΔΒ1, αἲ”5 (106. -ναντο) οαὲς Ἱίοπι ΑΕ 658. 98”” 99. 

104. ΤΠΡΗΥΙΟ προετεινον, Ἰίεπι ος τ. 8. 40. 191. προσετε΄αν (ΟἨτ 

προσετεινον, 9ο Βιοίζᾶᾷ), Παπι αἀθίγίπαίκθεπέ νς, επἰεπαἰδθεπέ ϱ, 

αἰπηϊ]1ίετααθ βγυτα!ῦ ϱ0Ρ αΤΠΙ αείἩ....ς ((- συ απ) πρσετεινεν οππῃ Ρ 

81. 1556 α] δαξ πωας Ἱίεηι Ἡ ΤΠΡΗΥΙΗ προσετεινεν | εστωτα: 2Τ. 99. 

69. 105. αἰδ οίάδοι ΤΠΡΙΥΙΑ εφεστωτα. Ἠβαπη νρ ατΠΙ αἄθ/ απέί | εκα- 

το»ταρχοῦ ΕΤ ΝΑΒΟΕΗΤΡ είο ... Ὁ τὸ. -ρχην | ο παυλοσ (ΑΠ «ορ 

Ροβέ ειπεν Ροπ): Ὦ ΒΥΤΡ ΟΥ 5105 οπι | εξεστιν (Νο; 5ο ν” εστιν) υμίν: 

Ὦ ΑΥΙΞΕἨ αθἲἩ Ῥοβέ ει Ροη; Ἡ Ὁμι) Ῥοδί µαστιζ. Ῥοη. ΟΕ 0α582301: 
ῥαμζις οεπἰιγιοιῖ αἰσιί αακίαπεῖς υἰαείε δὲ ἐπαεπιπαίιπι υοδίς ᾖῑσεαί [ἴα- 

πεῖῖατε Ποπιαπτίπε. 

26. ακουσασ δε (17. οπι δε): Ὦ τουτο ακουσασ | εκατονταρχησ οἶπι ΝΑ 
οΡ....ς -αρχοσ ΕΝΠΙ ΝΟΒΕΗΙΡ αἱ οετίε Ρ]εχ οαί ΟἩΗτ. Ῥταείθτοα ϱ 

12Τ. αἀά οτι ϱώμαιον αυτον λέγει | τω χιλιαρχ. απηγγειλ. (0 επηγγ.) 

61Η ΝΑΒΟΡΕ αἱ Ρ]151” οαϊ να Αγταίτ ϱοΡ ατγπι ααἩ ΟΥ 5405 ΤΠΡΗΥΙΟ 

εωνς απηγγ. τω χιλιαρχ. οἵπη ΗΙΡ αἱ Ρρ]ετ ΤΗΡΙΗΥΙα | λεγων (νρ«]ε εἰ 

ἀἴσεικ): Ὁ 99. 19Τ. ΒΥΤΡ ο1Π, εἴιιβᾳπθ Ίοσο ϱ 99. ΑΥΤΡ ο,” Παδοηί αυτω | 

τι ΟΙΙΠΙ ΝΑΒΟΕ αἱἲ19 επί νρ βγντιίῦ οορ ατπ....ς([-- αὐ Απ) οφα τι οπῃ 

ΡΗΤΡ αἱ Ρ]εν αθίμαύν ΟἩσ 08 ῃ γαρ: ϱ" αθί]αίΓ οπι 

9Τ. προσελἰίΘ. δε ο χιλ. ειπ. αυτω (1, ειπ. τω παυλω): Ὦ τοτε προσελΘ. ο 

χειλιαρχ. (έα βο]1εθ) επηρωτησεν αυτον | µου (88): κἨ οπι | συ οΙΙΠη 

ΒΑΒΟΡΕΗ αἱ {οτε οπὲ εἰ Απιπησαίδδέ απ {απ Τοἱ βγταῦῦ ϱ0ρ ΑΥΠΙ αεἰ{ῃ 
ενως (-- αὖ ΑΣ) Ῥτασπῃ εἰ ΟΠΠ 1Ρ αἱ Ρ]α νρο]ε ἀεπιά ΟΥ 5405 { εφη 

γαι: Ὦ ειπεν ειµυ. ἵη Β -ελί}ων δα ευθεωσ ουν (ν. 99) τεβοτ]ρία. 

28. απεκριδη δε 9 χιλιαρχοσ: Ὦ και αποκριθεισ ο χειλιαρχ. (” 4 και) 

ειπεν αυτω (Ζοπι αυτ.) | δε οππι 8ΒΟΕ 4. 18. 15. 18. 96. 69. α1956Υ σα 

« «ορ ΒΥΤΡ...ς τε ΟΙπΙ ΗΡ αἱ Ρα να 8ΥΤ5ΕΝ ααἰιµαί Τπρηγ]αίξ ος, Τα 

οπι οορι]απῃ 6ππι ΑΙ, 40. 96. 149. αἲπι ΟΗΥ 505 ] πολλου: Ὦ οιδα 

ποσου. Ῥεάα νεγοδὸ βίο: Αϊ θά 1ο πιαπ{[αβ[ία5 απἱά ἀῑκετιί Ἰηβῖ- 

πας: Πω ἐγῤωπιι: ΊἼαπι ασε ἀῑσίε οἴωεπι Πεοπιαπιπι δεῖ 1φο επιῦπι 

5οἵο φπαπίο Ῥγείζο οἴυσίαίεπι ἰδίαπι ροβθεᾶί.'. Βϊπιϊ]ίετ Ῥο]επι νετΏΙΒ εφο 

θές Ργαδροπ{έ: Θπαπι Γαοἴ]ο οἴσεπι Ποπιαπιίπη ἐε ἀῑοία. Γ την: 6 οἵη | πολι- 

τειαν: 81ο ΒΖΟΡ οἱς, Ὦ πολεντεια»)... ΔΛΕΙ, πολιτια», Β" πολειτιαν | ο δε 

παυλοσ εφη (19. ειπεν): Ὦ παυλοσ δε εφη, νς οί Ραμίζις αἲξ ... Β οπη | 

εγω δὲ καν ΟΙΤΗ ΒΕΑΒΡΕΒΗΤΡ αἱ Ρ]ογ νο ΑγγΙΙΣ αεί] οίο ... νο 96. 49. 

16, 5 
98, Ὁτ 



91. 88 

98, 98 

205 22, 99: ΠΡΑΞΕΙΣ 

20) 2 νόή. στ 2 ’ κ ) .) ι) ” { / 2 Ν 2 / 

ενθεωσ ουν απέστισαν απ αυτου οἱ µέλλοντεσ αὐτὸν αγετά- 
. τς ’ ο ϕ ΄ Ν ”΄ [ιά .} ΔΝ 

ζειν΄ και ὁ χιλίαοχοσ δὲ ἐφοβή δη, ἐπιγνοὺσ ὅτι ΠΡωμαϊόσ ἐστιν καὶ 
΄ ολ 3 ’ 

ότι αυτον {ν δεδεκωσ. 

ΧΧΙΠΙ. 

36. Τη δὲ ἐπαύριον βουλόμενοσ γνώναι τὸ ἀσφαλεσ, τὸ τί 
. ς μα 2 ’ ” 3 Ν Ν 

κατηγορεῖται υπὺ τῶν Ιουδαίων, ἔλυσεν αὐτὸν καὶ ἐκέλευσεν συν- 
-- Ν ϱ) - Δ - Λ Ν Δ 

ελἠεἴν τουσ αρχιερεῖσ καὶ πᾶν τὸ συγέδριον, και καταγαγὼν τὸν 
ος ᾿ 2 2 / Δ - , 

1/αυλον ἔστησεν εἰσ αὐτούσ. (Χ ΧΙΠΙ.) 1 ἀτενίσασ δὲ τῷ συνεδρίῳ 

ϱ Παυλοσ εἶπεν ἄνδρεσ αδελφοί, εγὼ πάσῃ συνειδήσει ἄἀγαῦῇ πεπο- 
α ο Γ - ανω Ἐν) ῃ - ο Ὁ ς νο ῷ λ ᾿ 
λΜίτευµαι τῷ Όεῳ ἄχρι ταύτῃσ τησ ἡμέρασ. 3 ὁ δὲ ἀρχιερεὺύσ ἄνα- 

, δν ορ ο. ο ” 2 ” , εν ; 

γίασ επεταξὲν τοῖσ παρεστώσι αὐτῷ τύπτειν αὐτου τὸ στόμα. 

96. 145. ΤΠΡΙΙΥΙ3 οπι ὁε, εορ οπι ὁε και | γεγεννηµαι: Αυ” 19. 813 6δοτ 
γεγεηµαι 

99. ευθεωσ ουν: Ὦ αοθλμαί τοτε. Ῥοδί απ αυτου ἀθβοῖί ϱΕ1 εἰἰαί, | και 
ο χιλ. δε (κο): κ” 91. 99. 40. 49. 5τ" 99, οπι δε (νο ἐνίθιπιμδ φποφιε 

ἐὐπιωί) |. θωμαιοσ: Ε νΕ πολιτησ ρωμ. | αυτο» ήν ΟΙΠΙ ΝΑΒΟΒ 19. 18. 

40. 68. οαί ΤΗΡΗΥΙΟ ... ς Τϊ ην αυτον οΠΙ ΗΠΓΡ αἱ ρ]ετ Ον ὁ305 

ΤΗΡΗΥΙ4 | δεδεκωσ: πἨν]ά α115 ΤΠρΗγ]α δεδωκωσ (963” 1056. δεδοικωσ) 
«ΑΟ δεδηκωσ. Ῥιαείογεα 193. ΥΥΡ ο." αά και παραχρηµα ελυσεν 

αυτον. Οοηίτα αθἰμαίΓ οπι και οτι αυτ. ην δεδε-. 

80. επαυριον: 19Τ. 68ΟΓ επιουση | τοτι: Ἑ ΟΠ Το | κατηγορειται (νε ε 

αοσηδατείιη’): 8. 19. οδΟ" κατηγοβρειτο | υπο ΕΠΙ ΝΑΠΟΕ αἱ Ρ]αςἳό σαί 

Οµν 9405 ΤΠΡΗΥΙΟ...ς Τϊ παρα εππ ΗΗΡ αἱ Ρ]α ΤΗΡΗΥΙΑ | ελυσεν 
(197. 5ΥΤΡ ο.” ΡΙΑΕΙΠ πεμψασ) αυτον 8ἱΠ6 α44ΙίΑΠη ϱΠΠΠ ΝΑΒΟΕ αἱ 

{ογε]ό νο Αυτα βα1 ο0ορ ατπι αείμῖο ΟἩΓ...ς (5 αὖ 34) αἆά απο των 

δεσµων 61Π ΠΤΓΡ αἱ Ρ]εχ οαί αθίΠΡΡ (5ο[οῖέ εἴμς υἰποιία) ΤΗΡΗΨΙΗ | 

σιγελθειν ε. ΔΑΒΟΕ αἱ Ρ]α550 οαί νο ρα] ΟἩσ ΤΗΡΗΥΙΡ..,ς - αυ 2) 

ἐλθευν επι ΗΠΡ αἱ Ίοηρε Ρ]ὰ «ορ αθἰμαῖτ ΤΠΡΗΥΙΗ { παν απ ΔΑΒΟΕ 
αἱ 11530 (40. απαν) ε.α! νρ (οπυπε, αἱ. ϱ) Ον ΤΗΡΗΥΙΡ...ς - αρ 52) 

ολον οΝΙη ἩΓΡ αἱ Ίοηρο Ρ]α ΤΠΡΗΥΙ8 | το συγεδριον Εἴπε αυτ. 6ΝΠΙ ΝΑΙ 

ος αἱ Ρ]α520 οαἰ νρ 5αἩ οορ ΒΥΤΡ αππι αεί ΟµΥ...ς (Ξ αἲ Βπ) αάὰ 
αυτων οΠΙ ΗΗΡ αἱ Ιοηρο Ρ]ὰ βΥΤ5ΟΝ ΤΗΡΗΥΙΗ τον παυλον: Ἡ ΟΠΙ το)’ 

ΧΧΙΠΠ. 1. τω συνεδρ. ο παυλ. ΟΙ ΔΑΟΕ 19. 69. 1068. αἲεῦ νρ 1μοῖ[δ1 

εως ΤΙ ο παυλοσ τω συγεδριω οὐ ΒΗΗΡ αἱ Ρεν εαὶ ΦΥΣΗΙΤ ΦΛΗ 6ο 

ΑΥΠΙ αθί]ι ΟΥ 5,408 ο405. ϱοά Ἡ 40. ὅτ. 190. 19Τ. 180. οδόν εαϊ Ομεδὶ5 

οπ1 ο, ία Τί | ταµτησ τησ ηµεφασ (Τ. 69. 105. αδὲῖ ωρασ): ὃ. 4. 19. 

91. 197. 656 ΑΥΥΡ τησ ηµ. ταυτ. 

9. επεέταξεν: ο 18. 18. 96. 69. Τὸ. 105. 150. 180. αδοῦ οδὲ εκελευσεν | 

αυτω (5): νἘ 4, ο 

ο... Ωοῖιο ὖμ., 

απ οὐ λα ΔΛλἁμωμεοκ...μλωμ 
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. ΄ « - - Δ 3 ο] Ἅ / ς ’ 

Ὁ τότε ὁ Π/{αῦλοσ πρὺσ αὐτὸν εἶπεν τύπτειν σὲ μέλλει ὁ ὣεόσ, 
- ο Ν Ν ’ ’ Δ Ν / Ν 

τοῖχε κεκονιαμένε᾿ καὶ σὺ κάθῃ κοίων µε κατὰ τὸν }όμον, και 
-- η , « - π ἂν 

παρατομῶν κελεύεισ µε τύπτεσδαι; 4 οἱ δὲ παρεστωτεσ εἶπαν' τὸν 
- - να , -” « » 2 2 ! 

ἀρχιερέα τοῦ 8 εου λοιδορεῖσ; Ὁ ἔφη τε ὁ ΠΙαυλοσ᾽ ουκ ᾖδει, ἀδελ- 
4 ”! ὸ δε π σα Γ » ” 

φοί, ὅτι ἔστιν ἀρχιερεύσ᾽ γέγραπται γὰρ ὅτι ἄρχοντα του λαου σου 
2 -” - Δ Ἀ 6 - [τά Φ πά Ν 

οὐκ ἐρεῖσ κακῶσ. ϐ γνοὺσ δὲ ὁ Π{αυλοσ ότι τὺ ἓ µέροσ ἐστιν Σαδ- 
΄ Δ κό) ’ ”! .. 3 - δν ος 

δουκαίων τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων, ἔκραζεν ἐν τῷ συνεδρ(ῳ᾽ ἄνδρεσ 
-/ Δ ’ 5 8 Ν 

ἀδελφοί, ἐγὼ «Βαρισαῖόσ εἰμι, υἱὺσ Φαρισαίων περ! ἐλπίδοσ και 
” - - κ) Σ - ’ 

αγαστάσεωσ νεκρῶ» ἐγὼ κρίνοµαι. τ{ τουτο δὲ αὐτοῦ λαλήσαντοσ 
ο αρεῷ ΄ -- ’ Δ τ, νι ΄ Αν 3 ΄. ϱ Ν 

ἐγένετο στάσισ τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων, καὶ ἐσχίσθη τὸ 
- - Ν Δ 2 4ς ιά 

πληθοσ. ὃ Σαδδουκαῖοι μὲν γὰρ λέγουσιν μὴ εἶναι ἀνάστασιν µητὲ 

3. προσ αυτον ἁπίε ειπεν ΟΙΠΙ ΑΒΕΗΙΡ αἱ οπιησ]ᾶ απ [α {οἱ ΦΥΣΡ ΑΓΠΙ 

Ον 9408 ϱ(405 Τ,οἳ [631 ... Ν απίε ο παυλ. Ροπ .... 6 νΡβΕΙὲε ΦΥΤΣΟΗ βα]ι 
οορ αεί] ροδί ειπεν | κεκονιαµενε οἱ. ΣΥΤΡ ΠΡ ΕΙ; οἳ Οτ535" -ιασμενε. 
ΟΕ οἱ. ΟτΡτον (Νο! 100,11): καλωσ δε και ο παυλοσ τον αθχιερεα των 

τοἳὁ. τοιχον ειπεν κεκονιαµενον. | παρανοµων: Ἐ παρα τον νοµον, 

{επ οοπίγα {εφεπι νς ατπι Πο 

4. ειπαν ϱΠΙ ΝΒ 19. ... ς ΤΠ ειπον ΟΝπι ΑΟΕΗΙΕΡ αἱ Ρίοι 

ὄ. οτι αθχοντα ΕΝΠΙ ΝΑΒ 19. ὃτ. Κ.Οτ ΤΗΡΗΥΙΟ...ς Τί οπι οτι οΆπΙ ΟΕΗ 

1Ρ αἱ ρ]ει οαί ΟἨν 5394 ΤΗΡΗΥΙΗ 

6. το δε (8. 37. 56. 96. 100, να 58Η ΑΥΙΣΕΒ και το) ἑτερον: Ὦ αἀὰ των. 

Ριαείετοα 58, 69. 1056. 1159. αδὲτ Π5ΕΓ εστ. φαρισαι. το ὁ. ετ. σαδδουκ. | 
εκραζεν οἳπῃ ΝΒΟ 96. οαί ΑΥΤΣΕΝ....ς Ίμη εκραξεν 6ΗΠΙ ΑΕΗΙΡ αἱ ΡΙεγ 

να ΒΥΤΡ 84] «ορ ΑΓΙΑ αθείῃ ΟΗΥ 5409 ] υιοσ φαρισαιων (αυ) οππῃ ΝΑΒΟ 

18. 15. 96. 40. 8Ι. 126. 150. οαὲ νς ΒΥΥΣΟΒ Τογίτες οµΥΠ58.,, ς υι. φαρι- 

σαιου ΟΠΠ ΕΗΙΡ αἱ Ρ]6Υ ΑΥΤΡ 841 «0Ρ αΤπΙ αθίµ Βεάδδ εκ ον ΟἨτ | 
εγω πρι οµαι 6µΠι ΝΑΟ (εί )ΕΠΙ,Ρ αἱ οπιπῦ]ά ομέ νο ΟΗΓ .... Β 88Ἠ «ΟΡ 
ΤοτίεΣ Ε8ΙΠ ϱΠπι εγω 

Τ. λαληήησαντοσ ο. ΟΗΠΡ αἱ ρ]α οαί ΑγτΡ Οἱ 105 ΤΗΡΙΗΥΙΑ: Πίεπι Ε 97, 56. 

663” 95. 100. ΔΡ λαλουντοασ ... Ἰμῃ ειποντοσ ο. 8ΑΕ αἱ) 1 νς (άιωίεςεξ) 
ΑΥΥΞΟΝ ΤΗΡΗΥΙΕ, Ίίεπι κ ειπαντοσ | εγενετο: Β" επεπεσεν, Βδ εἰ Ἰαπι” 

σ14 οδοῖ επεσεν | φαρισαιων εἰ σαδδουκαιων Ἠοο ογ6]πο 611 ΑΒΟΗΗΡ 
αἱ ρα σοαί να ΦΥΙΣΟΒ β4] ΟΡ αΓπι αεί ΤΠΡΙΗΥΙΑ.,,, ΝΕ ὃ. 15. 51. 49. 

46. δΤ. 68. 80. 96. 106. 13τ. 192ἱ96ί α1ὔδοι ΑΥτΡ Ον ΤΠΡΗΥΙΟ σαδδουκ. 

εί φαρισ. (:: αἱ ν. 6). Ῥταείετεαν ΒΕΓΙΡΕΙΠΙΠ6 των φα. (ΔΕ σαδὸ.) και 

εἶπο των 6ΙΠΙ ΝΑΒΟΕ αἱ {ογοζὸ Οµτ ΤΠριγ]αΐς,,,ς αάᾶ των επ1η Η1, αἱ 

Ρία εβέ ... Ῥ αἱ Ρ]1815 οΠπ1 καν σαδδουΣ. | εσχισθη (ενρ εοἶμία εδ): 

Ἡ ὁιεσχισθ. 

8. µεν ΕΠΙ ΝΑΟΕΡΒΙΗΙΡ αἱ ἴθγο ΟΠΙΠ 6μΐί 60Ρ ΒΥΤΡ ατπι θίο ... Τμπεᾶ πιίη 

ΟΠ 6Ηπῃ Β ϱ νρ 54Η. ΤΠεᾶ πιαὶ ροθχ οΓΓΟΥΕΠΙ καὺ ἐσχίσθ. μὲν τὸ πλή- 

Φοσ. Ὑσαδδουκ. γάρ εἴο | µητε αγγελον ΕΙΙΠΙ ΝΑΒΟΕ 15. 15. 18. 96. 
98. 40. 4δ. 68. 35. 104, 106. 190. δ]οσε αδος οαἱ ΤΙΡΙΥΙΟ... ς Τί 

[ιν 19, 15 

Ἡκ 29, 98 



Τις 20, 27 Ρρ 

18, 9 

19, 91 
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ἄγγελον µήτε πνεύμα, «αρισαῖοι δὲ ὁμολογοῦσιν τὰ ἀμφότερα. 
ϱ) ἐγένετο δὲ κοαυγἠ µεγάλη, καὶ ἀναστάντεσ τινὲσ τῶν γοαμµα- 

τέων τοῦ µέφουσ τῶν «αρισαίῶν διεμάχοντο λέγοντεσ᾽ οὐδὲν κακὸν 

εὑρίσκομεν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ" εἰ δὲ πνευμα ἐλάλησεν αὐτῷ 

ἡ ἄγγελοσι 10 πολλησ δὲ γινοµένησ στάσεωσ φοβι/θεὶσ ὁ χιλίαρχοσ 

μὴ διασπασθῃ ὁ Π{αῦλοσ ὑπ αὐτῶν, ἐκέλευσεν τὺ στράτευμα 

χαταβὰν ἁρπάσαι αὐτὸν ἐκ µέσου αὐτῶν ἄγειν τε εἰσ τὴν παρεµ- 

ῥολήν. 11 τῇ δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐπιστὰσ αὐτῷ ὁ κύριοσ εἶπεν 

Φάρσει" ὧσ γὰρ διεµαρτύρω τὰ περὶ ἐμοῦ εἰσ Γερουσαλήμ, οὕτω 

σε δεῖ καὶ εἰσ ΡῬώμην µαρτυρῆσαι. 

µήδε αγγ. εππι ΗΙΓΡ π] Ίοησε Ρία ΟἩΣ ΤΗΡΗΥΙΑ | µητε πνενµα: ὃ. 
96” 96. αἱ:56ῦ µηδε πν. | τα αµφοτερα: 84Ἡ φπιοᾷ εδὲ Ῥεκιγγεοίίο εί 

απιοοζιι εί αρίγ{έις 

9, τινεσ των (6 εκτ.) γθαµµατεων μπι ΝΒΟ ὅ. τ. δ. 15. 96. 40. 68. 69. 

Τὸ. 105. 1350. 15τ. 1980. 191εοί αδΟῖ ϱ56ὲ σαί 584Ἡ (νά Ρο58) αἴπι 

ΤΙΡΗΥΙΟ (0119309 των 0. 8ἵπθ τινεσ, Ίἴετα ΒΥΤΡ): ἴέοπι 9133" ΚΡΕΓ τιεσ 

γθαµμματεισ. 1ἴ6πι ΒΥΙΡΕΣ 4γ8..,, Ὥμπ τινεσ ἴπηίαπι οπΙῃ ΑΕ 19. 20, νς 

ζοΡρ... ς οἱ γθαµµατεισ εππι πῖπ υὶκ πα ΤΗΡΗΨΙΑ.... αυ’ Τι γθαμµα- 

τεισ ς, ΠΡ αἱ Γογο”5 ααεἰΠΙΣ (βογῖαε εἰ Γ]ιαγἰκαει) | του µερουσ εππα ΝΗ 
6ΠΠΡ αἱ ρ]ετ (99. 105. τ. γενουσ) βγταϊἳ αγπι (84 φιάᾶαπι δογ]δατιπι εἰ 

φἌατς Πλαγίδαεοτιήι) Οι (ΤΠΡΗΥΙΑ το µεροσ) ... ωπ οπι 6ππῃ ΑΠ 

19. 25. νο οοΡ (13 Ἱρῖταν πῖ] π]βῖ επτφεπίε φιάαπι Γαγτδαεογιώι) | 

λεγοντεσ: Ἀ ΡΤασΠΙ προσ αλληλουσ | εν: κἲ 191. οσα (1: Ροβῖ ευρισκο- 

μεν) | ή αγγελοσ Βἶπο αἀἁῑίαπι «ΠΠ ΝΑΒΟΝ 19. 40. 61. 6633” νο οορ 

ΑΥΠΙ ἈθίἩ ΒΥΤΡ (ίαση ΒΥΥΣΕΣ ατὸ αζαίΙξ φιάα εδὲ πι ΠουἈ) Ον ηδιχὶ 

σὰᾷ  (αθαἀέοπα ασποβδοῖί αάα ΠαππεΠίαιη). ΟΕ οἱ. Απιησαι ὔ6δ οί 1514 αἱ 505 
ες (-- 9 52) αὖᾶ µη Θεομαχωμεν ειπα ΗΠΡ αἱ ρ]οτ (Ἡ -χόμεν) 

ομὲ δα]ι 

10. γινοµεγησ (Β3 γει-, ἃ -νησ εκ -γοσ τοβδϊἑαἔιπ]) οπι 3Η 983 (Το Ε155 

οι πιαφηα ἀἰεβεπδίο εδδεί ἠπίεν οφ) ... ς Ίμπ ΤΙ γενοµ. ου ΛΟΕΗΙΡ 

αἱ Ρ]οχ | στασεωσ ροβί γινοµ. (γενοµμ.) οτπι ΝΒΕΗΙΡ αἱ οπιπΣΊὰ οαί ΟἨτ 

1ο ονν Τη απίε γενοµ. 6ππῃ Α0 νς (ομπι πιαρπα ἄἱρβεηδίο Γασία εδδεί) 

φοβήηθεισ (60’) οππι ΝΑΒΟΕ 19. 143 15. 18. 96. 40. 61. 68. 69. τὸ. 
(06. 130. 137. 180. 19ἱοσί α8οΥ 5ος οδὲ ΟἨ9410 ΤΗρΗΥΙΟ .,, ς Τι 
ευλαβηθεισ ου ΠΠΡ αἱ ΊἸοησα Ρία ΤΗΡΗΥΙΑ 1: εὐλαβηθεισ Ῥγβείεν 

παπο 1οσμπΙ ΠΟΠ Ἱαρ](ιμ πὶςῖ Ἠερ 11, 7, πας 1ρῖ Βασίααί |. υπ αυτο) 

ΟΠΠ ΔΑΒΗΤΡ δίς ... ΟΕ 68. απ αυτώ» | καταβαν «ππῃ ΝΑΒΟΡ 61. αἱ δαἱ 

πηα οαί ΟΗτ..., ΠΓΡ αἱ [οεταῖῦ νο ΤΗΡΙΗΥΙΗΤΕ καταβηναι και εκ µεσοι! 

αυτων (86): κἲ οπι | αγειν οππΙ ΔΠΟΠΙΡ 61. αἱ {εγο ΟΠΙΠ (α] Ρας αγα- 

γεν) ... 1πεᾶ ΠΙΠ απαγειν οππη ΑΠ. ῥῬιἰπι]ίαν νο 5ΥΤΡ ἄεζποεγε. ο 

Γμοἳς 1985 πεάπισεγε | τε (61. δε): Ὦ 91. οοΡ οπι 

11. Φαρσεν 8Ίπθ αάἀῑίαπα οµΠη ΝΑΒΟ Ε α119 οαξ νρ 841 «ορ 3ΥΥΡ αγπηςᾶᾶ 
(ἴέθπα ΑΥΥΣΟΕ αγθ αοίλαίς, βοᾱ απίθα ειπεν τω παυλω) Τιοῖε1δ ΟΥ ὃν1ο 

αμ μμ μμ μμ Νε... 

οοὋὋ--Ὁ 



ΠΡΑΞΕΙΣ 29, 195. 32056 

12 ΙΓενομένισ δὲ ἡμέρασ ποιῄσαντεσ συστροφην οἱ /ουδαῖοι πο. κ ή αμ αᾗὶ 
β / / ’ / - / κ { τ 
ανεύἐμάτισαν ἑαυτούσ, λέγοντὲεσ μιτὲ φαγεῖν µητὲ πιεῖν ἕωσ οὗ 

Ξ , π -- ὢ ᾖτ ολ , , « 
ἀπυκτείνωσιν τὸν ΠΙαϊλον. 195 ἠσαν δὲ πλείουσ τεσσεράκυντα οἱ 

ῃ ἵ 4 / 
ταύτιν τὴν συνωµυσίαν ποιισάµενοι, 13 οἴτωὲσ προσελύόντεσ 

-- . -- Δ - τν) απ 2 « , 3 

τοῖσ αρχιερευσι’ καὶ τοῖσ πφεσβυτέροισ εἶπαν' αναθέµατι ανεθε- 
’ Δ . υ ’ ΄ τ ν ’ Ν 

µατίσαμεν ἑαυτουσ ιω/δενὸσ γεύσασθαι ἔῳσ οὐ αποκτεύωµεέν τὸν 
-- - - τ ϱ - ” ’ - ’ . - 

{1αυλον. 19 νυν ουν υμεῖσ ἐμφανίσατὲ τῳ χιλιάρχῳ συν τῳ συνὲ- 
, ᾳ ρ ο. κε - ε - ο ρ 

ὃδριῳ, ὅπωσ καταγαάγῃ αυτόν εισ υμάσ ὧσ µέλλοντασ διαγινώσκειν 

ενως (- αυ ὃν) αἆά παυλε «απ 65ΗΗΡ 51. 61. αἱ Ρρ]εγ αγπινέἩ Οτσ]πι 
310α ΑΙΠΟΥΡΙΦΣ (1ο 1210) Τπρηγ]αἳ [ ὀιεκαρτυρω: 6 -ρου | οὐτω 6ππι 
ΝΑΩ 61, εἰς... ΤΙ ούτω σ ομΙΙ ΟΕΗΗΡ εἰς. Οἱ 0855305: οι ρε ποσίεπι 

ἀἰοπιύιις ἀωί: 6οπδέατιδ εδίο, Βαχίε, «ιοπίαηι φἰσοιιέ ιίο πιτ]ιὲ ἐεδεζ[ίοαέιις ε8, 

ἴα ἐέε οροτίεί Ἰιοπιέπι Πιέιπι εἰ πι [ἰοπιαιιά 14:06 ργαεαίσαγα. 

19, δε 6υΠΙ ΝΑΟΡΗΙΡ αἱ (ογο ΟΙΙΠ οαῖ νρ δαἩ «ορ ατα Ον ὅ 110 Τ,οι/ 195 

εκ. Ἡ 656Υ ΑΥΤΗ αείἩ τε | συστροφ. οι ιουδαν. 6ππι ΔΑΒΟΕ 19. 61. αἰ5 

σαΐ «ΟΡ αγιι ΔΘ6ἱΠ (191. «δΟΣ κ] ας ϱΥΙΡ ΟἨΥ ΤΙΗΡΗΨΥΙΟ οι νου, συστρ.. 

8] ραις συστρ. ιουδαιοι) ... ς (-- 60 82) τινεσ των νουδαιω! συστροφ 

οππη ἩΡ αἱ ρ]α δα ΤΠΡΗΥΙΗ, Ἱζετη 1, 91. 99. ΦΥΥΣΕΙ συστροφ. τινεσ των 

του., τει νς Το σοζ(εφαγιωιέ δε φωΐάαπι εω Πιάαεί | λεγοντεσ ΟΙ 

ΝΤΑΒΒΗΤΙΡ αἱ Ίοηρο Ρ]α εί νρ 8 ϱορ 8ΥΙΡ ΙΒ αεί 1, ΤμρΗΥΙάΝ 

«κερ 4” 9τ, 98. 40. 66. 66. 69. τὸ. 98. 106. 119. αἱὔ56Γ ΑΥΥΣΕΝ αἱ) ἴχι 

Άγπι αγ ΟΥ 19 οι πιει: Β" πειν | αποχτεωωσι: Α 4. ὃδ8. 119. Ἠδοἳ 
Οµ αγέλωσιν 

19. τεσσερακυντα «ΝΠΙ ΝΑΒΊΟ.... ς ]μῃ τεσσαρακ. οπΠΙ ἨΦΕΗΗΡ αἱ ερτίο 

Ρ]ετ; 61. κ | συνωµοσιαν: Ἐ 913 συνοµωσιαν, 61. αἱ α]ῑα συγοµοσιαν | 

ποιησαµενοι (αὐ’) επ ΝΑΟΣ α111 σα ί ΤΗΡΗΥΙΟ,,, σ πεποιήκοτεσ οµΠι 

ΗΡ αἱ ρ]εν Ον ΤΠΡΗΥΙΑ:ς Πίστη 1. αἱ5δ ποιησαντεσ. Ἰμαϊηὶ «αι - 

Ἰεσεεταπέ να, φιί -- Γεοδεπί ε 

14. ειπαν ΕΠΙ ΔΑΒΟΕ 10. 91. 61....ς ειπον επ ἩΠΙ Ρ αἱ Ρεν οαί Ον 

ΙΟ ] µηΦενοσ ο ΝΒΟΕΗΡ αἱ ρ]εν οαί ΟµΓ... Τι µηθΘενοσ 6υΠΙ ΑΙ, 

Κ.Υ 1 εωσου: 15. εωσ, 100. εωσ αν 

15. νυν ουν πδά1ι6 εισυµασ: ΒΥΥΡ ΠΕ ΡαΏ το ἐφιζη" γοφαπιι8 08 πέ Ίιου 

πιοῦῖ Γασοία(ζν, μέ «ιώιπι σοι ε θα υγ οοπιβέδδιηι, ἴπιαϊσείίς (8.]ι οοπ1.ε- 

φαἲε βΊπεάγζωι εἰ ἀῑοιία) Εθιπιο αἱ ργοάμσαί επι αἆ ποδ, Ίεεια 1. ος 155 

Ίάήπιο έγΦΟ Όο8 σοἰζἰφίίε οοπιοϊζζωπι εἰ πιοίµπι ιοί ἐγδιωιο ιιέ ἀεάιιοιέ ετπι 

αά υοῦ | οπωσ 5ΐμε αυρ. οΝΙΠ ΝΑΒΟΡ 19. 143 15. 96. 61. 69. τὸ. 106. 

190. 190. οαί νς »γταἲΓ δα]Ἡ «ορ αὖπα αθί ΟΥδ 110 1, οἱ (15δ... ς (4099) 

αάά αυριον επί ΗΠΡ αἱ ρ]ετ (104. Ροδί αυτον) ΤΗρΙιγ]ας { καταγαγ. 

αυτον 61Π1 ΝΑΒΟΕΙ, 61. αἱ ΡΙ11815 σα νρ ασγπι ΟΥ 5ΤΙ 0118 ννις 

αυτ. καταγαγ. οι ΗΡ αἱ ρ]εν ΟΥ 1Ο | εισ οτι ναΆε 61. 69. 106. 

(841. εισ μεσον ημων)... σ προσ εππι ΟΗΗΡ αἱ ρίον οαί ΟΗΥ. Πα] 

(4.9. ο νµ Ιιοἳ() αἆ | υμασ: 2. 4. 40. 99. μ1156Ι ηµασ (8αΝ, νἷᾶε απίϱ) | 
µελλοντασ: Ὦ 159. µελλοντα (Ε7 --ωντα), 61. -ονταισ (αἱ εκ ἐοιπρεηά]ο 

γαρ ασπόάαπι νάῦ) | διαγιωσ. (ο 1056. γινωσ., 49. Ὀδά ὀιαναγυ- 
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υ , υ δ ος ᾱ η ΛΑ Ν ο , 2 - 

ἀκριβέστερον τὰ περὶ αυτου ημεῖσ δὲ πφὺ του εγγίσαι αὐτὸν ἔτοι- 
, 5 ων Ὦ ε.  ν ὃς ; Στ ς εν - 2 - 

µοί ἐσμεν του αγελεῖν αὐτόν. 160 “κούσασ δὲ ὁ υἱὼσ τῇσ ἄδελφησ 
η / κ τω / λ 2 Δ 3 Ν 

1{αὔλου τὴν ἐνεδραν, παραγεγόµενοσ και εισελθωὼν εισ τιν παρεµ- 
Ν .) ’ - ” [νά ’ Δ [4 - 

ολ, ἀπιγγειλεν τῷ ΠΠαὐλῳ. 1 { προσκαλεσαµενοσ δὲ ὁ ΠΙαυλυσ 

ἕνα τῶν ἑκατονταρχῶν ἔφη” τὸν γεανίαν τοῦτον ἄπαγε πρὺσ τὸν 
η ” Π 3 αν Ὁ - ς Δ στ 

χιλίαρχον, ἔχει 7άο τι ἀπαγγειλαι αὐτῷ. 15 ὁ μὲν οὖν παραλα- 
Ν ο ά ” Ν / Ν ον. ο Ν κά 

θὼν αυτὸν ἡγαγεν πρὺσ τὺν χιλίαρχον καὶ φησί ὁ δέσµιοσ 11αυ- 
’ ’ » ’ » Ν -- 

λοσ προσκαλεσἀάμενόσ µε ἠρώτησεν τουτον τὸν γέανίσκον ἀγαγεῖν 
λ {ολ δλ ’ ο ΄ / νλ - Δ 

πρυσ σέ, ἔχοντά τι λαλησαί σοι. 19) ἐπιλαβύμενοσ δὲ τησ χειρὸσ 
υ - « , 8 , / λα / / “. / 

αυτου ο χιλίαοχοσ και αναχωρήσασ κατ ιδίαν ἐπυνῦαάνετο' τι 
ας Ἡ 2 κ ’ ὢ( σ ενώ 2 ο / 

ἐστιν ὃ ἔχεισ ἀπαγγεῖλαί µοι; 390 εἶπεν δὲ ὅτι οἱ Ιουδαῖοι συνέ- 
σ - ΄ απ ” Δ ” / 32 

Φεντο του ἐρωτῃσαί σε ὅπωσ αὔριον τὸν Παῦλον καταγάγῃσ εἰσ 
λ ’ ε / }λκ , ’ Δ - 

τὸ συνεδριον ὧσ µέλλων τι αλριῤέστερον πυνθανεσθαι περ! αὐτου: 

νῳσ»ν.): ο 51. 40. τὸ. 190. 19Τ. α1”δεῦ οαί νο (ἑαπφιιαπι αἴἰφιιῖα οετέζις 

οοριἑγὶ ο 90) Άγια 1μοί[155 (φιαθί ἄε εο αζίφεπέζι «αεδίίιγος) Ροδε 

αχριῤ. ΡοἩ | προ τ. εγγισαι αυτον: ΑΥΥΣΕΝ 6ἱρ ο.” αἲᾷ αἆ νο | τού 
(με 69. 1060. α1ὔδεῦ οπι) ανελειν αυτον: 191. ΦΥΤΡ ΠΙΡ αὖᾷ εαν ὀση και 

αποθανειν 

16. την ενεδραν (αί. «θ (6Ἠ, ΠΟΠ Ι{6Ίη ς Ὦ4) ουπι ΝΑΒΟΕ αἱ δαΐ τη (5 αρ 

Βοτ]) οπί ΤΗΡΗΥΙΟ .., ς ὦ ΤΙ (07) το εεδρον επι Η1Ρ 1 ο ΟΥ 119 

ΤΙΙΡΗΥΙΑ | παθαγενοµενοσ ΟΠΠ ΝΑΒ"ΟΒΗΠΡ αἱο... Β. -παμενοσ (ία 

Τ1) | παρεµβολην: Α συναγωγη» 

1Τ. εκατο)ταρχῶν (1: Ρτο (γοπεπίῖ]οτο Ν. Ἐ. πβι {ογπ]ας -αρχησ α1ιαπι 

-αρχοσ) ... 6 Ίμῃ -άρχων | εφη: ο 18. 25. 96. 86. 40. 61. 180. οαί 

ειπεν | απαγε ευη] 8Η 9. 50. ὃτ. 40. 61.... ς Ίων Τϊ απαγαγε πι Ας 

ΕΒΗΙΡ αἱ ΡΙετ (99. επαναγαγε, 105. απαγαγετε) Οι. 319 ῃ τιαπαγγειλ. 

ΟΠΠ ΝΟΗΙΙΡ αἱ [γα ΟΠΠ ομἱ νο αγταί αγπη αθίἩ (5α] ᾖαὖῦεί υεγύηηπι επῦτη 

ἄἴσεγε εί: Ι1Ῥοεγο «ορ) Οµν ... Ἰπ απαγγ. τι ὁππι ΑΗΕ 19. 61. 

18. µε: ΕΡΥ οτι | νεανισχον οπἵῃ ΝΑΕ 11. 19. 15. 18. 99. 40. 61. 69. τὸ. 
96. 105. αἱ556ΙΓ (Ἡϊα ν. 1π. 97. ὃ9. 49. τ.) ... ς νεανιαν 61ΠΙ ΒΗΙΠΡ αἱ 

Ίοπσο Ρἰιι οαῦ ΟΗΥ 11 ῃ σοι (Η5 οἱ Ἱαπιν]ά 3): Ἡ οπι 

19. επιλαβοµενοσ (88): αἲ -νου | κατ ιδιαν: Α Ροδί επυ»θαν. ΡοἩ 

90. οι: 19. 90. 69. α1ά σον ΟΥ ὁ 11 ΤΠΡΗΨΙΗ ο | συνεθεντο: Η" -οντο | 

τον παυλ. καταγαγ. εισ το σιγεὸρ. 61η ΝΑΒΕ 19. 51. 40. 61. 69. τὸ. 

106. αδεῦ σαί απ (α ἆσπιῖα {οἱ ανπι ΟΥ. Ποπ 1, 19τ. ο. νσς]ο αγγ 

58] «0Ρ ΤΠΙ παταγ. το) πανλ. εισ το συνεὸρ. (5ΥΥΔΕΝ δα] πο] ναγ]ο 

ΤΑΠΒΡ αυφιογ)... ς ειστο σιγεὸρ. καταγαγ. τον πανλ. επ ΗΡ αἱ ρ]ου 

Τπρηγ]α (οιυ”-- τον παυ. καταγ.) | µέλλον (ν” 15. Όδεν” «λλον) ο. ΝΛΗΕ 

103 10. 98. 40. 61. 9τ. 101. «ορ ααίἩ, Τι ΗΙΡ αἱ [ογαῖὸ ΤΗΡΗΥΙΑ 

πελλοντα.... ς μελλοντεδ οπτη ππίηανς ρία νο γγαῖῦ δαῇ αγά ΤΗΡΗΥΙΗς 

Παπ κό ὃ. 18. 20” 96. 66033 68. Τὸ. 98108 1043” 105. 19τ. 180. αἰἱά σον 

ἕαϊ ΟἨΥ μελλοντων | περι: Ἡ ΡΥΛΕΙΩ τα (ὔτι) 
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. ι στ -- } ως 5 ς ; Ν 35. Δ 3 - 

2] συ οὖν μὴ πεισθῃσ αυτοῖσ᾽ ενεδρεύουσι» γὰρ αυτον ἐξ αὐτῶν 
” ’ δν. ΄ .) ’ 6 Ν ’ 

ἄνδρεσ πλείουσ τεσσεράκοντα, Οίτινεσ ἀνείεμµατισαν ἕαυτουσ μητε 
--. / -- 6/ κ της ολ ηες ΔΝ - δι Ν ” 

φαγεῖν μήτε πιεῖν ἕωσ οὗ ἀπγέλωσιν αὐτόν, κά νυ} Ε/σΙ ἔτοιμοι 
’ Ν τν κια ’ ϱ)») ς Ν 9) { 

προσδεχόµενοι τὴν απὺ σου ἐπογγελίαν. 33 Ὁ μέν ουν χιλίαρχωσ 
Δ Ν , ο... - σ ον 
ἄπέλυσε τὸν γεανίσκυν, παραγγείλασ µη δεν ἐκλαλησαι ὅτι ταύτα 

/ Ν ολ λο, [9 λε ων κ ’ ν - 

ἐνεφάνισασ πρὸσ εμέ. 39 Και προσκαλεσάμενύσ τινασ δύο τῶν 
να ; ν 

ἑκατονταρχῶν εἶπεν' ἑτοιμάσατε στρατιώτασ διακοσίουσ ὅπωσ 
- ” ”- ’ τε - ες, , λ ν ΄ 

πορευθωῶσιν ἕωσ Μαισαρίασ, και ἱππεῖα ἑβδομήκυντα κα! δεξιολά- 
΄ . υ ΄ [ὸά - ’ ή ’ 

βουσ διακυσίουσ, απὸ τοίτισ ὤρωσ τησ νυχτύσ, 24 τιν τε παρ 
- 4 3 ; Ν ιρι ς η Ν ’ 

στησαι, ἵνα επιβιβασαντεσ τον {1συλον διασώσωσι πφυσ «ήλικά 

91. τεσσεραγοντα ΟΠΠ ΝΑΗΣ ... ς 1 τεσσαφακ. «ή ΕΖΕΗΙΡ αἱ οθτίαε 

Ρίου: 61. α | πιει: π πειν | εισιν ετοιµίοι ΟΠΠ ΝΑΗΕ 19. 91. 40. 61. 

68. 69. 105. α.οι ΤΗΡΗΥΙΡ ενες Στοιµ, Σνσι ΕΜΠ ΗΙΡ α] ριεγ σαί 5 νρ 
Οµν δά1ά 

99. απελυσε οπΙΏ ΒΒΗΙ, είο... Ἰπ ΤΙ -σεν οἹΠΙ ΑΕΡ εἰς | γεανισκον οΙΠη 

ΝΑΒΕ 19. 99. 40. 09. τὸ. 96. 105. αἲθ..., ς νεανιαν ΟΠ ΗΓΡ 91. 61. 

α] ρ]ετ οί ΟἨΥ 311 ] παραγγειλασ: 61. α4ά αὐτον, Ἰέθιι ΦΥ ΥΙΠ’ βα]ι 

«οΡ | προσ εµε «ΠΠ ΝΕ... ς π ΤΙ προσ µε ο ΑΕΗΙΡ αἱ οθτίο 

Ρ]οΥ 

95. τινασ δυο οππῃ ΝΕ 19. 61.... ς Τπ Τϊ δυο τινασ οἳπι ΑΕΗΗΕΡ αἱ ρ]οτ 
5γτΡρ.... Τὸ. νο ΦΥΙΣΕΝ αΥΤΏ 5δ4Ἡ «ΟΡ ἈθίἩ Ποη οχρτῖ τινασ | εκατονταρ- 

χῶν.-. ς ἵωπ --ἄρχων: ο[ πα ν. 11 (-άρχων Ἡτ, 61. πίτος 1οςο) | ειπεν 

(5ΥΙΣΕΕ ΑΥΥΡ ο.” αάά αυτοισ)" ἑτοιµασατε στρατιωτ. (5. 6. π. 81. 104. 
ΚδΟΥ αθὰ ενοπλουσ, 99. εν οπλοισ ροδί δια.) αβᾳαα”” κτήνη τε παρα- 
στησαι: ΑΥΤΡ ΠΒ ἁωί: Γαγαζ εδ[οίε επίγε. 1 οεηΜιγΤοπο ἠπιβαῖί ιέ 

εὐίαπο Ππιπιεπέπι ραταγεπιή. | καισαριασ οΙΠῃ ΝΛΕ ... ς μη Τϊ καισαρειασ 

σππι ΒΗΣΡ αἱ οοτίε ρ]ετ | εβδοµηκοντα: 191. ΒΥΤΡ ΤΏΡ 5. ααἰῖΟ εκα- 

το | δεξιολαβουσ οππι ΚΕΕΗΙΗΡ αἱ Γεγο ΟΠΗΠ ομῖ ΟΠΗΣ, οἳ. ΦΥΤΡ ΠΡ Εναθςθ 

: αμ ππῖπ εξιοβολουσ επι Α αἱ οοἆ αρ Έναδιη. ἸΠπίθτργείος »ὶς 

{ογε τοἁιάςγαπί: ο νο αποίαγῖοθ, ϱΟΡ ΒΥ1Ρ κἐζραίογεδ, 581 ααείμῖο 

Ἰιαδίαίος, αθἴΠΡΡ ατοι αγπιαίο8, ΒΥΥΣΟΝ {ασιζαπίες ἀεπίγα, ατε {ασιίαίογος 

24. χτηνη τε: Ἡ ΟΠΙ τε | ὁιασφσῶωσι (-σι ο. ΝΛΗΠΗΙ,: Τϊ -συν ο. ΕΡ) ο 

ΝΑΒΣΗΡ οἱς; Ίίεπι Ε 68. διασωσουσιν ... ΒΗ 030 ῥιασωσι. Ειαθίεγθα 

ΒΥΤΡ 1ηΕ ΡΥΑΘΙΩ ΌέΥ ποοίοη, 6 ΒΥΤΡ ο.” Ρροδί διασωσωσ. αἆά ὧν 6αεξα- 
γεπη, ἴξθπι 191. εισ καισαρεια» Ροδί ἡγεμονα | φήλικα (88): Ν ΑΗ α)ὸ 

ΤΙΠΡΙΨΙ8 φιλιχα. αἱ ΡΙΙβ0 φιληχα | πρ. φήλ. τον ἠγεμυνα (αι οἱ. Άπη 

{α ἀαιπῖά {ο]): 19τ. νσο]ὲ ΑγτΡ ο. πάά εφοβηΘθη γαρ µήηποτε αρπα- 

σαντεσ αυτον οι τουδαιοι αποσκτενώωσι, και αυτοσ μεταξυ εγκληµα 

εχη ωσ αργυοιον ειληφωσ (νρ6]θ -- οί 1μβε Ῥοδίεα οαἴπιπίαπι πιδύπεγεί 

{απ παπι αεσερίἸ/’18 Ῥοσιηίαπι, ΒΥΤΡ -- εἰ ἴρβδε Ῥοδίεα οαἴππιπίας φηιδέύπεγ εί 

απφαπι φιζ γεσμπίαπι αεσερἰθεεθ). ἈπιϊΠίεν Πα ῦδί αγπαδό (πο ΖΟΥ), 

«εἀ Ροπῖ{ ρορί ὁιασωσωσιν, Ροβδίθααπο Ρετρ]ί και προσ φήλικα τον 

γέεμονα. 
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τὸν ἠγέμόνα, 3205 γράψασ ἐπιστολην ἔχουσαν τὸν τύπον τοῦτον 

260 Κλαύδιοσ «Πυσίασ τῷ κρατίστῳ ἠγἐμύνι Φήλικι χαίρει. 5 τὺν 
ἄνδρα. τοῦτον συλλημφύέντα ὑπὸ των Ιουδαίων καὶ μέλλοντα 

ἀναιρεῖσθαι υπ᾿ αὐτῶν ἐπιστὰσ συν τῷ στρατεύµατι ἐξειλάμιν, 

μαθῶὼν ὅτι Ρωμαϊύσ εστιν" 3δ βυυλόμενύόσ τε ἐπιγνῶναι 

την αἰτίαν δι ᾗν ἐνεκάλου) αυτῳ, κατήγαγον εἰσ τὸ συνέδριον 

αὐτων, 9) ὃν εὗρον ἐγκαλούμενον περὶ ζιτημάτων του νόµου 

αυτῶν, μιδὲν δὲ ἄδιον Θανάτου Ἰ δεσμῶν ἔχοντα ἔγκλημα. 

90 µινυθείσισ δέ µοι ἐπιβουλ]σ εἰσ τὸν ἄνδρα ἔσεσθαι ἐξ αὐτῶν, 

20. εχουσαν 6ΝΠΙ ΝΒΕ 19. ο. 29. 61. 063” 68. 69. 106, 193, αδὲτρδοτ.,. 

ς ΤΡ περιεχουσαν ΟΠ ΑΗΠΡ αἱ Ρ]6Υ οαί Ο) ὅ 113 

26. φηλικι: Η” (56 1ρδεῦνάν ναρρ! π πμ φιλικι) ΟΠ ... ΑΗΙΠΕ α)19 φιλικι, 

αἱ ρἱιβ13 ΤΠΡΗΥΙΑ ὁοὰ φιληκι 

2τ. συλληκφΘεντ. ΕΝΠῃ ΝΑΗΗ (Ἡ συνλ.)... ς συλληφΏ. οππι ἩΗΡ αἱ ΟΠ 

Υά 1 εξειλαιώήν επι ΝΑἨΣ 19. 989. 40. 61. 68. ... ς εξειλοµην ΕΙ Η1Ρ 

ΔΙ ρ]ετ σα ΟΙ 9113, Ῥναείενεα εἀαἴπιας βἵπο αυτον 6ΝΠΙ ΝΑΒΗ 19. 
143 15. 2τ. 29. 96. 61. 65. 6633 68. 69. τὸ. 105. 180. αδὲ ἀδὲῖ ελί νε 

ΑΤΙΑ ΟΗΣ ,, ς (5δεὰ ἀ.0) Τι απάά αυτον ο. ἨΠΡ αἱ Ίοηρε ρ]ι ΤπρΗγια 

98. βουλ.τε 6ππι ΝΑΒΕΒΙ 15. ὁ6. 65. τὸ. σαϊ νς ΑΥΥΣΟΝ αθιμῖ (βαἩ ὀφίθιη) 

Τπρηγια τον, ς ῥουλ. ὁξ ου ΙΡ 19. 91. 61. αἱ ΡΙεΥ ο 6ΟΡ ΦΥΤΡ «ΙΙ 

Οι 313 1 επιγνωναι 61Ώ ΑΒ 19. 10. 96. 61. 69. τὸ. 99. 105. 191. 

180. α1556Υ σαϊ Ομτοσά.,,. ς γνωναι ἐπ ΒΕΗΙΡ αἱ Ίομσα ρ]α ΟΥ 93131 

κατηγαγον 8ἶπο αυτον εὐπι ΝΑ 19. 69. 99. 105. 19Τ. Ἰδοῦ..,ς Ἱμι Τϊ 

αὐά αυτον επι ΡΠΕΕΗΙΡ αἱ ρ]εν σα νρ τα]] Οµν.  Ῥναθίεγοη Ηῖχί 61. 

οπ1 κατηγ. εισ το συνεὸρ. αυτων (5αρΡ] Β” ἵπ 1ης), αεἴμτο (ΊτοπιΡ) ν) 

ΟΙΗ ειστ. συν. αυτ. 

99. ευρον: ΒΙΗΡ ηυρον | εγκα- ΔΑΒΑΡΗΗΡ εἰό ... ΒΣ ενκα- | του γοµου 

αυτων: 1ὸτ. αάά (οἴεηπίο αυτων») μωυσεωσ και -ησου τινοα ... 

ΦΥΤΡΙΗΡ {εφίς οδί9 εἰ ὧε Πεσι φοᾶαπι | δε (6ΥΧ5Ε αειλαῦ τε) οππη ΝΑΒ 

ΕΗ αἱ Ρἰὰ νρ δα). ϱΟρ ΔΥΤΡ αἲπι ΤΡΙ ες 1Ρ 2τ. 29. ὀ0. 98. 40. 

61. 104. 119. 196. 19τ. α15ὸ α]δ5οῦ 119) 13 οπη | εχοντα εγκλημα ο. ΝΑ 
ΒΗ 61. αἰ»ο ραϊ νρ 5ΥΙΡ αιπι ΤΗΡΗΥΙὺ ... ς εγκλημµ. (Ώ ενκλ-) εχ. ο. ΕΙΡ 

3] Ίοησ6 Ρ]α 5Υ5ές Οµσ | εγκληκα: 191. ΦΥΙΡ ο.” ἀάὰ εξηγαγον (8Υγ1Ρ 

αὐάμαῖ) αυτον µολισ τη βια 

90. µήνυθεισησ ὃε µοι επιῤ. εισ (91 Ι95ὲῦ προσ) τον ανὺρα (96. 180. 

εί 011 ε. τ. ανὀρ., 19. 105. Οἱ ρωεῖ εσεσό. Ρο) εσεσδαι (15” Όπι 
εισ πδᾳ εσεσθ.): ΑΘ6ΙΠΡΡ αἲς εἰ φάπι εαρειπάεγεπι φιίᾷ Γεοῖδδεπέ Γιάαεί 

ἠΐο ᾖιοπυύιί ὑικίώίαπιάο; ἁοἰΠΙ ο α1] π]κί οἱ ργορίέεγεα (ρετρῖῖ πιδὲ αἲ { 

τζζωπι υἱγπι); νς εἰ ομπι πι] ϱειἰαξιπι εδδεί 4 ὑπδίαιί «πια ραγαυέαέ 

15 (111 Τα ῥαγαυέγιιὶ εἵ): Ἠ]πο 99 εισιδπε εσεσθαι. Υ1άςε οἳ, Ρροδί ͵ 

εισ τον αγδρα 8ΙΠΕ ἁελλειν οππι ΝΑΣ Τὸ. 96. 40. 61. 68, 69. τὸ. 100. 

19τ. 150. 40ἰεεῖ αδοῦ οαἱ...ς Τἱ πάά µελλενν ο. ΠΙΡ αἱ Ρρίεν Οι ΣΙ 3 

εσεσθαι δἱμο υπο τ. νου. ΟΠ ΝΑΒΝ 19. 15” ο6. 40. 61. 608. 6». τὸ, 
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Ν - / Δ 

ἔπεμψα πρὸσ σέ, παραγγείλασ καὶ τοῖσ κατηγόροισ λέγειν αὐτοὺσ 
Δ - 

ἔἐπι σου. 
« Δ δλ - Δ Δ / 3 - ο 

51 Οἱ μὲν ουν στρατιώται κατὰ τὸ διατεταγμένο» αὐτοῖσ ἄνα- 
-- ” Ν 3 Ν νν 

λαβόντεσ τὸν Π{αυλον γαγον διὰ νυκτὺσ εἰσ τὴν “ντιπατρίδα, 
- ΔΝ ’ 9 - ΔΝ ῴ - 

95 τῇ δὲ ἐπαύριον ἑάσαντεσ τοὺσ ἐππεῖσ ἀπέρχεσθαι σὺν αὐτῷ, 
ε η υ Ἡ ΄ ; ς ΄ . ; υ. π 

ὑπέστρεψαν εἰσ τὴν παρεμβολήν. 9 οἴτινεσ εἰσελθόντεσ εἰσ τὴν 
Ν / Δ - « ΄ 

Μαισαρίαν καὶ ἀναδόντεσ τὴν ἐπιστολὴν τῷ ἡγεμόνι, παρέστησαν 
Ν Ν τὸ κ. ς 3 λ Ν 4 ’ 3 ’ 

καὶ τὸν ΠΠαῦλον αὐτῷ. 94 ἀναγνοὺσ δὲ καὶ ἐπερωτήσασ ἐκ ποίασ 

105. 19τ. 180. 401εοί αδΟΥ ϱ56Υ οαί νο (νῖᾷς απίε) ο0Ρ ΒΥΤΡ αγπι (α6ί]ι 

νίᾶς απίθ) ... ς (409) αἀά Όπο των νουδαιων Έα ἩΗΙΠΡ αἱ ρ]6 5α]ι 

ΒΥΥΣΕἨ (ΟἨΥ Υπο των του. εξ αυτων επεµμψα) | εξ αυτων ουπ ΝΑΕ 19. 

40. 61. 68. 69. Τὸ. 105. 40ἱ6εί αδοΥ 656Υ ΑΥΠΙ ΑΥΤΡ (νς ν]ᾷο απίο, 1ἴ6ια 
ΟἨ9) ... ς Τϊ εξαυτησ επ ΒΗ1(44 ἆ ουν)Ρ αἱ ρ]εγ οαί ΑΥΙΡΕΝ βαἩ σορ 

Ταραγ]αϊς.,, 6009 ρτο απῖνοαγβα τβίΙοπης {δβ η | επεμψα: 61. επεψα | 

κατηγοροισ: Ὦ 841 60Ρ ΒΥΥΞΟΝ αάά αυτου | λεγειν αυτουσ ΟΗΠΙ ΝΑ (1, 

ν]ᾶςε ρο»!) 19. 40. (αυτου Ρτο αυτουσ) νο (ωΐ ἀἰάπί); αυτουσ ἨΟΠ 

εταί αποά αεχρτῖπιεγεηί Ἰπίθτργείας, Ῥτορίετεαφἁαε Ὠπο αππάταπί ε. 

5αἩ «ορ αθί] απῖ εοπίτα τα πρ. αυτον να]εηί... ς τα (Β ϱ ΑΥΥΞΕΝ αγΠΑ 

οπι) προσ αυτον οππι (Β)ΕΕΤΗΙ, (τα προσ αυτουσ)Ρ αἱ Ρ]ετ εαΐ (6) 

(5Υ1ΔΟΝ ατπι) ΥτΡ ΟµΥ513 ΤΠΡΗΥΙΗίΤ επι σου (61. οἵι Ίαςς) 5ἴπε α- 

ἁἹίαιη οππη ΑΕ 19. αππ {ια δα] 6ορ αθίμτο.... ς (5εὰ 99) αἀᾶ ερρωσο 

οππι ΝΕΙ, αἱ ρῖα οπί νος]ε ἀειηῖά {οἱ βΥταίξ αὖΠῃ αθἴΠΡΡ Ομτεδὰ Ραν{] 

εἰπιοπίξ Τπρ]γ]πίΓς Ίξεπα ΗΡ α1ῑδ Ο,τγεᾶ ποτε] οἰσάᾷ ερρωσθε 

81. κατα το διατ. αυτοισ: 1, αἲᾷ εποιουν΄ | δια νυκτοσ 6ππ ΝΑΕΕ 19. 
40. 61. 68. 105. 1591. 180. σαιτ Οζ 11 ΤπρΗγ]ὸ ... ς δια τησ νυκτ. 

στα ΗΤΡ αἱ Ρρίετ ΤΠΡΗΥΙ |. εισ την αντιπατριδα: αεί οἵα; 5θᾷ 

ν. 99 αδίμτο εἰ ἔπι ροδίγίᾶίε γεἰίφιιεγιώιέ ε(ιιος διιος πι το δέδς Πιπιοζηιίς 

ὅ8εί ὑπίγατιωιί γὀεπι (αεξαγεαπι, Δ6ἴΠΡΡ οί αδάμωεγιιέ 6ιίπι πι 11.068 Πιῦ- 

ἔἴπιας 5ὃ οἱ ὑιέγατιιέ ἹιγΌεπι (αέδαγεαπι. 

59. απερχεσθαι ϱπι ΝΑΒΕ 11. 19. 2Τ. 29. 61. 64. 90. 91. 126. εδεῖ (αἱ. 

«ορ αὐζγε) ... 6 Τϊ πυρευεσθαι επι ἨΠΓΡ αἱ ρ]ετ (α] αἲα Ρορδί συν 

αυτ.) οαί ΟἨΥ "11 Τ]ρΗΥΙΟ (6ἱα εισπορ.), Ίἴεπα ο ὧε, νο αἱ ἔγεπί | υπε- 

στρεψαν: Ἀ επεστρ. 

88. καισαριαΥ 6πΠΙ ΒΑΕ... ς Ἰωπ ΤΙ καισαρειαν οἳΊῃ ΒΗΤΡ είο | την 

επιστολ. τω ηγεµονι: 1, 91. 40. αγ τω ηγεμ. την επιστ. | και τον 

παυλον (68. 69. αδε” ΦΥΥ5ΕΝ βα]Ι ΟΙ και, 1971. οπι τον): Ἐ Οπι 

84. αναγγουσ δε πδᾳπθ εφη οτα» (ν. 95): 193Τ. 5Υ1ΤΡ 15 αναγγουσ δε την 

επιστολην και επερωτησασ (5ΥτΡ ὑπίεγτοφανῖέ Ῥτο καν επερ.) το» παυ- 

λον εκ ποιασ επαρχιασ ει; Εφη κιλιξ. και πυθοµεγοσ εφη' απουύσο- 

μαι σου οταν (ΑΥΤΡ εἰ αἰωῖί: Οιἰλίοία. 1Ι9έ στύπι οοφπουίδεί ἀἰωέ: Απιώζαπι 

[τε] φιπι) | αναγνουσ δε 5ἶπε αἀ Παπ ου ΝΑΗΕ 11. 19. 10. 18. 99. 

29. 96. 40. 61. 6633 68. Τὸ. 96. 105. 149. 180. οαί νο ΒΥτΙΙΓ οορ απ 

αθἰῃ ατε Οτο, ς (- αὖ 2) αἆὰ ο ἠγεμων οππι ΗΗΓΡ αἱ Ἰοησε 

Ρία δα ΤΕπρΗγ]Η{Γ Γ επερωτησασ: 1, 104. ερώωτησασ 

ΤΙΒΟΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. Τ. οᾱ. 8. 148 
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: Λ ; σα 3 ς ; 
ἐπαρχείασ εστίν, καὶ πυθύόμενοσ ὅτι ἀπὸ Κιλικίασ, 9ῦ διακούσο- 

’ ” α Ν [4 ’ ιά 

µαί σου, ἔφη, ὅταν και οἱ κατήγοροί σου παραγένωνται, -«κελεύσας 
- , -ς ; / - ῃ 3 / 

ἐν τῷ πραιτωρίῳ του ΠΗρωδου φυλάσσεσθαι αυτόν. 

ΧΧΙΝ. 

1. Μετὰ δὲ πέντε ἡμέρασ κατέβη ὁ ἀρχιερεὺσ νανίασ μετὰ 
πρεσβυτέρων τινῶν καὶ ῥήτοροσ Τερτύλλου τιόσ, οἴτινεσ ἐνεφάνισαν 

τῷ ἡγεμόνι κατὰ τοῦ Παύλου. Ὁ κληθέντοσ δὲ αὐτου ἠρξατο κα- 
τηγορεῖν ὁ Τέρτυλλοσ λέγων: Ὁ πολλῆσ εἰρῄνησ τυγχάνοντεσ διὰ 

σοῦ καὶ διορθωμάτων γινοµένων τῷ ἔθνει τούτῳ διὰ τῇσ σῇσ 

προνοίασ, πάντη τε καὶ πανταχου ἀποδεχόµεθα, κράτιστε Φήλιξ, 

μετὰ πάσησ εὐχαριστίαο. 4 ὕνα δὲ μὴ ἐπὶ πλεῖόν σε ἐνκόπτω, 

94. επαρχειασ ΕΠΙ κΑΕΣ (:: οἱ Ρίαρμ. ΤΠοδατ.).. ος Ἱωα ΤΙ -θχιασ ο1πὰ 

ΗΞΕΠΗΙΡ εἰς | κιλικιασ (1, ΡΥαοπι τησ) ου κὸ οἱ Ιαπηὐ]ά ἃ ΕΕΗΤΡ οἴς: 
κ”Α 68. αὖά εστω, 

9δ. οταν και: ὃτ. 101. 191. οαἱ νσο]θ (ποηἨ απι 4αεπαῖᾷ) ἔα {οἱ. αγτίΓ ςοΡ. 

ΤΠΡΗΥΙΗ οἵη και | παραγενωνται: Ἠι, 61. αἱ Ρας --γεγονται... Ῥ πα- 

ραγινονται,͵ 96. 1ΤΤ. -γινώνται | κελευσασ έππη κο” -σαγτοσ)λΕΕ 40. 
61. 68. 105. 18Τ. οἳτ Ίδ6Υ ΑΥΥΡ ΤΠΡΗΥΙΟ ... ς εκελευσε τε επι Η1Ρ 
α] Ρ]ογ οαὲ νρ ΥΙΣΟἩ «ορ αεί] Ον 1 (96. 84] εκελ. δε) | εν: 19Τ. 

ΟΙ | του ηρωδου ο ΝΑΕ 19. 10. 2τ. 29. 51. 40. 61. 1050. αἱ δαΐ πηιι, 

1161 Ἡ τω ηρωδου ... αὐν Τί οπι του «ΝΠΙ Η1Ρ 49. ὅτ. 68. 69. 130. 

19τ. 1Ττ. 180. αἱ ρ]αβ20 σαί Ον 9311 1 αυτον ροδί φυλασσεσθ. (5. 51. 

95. 100. 1ΤΤ. -λαττ-) ουπι ΝΑΒΕ 19. 40. 61. 68. 105. 19Τ. «δεῖ ΚδΕΙ νρ 

ΒαἩ ο0Ρ απ ΤΙΗΡΗΥΙΟ.... ς Ροβί εκελευσε τε εἴιπι ἩΗΤΡ αἱ ρ]εν οαί ΟΥ 

ΧΧΙΥ, 1. πεντε: Α τινασ | πρεσβυτερων τινων οππι ΝΑΒΕ ὔ. 6. τ. 8. 19. 

15. 2τ. 99. 51. 96. 40. 68. Τὸ. 81. 106. 19τ. 180..65Εἳ ΚδΟΣ οί νρ 5α]ι 

ΒΥΤΡ αὖπι ΤΗΡΗΥΙΗΙ (Ομ Η1Τ µετα πρεσβυτερων) ...ς Τϊ των πρεσρυτ. 

οπι ἨΤΡ α] ρ]α ΒΥΥΣΕΝ ορ ααἰ] | ενεφανισαν: ΤΡ αἲ15 -νησαν 

2. αυτο»: Β ΟΠ | τερτυλλοσ: Ἡ 15. 18. 45. 104. 105. 180. οἳοῦ 1865 41 

πηπν]ά ΦΥΥΡ 1ης ΕΙ τερτυλοσ. Πάσιη [ογα (Ποπ Η) ν. 1 τερτυλου 

ὃ, διορθώµατων (9) ου ΝΑΒΕ 19. 15. 18. 96. 61. 68. τὸ. 19τ. 180. 

401εοί οαί Ο]τέοᾶ (αρ ΙΑ)... ς Ἠ κατορθωκατ. οππη ΠΠΡ αἱ Ρ]αυ 
Ον 11 Τηρηγ]ας { γινοµενων (91. 2.): τ, 08. 100. 105. 197. εδον 

ΤΠΡΊΥΙΟ γενοµ. | τω εὔνει: Ὦ ο) το | παντη: 15. 20. 96. 40. 61. τὸ. 

41956 α] ρἱ1β13 παντι | τε: Ἡ (564 ποραῖ Ένας) 939. οσα | φηλιξ: ΑΡ αἱ 
ΠΙὰ φιλιξ, Ἰίοπι αἱ πι (ἵ αρ Βου, ὃ αρ ΜΙίΠαοΙ) φιληξ | ενκοπτω (ενκ-- 

ΝΑΖΟΙΓΗΕ, ς μη εγκ- ο. ΕΡΗΡ οἵς) οπι ΝΑΘΟΙΤΗΕΗ αἱ ρ]ος οί Οἷ δ111 

ΤΙΗΡΗγΙα ... 1, 96. 105. ΤΠΡΙΥΙΟ εκκοπτω, Αἲνιὰ 19. 19. 91. κοπτω. 

Ποάδυπίο νς Ῥγοίγα]απι, γταἳ Γαἱΐφεπι, δα] «ορ πιοζεβέις δὗπ | ακοῦσαι 

σε: Ὦ σεακ.͵ 1, ὃ. 15. 18. 2π. 81. 96. 40. 68. 105. 190. εδεῖ οαῦ Ον οτι 

Ὕ νο 
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”- ν ” ιά - / -” ” όν « 

παρακαλώ ἀκουσαί σε ἡμῶν συντύµωσ τῇ σῇ ἐπιεικείᾳ. Ὁ εὑρόν- 
Δ Δ / ος -- Ν - ΄ - 

τεσ γὰρ τὸν ἄνδρα τουτον λοιμὸν καὶ κινοῦντα στάσεισ πᾶσι) 

τοῖς Ιουδαίοισ τοῖσ κατὰ τὴν οἰκουμένῃν, πρωτοστάτιν τὲ τῇσ 
. .- / ο ο τα Ν Δ σι 2 ’ 9) -- 

τῶν» Ναζωραίων αἱρέσεωσ, ϐ ὃσ και τὸ ἱερὸν ἐπείρασεν ῥερηλῶ- 
« Δ / Φ ολ 3 , Δ 

σαι, ὃν καὶ ἐκρατήσαμεν, Ὁ παρ οἱ δυνῄσῃ αυτὺὸσ αγακρύ ασ περι 
; / - τ ς σα - - 

πάντων τούτων ἐπιγνῶναι ὧν ἡμεῖσ κατιγορουμεν αὐτοῦ. 9) συνεπ- 

σε | συντοµωσ: 15. 18. 180. απίθ ακου. ηµ. Ῥοή, 105. απίο ημων... 

Α” οπισίά | ΠΒ” επεικεια | στασεισ (α9/) ευπι ΝΑΗΝ ὅ. τ. 8. 19. 15. 40. 
61. 68. τὸ. 105. 106. οαί νο «ορ ΟΙ 5311 (εἰςαι ὔτο) ΤΗΡΗΥΙΟ ... ς Τϊ 

στασιν «ΠΤΙ ΠΡ αἱ Ρ]εν βΥτΙΓ βΛἩ αεί ΤΠΡΊΙΥΙΑ | ποωτοστ. τε (ΑΥΙΣΟΝ 

επύπι): Ὦ 195. πρ. δε ᾿ 

ϐ 864 εκρατησαµεν 8ἶπα αἀάἹίαπι ΟΠΠ ΒΑΒΗΤΡ αἱ ρ]α51ό (ο Πε 25, 18 

πδα 24, 15, ἴαπποπ εκ 1ρ8Ο βρατίο οοπο]αάῖ Ρροίεςί Ιδία ποπ αατία 

Γ{11956) απη” [α {οἱ (οί. αρ Ῥεά) βα1 6ορ ... ς (5ο αρ) πάά και κατα 

τον ημετερον νγοµον η Φελησαμεν κριγειν (0 κριναι ο. Ἐ α1δὸ οπί Ον 

ΤΙΡΗΏΥΙ3). Ἱκατελθων δε λυσιασ ο χιλιαρχοσ µετα πολλησ βιασ ε» 

των χειρων ημων απήγαγε, Ἵκελευσασ τουσ κατηγορουσ αυτου ερχε- 

σθαι επι σε επι Ε α] δὲ πια εαί νους] απ” ἀεπιῖά ο ἆλῆα αρ Ρεαἵ 
(αί αάάτί φιῇ ὑπ «γαεσο ὅέα ζεϱιιίη!) ΕΥ ΤΑΤΝ ααἴΠΡΡ αεί (πια {18 πηπία άδ)Το 

Ον ΣΜΙΣ Ῥπρηγ]αίς γαντίαπί απίθια Ἱπ 1ρ8ῖς 5 (οβῖδας πηπ]ία.. Ῥτο 

ηθελήσαμεν 40. 46. 663” ηβουληθηµεν, 51. Δ5ἳ εβουληΦηµεν : κατ. 

τον ηµετερ. νοµ. Ῥοηπ 46. 063 ααἴμΡΡ ροβί ηβουλ. κριναυ: ρτο κχρω΄αι 

βἶνο κρινειν (38Υ άνελειη: Ῥτο παρελθων 46. 6603 ελθων: ρτολυσ. ο χι). 

40. 063 ο χιλ. λυσ.: Ρτο κετα πολλ. βιασ ὃδ. 42. 46. ὅτ. 66” ο5εἳ”Ἡ 

βια πολλή: Ρτο απήγαγε 99. 46. ὅτ. 063 ϱδ6ν”Σ αφιλετο, 49. αφειλατο, 

αἀάππίααο (εχο ο56Ἡ) και προσ σε απεστειλε, Ιίθπι αἱ αἴ {ε πηςρῖέ εΊήπι 

α4ἆ ΒΥΙΣΕΝ: ροβῖ κελευσασ ὃδ. 49. στ. 69. 195. αλα ολο” ασπι αάᾶ 
και: αυτου 69. 150. αδοῖ οἳ ο) ο: ΡΥΟ επι σε Β 46. 606” 195. αδεΤ προσ 

σε, α115 Ον ΤΗΡΗΥΙ8 επι σου, ὃλ. 49. 5τ. σδε!Σ οπη: {907 νετο Ῥτο 

μετα πολλησ πβα ερχ. επι σε Ἰαῦεί ηρπασεν αυτον εκ των χειοων ημων 

πεµψασ προσ σε. Ἰιαθπϊ απίαεπι 5]ο: «επι εἰ αμρτε]ιέπα πι (5ο ἀ9- 

πιά «4 ἀθεᾶας, ο οοπργαε]ιεπζ πι, απι” νρβθ]ε αργε]ιεδηπι) εξ βεοιώιζ πι 

ἴεφεπι πιοβίγαπι (ο ο ἆθεὰ πιοβέν. ἴεγεηι) υοζιζηηις (Απας νρς]ὲ απο δεοι- 

«πι Ρο) Πιζίσαγε. Ἰπγαπδίεπς (απ νρθ]ὸ ΑἹιρεγυεπ{επϐ) απίεπι [η/δίας 

ἐτζιπιις (νσο1ο ἐπί. Γη κας) οι πια οἱ (αΠα” νρς]θ πι οἱ πιαφπα) ἆοε 

(ο ἀ δε ϱ) πιαπῖδιις πιοβδέγῖς εώμαίέ (ατα νσς]ε ερ επι ἷε πιαπίῦτις 
πιοδίέγτ8), ιδέες αοσιβαίοτες εἴιδ υεπίγε απἱε {ε (ἀαιπϊῖά απίε {ε φεπάγε, 

απι” νος]ε αᾶ {ο υεπῖγε) 

«παρ ου οΠΠΙ ΝΑΒΗΤΡ αἱ ρ]ον νσ (α (ιο) οἰς (οορ περι ου.) ... Ὦ 96. 

επί παρ ω (ε αἳ Βεᾶ οκ ντ φιιο), 8. 15. 91. 99. 91. 00” 106. 180. αἰὔδον 

παρ ων | ὀυνηση: Ὦ 19. δυνησει (40. --σεισ). Τὸ. Ον ΤΙΣ Ῥρηγ]α δυ- 

γασαι | αυτοσ (40. αυτουσ): 25. 663 ΤΠΡΗΥΙΟ Ῥτα σπα και (Ε5ἳ”” απίοα 

ὀυνηση αάά). ... Αἲ οπα 

«συνεπεθεντο ΕΠΙ ΝΑΒΕΗΙΡ 61. αἱ Ίοησα Ρ] σα Ον ο Ηδεννς (-- αρ 

Β7, 5οᾶ τιτδα5 Ρ/) συνεθεντο ο πΙΙπαδο πα (19. συνεπειθοντο). 
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Δ Ν -- .- 2 

ἔθεντο δὲ καὶ οἱ Ιουδαῖοι φάσκοντεσ ταῦτα οὕτωσ ἔχειν. 10 ᾿4πε- 
2 « -” ; ο” » «ε / / Εώ 

κρίθῃ τε ο Ι1αυλοσ, γεὐσαντοσ αυτῷ τοῦ ἠγεμύνοσ λέγειν" ἐκ 
- » ση ” Δ ον ’ .] / ώ / 

πολλῶν ἐτῶν ὄντα σε κριτὴν τῳ ἔθνει τούτῳ ἐπιστάμενοσ, ευθύ- 
Δ -. 3 -” ὃν 

µωσ τὰ περὶ ἐμαυτοῦ απολογουµαι, 11 δυναµένου σου ἐπιγνώναι 
σ ϱ) , ο 2 ς , /ς ο ενα» ας ο) 8 ΄ 

ότι ου πλείουσ εἰσίν µοι ἡμέραι δώδεκα αφ ἡσ ἄνέρην προσκυν- 
». ς ’ Ν ” -- - σ 

σων εἰσ Ἱερουσαλήμ. 12 καὶ οὔτε ἐν τῷ ἱερῷ εὗρόν µε πρόσ τινα 
ῃ ση - ” 2 3 εὸ 

διαλεγόµενον ἡ ἐπίστασιν ποιοῦντά ὄχλου, οὔτε ἐν ταῖσ συναγωγαῖσ 
επ Π σλςλ - ν ’ Ν κα 

οὔτε κατὰ τὴν πόλιν. 195. οὐδὲ παραστῃσαι δύνανταί σοι περὶ ὧν 

Ῥγαθίετεα 19Τ. ΒΥΤΡ ο." ΡΙΕΠΙ ειποντοσ δε αυτου ταυτα | δε: 19. 
.. 105. 19Τ. οπι | οι νουδαιου: 1, 2. δ. 19. 49. 18. 96. 99. 105. Κ5ΟΣ Ι5ος 

ΟΠ ον 

10. τε οππι ΝΑΗΕΕΙ 25. 40. 49. ὅτ. 61. 69. 19τ. αδςτ”. 68ο ΑΥΙΣΟΣ ααθί]ι 
ΤΠρΗηγ]α ... ς δε εππι ΠΠΡ αἱ ρ]εν οαί ο νς ΒΥΤΡ 58Ἡ σορ ΟἨς σα 

08304 1 ο παυλοσ: 180. οπἳ οἱ ο | λεγειν πδᾳπε οντα σε αριτην: 

ΒΥΤΡΗΡ «ε[επφβίοπεπι Ἱιαφεγε Ύγ0ο 8ε, δίαίισπι αμίεηι αββΊΙπΕπς αὐνίπτπι 

αἰωᾶ: Ίνα πιι[έῖς αππέε ες ιάευ | λεγειν: Ο.Α” σεις | ετων: Β ενι- 

αυτων | κριτην: Ὦ 15. 19. 2τ. 29. 40. 6633 105. 119. 19τ. οὔει Κ5ΟΥ αἱ 

ΡΙα859 ομί ΑΥΤΡ ἴχί (ποπ Ἱ{επιιϐ) ΟΥ 9ΙΣ ΤΠΙρΗγ]ας αἀάᾷ δικαιον (ΟἨτ 

5011 ουκ εστι ταυτα κολακειαστα ρήματα, το µαρτυφησαι τω δικαστη 

δικαιοσυνην᾿ αλλ εκεινα μαλλον, το Σιπειν᾿ πολλησ ειρηνησ τυγχανον- 
τεσ δια σου) | ευθυµωσ (0) ο. ΝΑΗΕ δ.Τ. 1. 15. 25. 90. 40. 61. 68. 
τὸ. 105. 195. 19τ. 180. «56 ἆδοῦ οαί νο (Ίἴοπι δα] «ορ αὖπι εἰς) Α 754 

ΤΠΡΗΥΙΡ.... ς ευθυµοτερον οευπι ἩΕΡ αἱ Ίοηρε ρ]α Ον ΤΠΡΗΨΙΗ 

11. σου: Α οἵπη | επιγνωναι (0) ο, ΑΕΕ 10. 18. 2τ. 29. 95. 90. 61. 663"” 608. 
τὸ. Τ06. 98. 99. 105. 19Τ. 180. α1”δετ οαῖ ΤΗρΗγΙαΐ... ς γνωναι ο. ΗΤΡ 

19. δΙ. αἱ Ιοηρο Ρρ]α ΟΥ 9115 ηµεραι 5116 1 ο. ΝΑΗΕΗΓΡ αἱ Ρ]β60 οαί 
Ον Τμρήγ]α.... ς (-- αυ Βα) α4ᾶ η ο πΙΙπΊδο τη ΤΠΡΗΥΙΟ | ὀφδεκα 

οπῃ ΝΑΒΕ 19. 91. 40. 61. 65. 68. Τὸ. 105. 195. 19τ. ο Τπριγ]αῖτ 

ος Τί δεκαδυο οππῃ ΗΣΡ αἱ ρ]εγ σαξ ΟΝΥ 1: οἱ πα 19, Τ | προσκυνη- 

σων: Ε 19Τ. -νησαι (Ίΐοπι να οἷο αζογατε) | εισ ιερουσαλ. (0) οππη 

ΝΑΒΕΗ αἱ5ο ογαο οαΐ ΒΥΥΣΕΝ αθίἩ (54Η οορ αἄδοεπαί Πἱεγοδοίψπιαπι αἆ 

αἄογαπᾶιπι) ΤΠΡΙΗΥΙΠΙΣ... ς εν ιερου. οππα ΤΡ αἱ Ίοηςβ6 Ρ]ὰ ΑΥτΡ Οµτ 

19. ευρον: Εηυρ. | πρ- τινα: ΕΞΥ πρ. τινασ | επιστασιν 6ΙΤῃ ΝΑΒΕ ὃ. 19. 

40. 65. 66. τὸ. 953 (61. εποστασιαν 816)... ς Τϊ επισυστασε 6ΙΠΙ 

ἩΠΡ αἱ Ρ]εν οαί ΕΡρΙΡΙΗΙΣΙ ΟµΥ (1: επιστασισ Ἰπδοία β]ρπ]βοαῖοπο Ἡ. ]. 

παν ρτορίετεασπο {Π επισυστασισ, 4παπο νοχ αρπᾶ ΤοβδερμΗπη Ῥεχ- 

(απ Επηρϊτίσιπι α]ῑος Ἱαρίίατ, πππίαίαπα ο8ί.) | ουτε κατα: 61. οὔδε 

(810) κατα 

19, ουδε μπα ἈἩ 61. (ΒΡΙΡΗΙΣΙ ουτε εν τῳ ιερῳ - τινα οχλου ποιουντα, 

40δε ὧν µου κατηγορουσιν ουδεν πεποωοτα)... ς Ἑϊ ουτε 6 ΑΕΗ 

ΤΡ αἱ ρ]ογ οαί Ον 5 Γπαραστησαι 8116 αἀ ίαση (αί. σε 0 37) 6ΗΠΗ 

ΝΑΒΕΙ, αἱ Ίοησε ῥρ]α εαί νρ (Άγούαγε βοβδιπί 01) Αγά) πα ΑΥΤΑ, 11ΘΠα 

66373 τ6. 80. 1ττ. Ἠ5δ6Υ 136) οδὲΓ Ον παραστ. ΗΝ... ς (ποπ ςε 60 Ἀ:) 

αάἆ µε οσα 4.56. 0631" 69. Τ5. 96. 97. 100. 104. 106. 1432. αἱ θε σορ: 

νο ο 

| 

| 
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τι νόρ ; ε ” π ο κ ο π Ν 

νυνὶ κατηγοροῦσί) µου. 14 ὁμολογῶ δὲ τουτό σοι, ὅτι κατὰ τὴ 
ς κακή. ἲ , Φ 4 / » Γ 2» , 
ὁδὸν ἣν λέγουσιν αἱρέσιν οὕτωσ λατρεύω τῷ πατρῳῳ θεῷ, πιστεύ- 

- - Ν Ν / Δ - -- 

ων πᾶσι τοῖσ κατὰ τὸν γόµον καὶ τοῖσ ἐν τοῖσ προφήταισ γεγραμ- 
/ 3 / ο λ Δ / ο) λ 3 Δ τ 

µένοισ, 19 ἐλπίδα ἔχων πρὺσ τὸν θεόν, ἣν καὶ αὐτοὶ οὗτοι προσ- 
/! Ν 

δέχονται, ἀνάστασιν µέλλειν ἔσεσθαι δικαίων τε καὶ ἀδίκων. 10 ἐν 
Δ Δ 2 ο 2 . 

τούτῳ καὶ αὐτὸσ ασκῶ ἀπρόσκοπον συνείδῃσιν ἔχειν πρὸσ τὸν 
ν ν [ , .- 

Φεὺν καὶ τοὺσ ἀγθρώπουσ διαπαντύσ. ΙΤ δι ἐτῶν δὲ πλειόνων 
΄ 3 Α 4 . 

ἑλειμοσύνασ ποι/σω» εἰσ τὸ ἔθγοσ µου παρεγενόµην καὶ προσφοράσ, 
15 3 τ στ) νε ϱ) ο 3 ο ΝΟ ο νδρο 32 εν λααή λοι δὲ 

ἕν αισ Συρο) μὲ 1}ηισμενον ἕν τῳ ιἐρῷ, ου µὲετα οχλου ουοὲ 

Ἰίθπι ἩΡ 27. 29. 50. 98. 99. ΡΠΡΗΥΙΗ µε νυν, Ιίεπ αἀάΤίαν νε] /ίοι 

ναι µοι νυν | δυνανται οου (Α3 σου) οι ΝΑΒΕ 4. 19, οτ,. 99, 91. 96. 

40. 61. 64. 65. 68. τὸ. 105. 1ΤτΤ. α155ου νρ ΕΥτΣΟΝ 60οΡ αὖπά ... ς Τϊ οἱη 

σου οπι ΗΙΡ αἱ Ίοήρο Ρία σαΐ δα 5ΥΥΡ αεί Ον [ νυν οππι ΝΑ 21. 

91. 61. 68. 105. 195. 19τ. οδεῖ ἀδὰ ΤΠρΗΥΙΟ.... ς νυν οἵπι ΕΗΙΠΡ αἱ 

Ρίεν οαί Ον ΤΠΡΗΥΙΑ ... ὃ. 90. Κ5όΥ σορ ααἴ] οἩ1 

14. ομολογώ δε οἰε: Ἰροχγο Ερ1ρ]13] οµμολογω ὃε σοι τούτο, οτι κατα 

την οδον, ην αιφεσιν ουτοι φασκουσιν, ούτω λατρευω, πιστευων πασι 
τοισ εν τω γοµω και ἐν τοισ προφηταισ. | τω πατρῳω (Ε πατροο) 

θεω: νμθῖθ ραὲ εἰ ἄεο πιο, απ ἴπ ἀοπιῖά Ραἐγί ὧεο Ίπεο, ἰοὶ ἄεο ραένῖ 

πιεο | πασι αἱ ΝΑ: ΤΙ πασιν αἱ ΒΗΙΡ.... Β οπὰ | τον ποµο”: Β 56. ΟΥ 
5319 πα τον | και τοισ εν τοισ προφ. (εἰ. 0 ὦσ) οι ΝΒΗ 15. 18. 
99. 91. 96. 40. 61. 6633 Τὸ. 106. 197. 180. α11δ σας ΤΗΡΗΥΙΟ ... σὸ Ίμη 
(εκ ογτογε) και ε» τοισ προφ. οΙΠΙ ΠΠΙΠΙΡΟ Ίροηπα ογταίς Ἐριριίὶ 

ΟΜΕΡ ς Τϊ και τοισ προφητ. ΟΠΠ ΔΕΛΗΤΡ αἱ ρ]ιιδ20 νρ 5αΠ ορ 

ΑΥΠΙ αθἰμα ΤΠΡΗΥΙΑ 

16. ελπιδα: 19τ. δε" πάά δε | προσ τον (0 οπι) ΌΘεον οπϊη νο 68. 69. 

49ο; ΤΠΡΗΥΙΟ «εν ς Ίωι Τϊ εισ τον (180. οι) ϐΘεον ΟΠΠ ΑΒΡΗΙ, αἱ Ρ]εχ 

Ο 5119 ΤΗΡΗΥΙΑ |. αυτοι ουτοι: νὶ αἲπι (δε ο4 ἀλπιδί οίσοπδί π πηρ 

Ἠαβεπί) οπη ουτοι | εσεσθαι βἶπο αἀἀ[ίαπι ουπι ΝΑΒΟ 19. 40. 61. 68. 

ΚΡΟΥ γς 84Ἡ «ορ αγπι ΟΥ ΤΠΡΗΥΙΟ.., ς (4900) αάά νεκοων ο ΕΗΙΡ 

αἱ Ρρ]ον εαί 5ΥΤΗΙΣ αεί ΤΠΡΗΥΙΑ 

16. και αυτοσ (αΡ’’) οιπι ΝΛΒΟΒΙ, 15. 40. 61. 68. 69. τὸ. τθ. 9τ. 105. 

191. 401εοί α1456Υ σα{ νο Αγταίτ δαἩ ααίἩ ΤΗΡΗΥΙΟ.... ς δε αυτοσ ΟΊΙΤΩ 

ἩΡ αἱ Ρία «ορ... α 19 ασ ΟΥ ΣΙ ΤΠΡΗΥΙΑ δε και αυτος, δΙ. τε και 

αυτοσ | εχειν «ΠΠΙ ΝΑΒΟΕ αἱ βαΐτηπα νς οίο... Ρ᾽ εχων οιπι ΗΙΡ αἱ 

ΡΙ1ι8560 σαΐ ΟἨΝ | προσ: 1, δδ. 98. 68. 119. 193. αἲ1δ (5 αρ Βοτῖ) ΦΥΤΡ 

Ον ΤΗΡΙΥΙΟ αὐά τε |. διαπαντοσ: Ε ϱ36Ι απίο προσ Ρον... 99. 43. 

ρε 10- οσα 

11. παρεγενοµηήν Ροβί εισ το εθν. µου οσπι Ν”Β0 19. 91. 40. 61. 68. Τὸ. 

106. 180. οαί νς ΤΠΡΗΨΙΟ.... ς Ροδέ πλειονων οππη ἩΡ αἱ ρ]εν δγταίτ 

βΛΏ «ορ αθἲῖι ΟΙ 9419, Νὸµ 191, ο9οῦ ροβί προσφορασ ... Α 0Πῃ 

18. εν αισ (α9΄ 2) επι ΝΑΒΟΒ 5. τ. 19. 96. 40. 61. 66. 68. τὸ. Τ6. 105. 
193. 180. αἱ550ἳ ἕαί ΤΗΡΗΥΙΡ.... ς (-- Βπ) ΤΙ εν οισ 6ΝΠι ΗΠΡ αἱ Ρἰατ 
Ο 5419 (ΤΗΡΗΥΙΑ εφ οισ) | ευρον: ΕΡ οδοῖ πυρ. 

/ 

98, 6 

τί, 299 οίο 
αα] 5, 10 

9196 8 
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μετὰ Ψορύβου, τινὲσ δὲ ἀπὸ τησ σίωσ Ιουδαῖοι, 19 οὖσ ἔδει ἐπὶ 
σοῦ παρεῖναι καὶ κατιγορεῖν, εἴ τι ἔχοιεν πρὸσ ἐμε. 90 ἢ αὐτοὶ 
οὗτοι ειπάτωσαν τί εὗρον ἀδήιιμα στώντοσ µου ἐπὶ του συνεδρίου, 

6 31 } περὶ μιᾶσ ταύτισ φωνῇσ ᾗσ ἐκέκραξα ἐν αὐτοῖσ ἑστὼσ ὅτι 

περὶ ἀναστάσεωσ νεκρών ἐγὼ κρύνοµαι σήμερον ἐφ ὑμῶν. 22 νε- 

-,.ο βάλεπο δὲ αὐτοὺσ ὁ ΦΠλιξ, ἀκριβέστερον εἰδὼσ τὰ περὶ τῇσ ὁδοῦ, 

18. τινεσ ὃε (οί.ς (0 Β2) ο. ΝΑΒΟΕ 19. 15. 193 99. 51. 96. 40. 61. αἱ πια οαί 

58Ἡ ορ ΑΥΤΡ ΤΠΡΙΙΥΙΑ.... σὲ (πομ ς 40 Β2) οἱ δε πΙ ΗΠΡ αἱ Ρίτ αγπι 

ααἰ]ι (οί Ον. 19) ΤΠρ]γ1ὸ, Τήῦονο ΒΥΥΣΕΝ αγδ ει η εΦορυῤησαν τινεσ 
απο τησ ασιασ τουδαιοι. Αάάππί νεγο ροδί Φορυῤου νμΣΙΧ ἀαπιῖὰ 

εἰ αρργε]ιεπαεγιιέ πιε εἰαπιαπίες εἰ ἀἰσεπίεν: Ίοὐῖε ὑπιπιίσιπι ποδια 

(ἀοπιῖά οὔήπ). Ώο απῖδας Πποῦντβς μις δαρετβαα απ{εγοπᾶα Ρδίχο» 

οοπκαογαη!ί, Οσίετι 0 Ἀ εἀϊἀενιπί: θορύβου. τινὲσ δέ, πίηπε 
βῖς {ετο ΑΟ αἱ. | απο τησ: ΟΝ 14. 15. 18” 25. 99. 91. 96. 40. 66”3 68. 
τὸ. τ8"” 105. 19τ. 180. αἱ5ο) εαϊ ΤΠρ]Ηγ]ί των απο τησ, αἴαθ Ἑ 

(ποἩ. ϱ) Πάσια Γεγο ΒΥΤΡ Παροπί νουδανων Ῥτο τουδανου 

19, εδει (ει. ςὸ 60 94) οι ΝΛΒΟΕΡ 19. 61. οδὀ οδο) α] ρδαΐ παπα αἱ νς 

Αγταῖς «ορ απ ΑΙ ΟΙ. 119, ΤπρΗγα ως (αμ’) δει ου 1, 

145 δα αλα ΟΗ 9451 [ει (1 ἤ, 1, ἔ 516) τι: 19Τ. οτι, 104. τι | προσ 

ἐμε ΟΠΙΗ ἈΑΡΟΕ 19, 61... ς προσ µε επι ΗΠΡ αἱ ρ]ου οαῦ ΟΥ 

20. ή (Λο ει): οδοῖ αἲπη αάά καν | τι ευφον (ἨΏ Πυρ.) ο ΝΑΒΟΡΗΙΗΡ αἲΤο 
εαί ΑΥΙΣΕΑ 6ορ αππι ΟΥ δν, ς (Ξ-- αὖ 2) ΡΥασθΤΏ ει ΕΠΙ ΠΙΙΗΙΙΡΟ η 

νο ΑΥΤΡ (αεί ρογς), Νας ππαρῖς 4414 ΠηΙΙ8 ΕΥ εµου ΕΠΙ ΝΑΒ 19. 40. 

61... ς ΤΙ αἆά εν ἐµοι οππά 6ΡΗΙΡ αἱ ρ]εν (1050. ροδί αδικηµα Ρροπ) 

εαί νο βγταῖς ορ ασ ΟΥ 

91. ταυτησ φωνησ: Ἡ 80. 19. αἱ35.ἳ ΤΠΡΙΥΙ8 φων. ταυτησ | εκεκραξα 

οι ΝΑΒΟ 19. 91. 40. 61. 69. αἱ Ον. 19 οι ΤΠΡΗΥΙΑ ... ς Τπ 

εκραξα οππ1 ΕΗΙΡ αἱ] Ίοηρο ρ]α οαί ΤΗΡΗΥΙΟ | εν αυτοισ εστωσ 61 ΝΑ. 
ἨΟΡ 19. 91. 40. 61. 68. 105. 19τ. αἱδα αἱ νρ εορ ΤΗΡΗΥΙΕΙΣ... ς 

εστωσ εν αυτοισ οππι ΠΠΡ αἱ] ρ]εν τα αὖπι ΟΝΥ [ εγω: ο οπι | κρι- 

7ομαυ σηµερον: 69. 99. 10τ. αἱ ρ]1δὸ σημ. κοιν. | εφ υµων ὁππι ΑΒΟ 

19. 91. 40. 61. 65. τὸ. 9γΥ5ΟΝ αθι]λα) (αριᾶ έε) ... ς υφ οΠὶ ΝΕΗΤΡ αἱ 

Ρ]6χ (οδέ) αφ) σαΐ Οµ1, Ἱίεπι α υοῦΐδ νρ «ορ ΒΥΤΡ η 

99. ανεβαλετο δε αυτουσ ο φηλιξ (911815 πηΙπαδό Ἱπα φιληξδ νο φιλι) 

6η ΝΑΡΟΡ 19. 141 40. 61. 68. 105. 19τ. 149. εδ6Ι να 6ορ ΦΥΥΣΕΕ (ν]άο 
Ρο8ί) ΥΙΡ απ ΟΗΥΣήδς,, ς (-- 8 Β2) ακουσασ δε ταυτα ο φήλ. 

αγεβαλ. αυτουσ οµπι ἨΠΠΡ αἱ ρ]ετ οαί (54Ἡ αρ αὐ: δαμΥΟΙ 4εΠοίθ) 

ΤΠπρΙγ]αίς,  Βἷο ΒΥΙΣΕΝ: Πεϊίω αιέεπι, φία πουεγαί υἶαπι Ἰαπο Ῥίεπε, 

αἰδίι]ὲί εο5 ἀἰσειδ οἱς, Ίΐοπι αοίμΡΡ Με αιέεπι δοίεῦαί ιο απιέιζέτις 

αὐπίσαγεπέ Πιζαεὺ οιπι ἴοφο εἰ ἀοούγίμα Οι ἰδέίαπογιπι, εἰ ἔωιο ἴίν ὁίατι- 

αίι5 εδ εἰ αἰωίι: Πίαφιε ἸῬοδίφιαπι ἀεδοεπαεγί μία Ργύιοερς, ποιῖ- 

επι εμέ οο(οδοαηαι αἱ ὑπέοιζειαηιι5 8ΕΥΠΙΟΠΟΠι Ὀοδίγιωι. Ἰμθοχο οὐ. 

Δείμῖο | ειπασ ΟΙΠΙ ΝΑΒΟ 61.... ς ειπων ΕΠΙ ΒΗΙΝ αἱ [το ΟΠΠ οαί 
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΄ ” - σα / κά ’ - φ [ή Ν .) 

ειπασ: ὅταν «[υσίασ ο χιλίαρχοσ καταρβῃ, διαγνώσοµαι τὰ καὺ' 
- Γ 4 με μις ΄ -- ᾽ 

ὑμᾶσ, 29 διαταξάµενοσ τῷ ἑκατοντάρχῃ τηρεῖσθαι αὐτὸν ἔχειν τὲ 
” Ν πα 2 »ἰς Ἅ - 
ἄνεσιν καὶ µιδένα κωλύειν τῶν ιδίων αὐτου ὑπηρετεῖν αὐτῷ. 

ὄ Δ ιά κ ’ { - 

34 Μετὰ δὲ ἡμέρασ τινᾶσ παραγεγόµενοσ ὁ Φήλιξ σὺν «Ίρου- μυς ζ 
λλῃ τῇ εδ ὶ οὔσι Ιουδαίᾳ µετεπέ ὃν Π1α0λον, καὶ σίλλῃ τῇ εδία γυναικὶ οὔσι Ιουδαία µετεπέµψατο τὸν Π{αῦλον, καὶ 

” ώ - Ν -- ” 3 -- , -- 

ἤκουσεν αὐτου περι τησ εισ Χριστὸν Πσουν πίστεωσ. 35 διαλεγο- 
οι τω ι , Ν , λ » 

µένου δὲ αὐτοῦ περὶ δικαιοσύνης καὶ ἐγκρατείασ καὶ τοῦ κρίματοσ 

Οµτ { λυσιασ (5ΥΥ5ΕΙ οπι) ο χιλιαρχοσ: 51. εδ νς (απ ἀαπιῖὰ ἐγέδι- 
πι ἀενοεπάεγίέ /1/51α8) ο χιλ. λυσ. 

95. διαταξαμενοσ 8ἵπε οορι]α ΠΠ ΝΑΒΟΡ (ο νῖἀερο5θΡ 19. 96. 40. 61. 

66”3 68. 99. 100. 19τ. αἰδδοιτ οαῖ ορ 5ΥΤΡ αὖπι ΤΗΡΗΥΙΡ... ς (409) 

αάἁ τε σπα Ἡ αἱ Ρίει νο (5εἆ ο νο αἱ ἄιδδίέγιε) ΒΥΙΣΕΝ αεί Ον δ438δ: 

1ἴοπι 1, αάά δε | εκατονταρχη ΟΠΠ ΝΑΒΟΠΙΗΡ αἱ ρ]ετ σα Οἱ (η κ ρτο 

χιλι Ἀνο] 1ρ5ο” αυ (αἲί εκατοντ) ... Ὦ 2. 19. 90. -αρχω | τηρεισθ. 

αυτον ΟΠΠ ΔΑΒΟΡ 61. αἱ ρ]αβ19 οαί νρ 6ορ 5ΥΥΡ αγ ΤΗΡΗΥΙΟ .. ς 

ς- αυ Β:) τηρ. τον παυλον οτι ΗΗΡ αἱ Ρ]οι 8ΥΥΣΕΝ πο (ρα) αρ 
αυ) ΟΥ ΤΠΡΗΨΙΗ | εχειν τε: δ1. εχ: δε { των ιδιω) αυτου (ε εηΐς ο 

νμ): ΜΒ οπι αυτου | υπηρετειν 8ἶπο αἀἀῑίαπα «ΗΙη ΝΑΒΟΡ 19. 14, 61. 

608. τὸ. 105. νρ Νγταῖτ ορ ΑΥΙΙ αγξ (Δ6ΙΠΥΟ πφοσερχεσῦθ. Ῥτο υπηρετ.) 

ενω (6000) αὖὰ η προσερχεσθαι εππὰ ΗΙΡ αἱ Ῥρ]οι οαἱ (δα αρ 9) 
ΔΕΙΠΡΡ (προσερχ. καν υπηρετ.) ΟΥ 

24. Ίμεθασ τινασ ΙΙΙ ΒΒΟΗΙΡ αἱ [οτε ΟΠ οπί 8ΥΤΡ ΤΠπρ]ηγ {ων Τμ 

τινασ ηµερασ επι ΑΕ 19. εδ νρ 8ΥΥΣΟΝ Ον 136 (:ς ε{ 15, 96 οἱ 
16.19) | φηλιξ: η” αἱ ρ1185 φιλιξ, αἱ πια (5 αρ Ῥοχ]) φιληξ | ὀὁρουσιλλη 

(οἱ, ΑΥΥΡ 1ης τε): Ἡ 19. ὀρουσιλλι, Ἡ. ὄρυσιλλη | τη ίδια γυναυκι επι 

Ῥο” 91. 95. 96. 40. 42. οτ. 66. 68. 69. 91. 98. 99. 101. 106. 180. α1 15ου 

σαΐ (8ΥτΡ τις αἰνῖᾶ) Αιητησπίὔδο ΤΠΡΗΥΙΟ, Τέοπι παλ 4. 19. 18. 61. αά- 
ά1ίο αυτου ... ς τη γυναικι αυτου «η νἲἩ αἱ δαῖ ηλ (νς ΠῴοΟτε δµα, 

ενα δγτη «ορ απ)... αυ ὃσ Ἐϊ πἳ] π1δῖ τη γυναικι εππι 6Η1Ρ αἱ 

Γετοῖ ΟΗΥ. 089305 ρίο: Ροδί αἴζφιιοί αιίεπι αῑῑεν Ιγιβζα αον Πειίος, 
4μαε εγαί Ιμάασα.:. Ῥταείεν Ἠαςεος π]] αἀδεντῖρΙξ. |. µετεπεμψατο (83 και 

µετεπ.) τον παυλον: ΒΥΙΡ 15 «μαε τοφαδαί υἰάενε αιζιπι εί αιαζὕε 

(Ὑπσάδαᾳαο ασσοαῖς Ὁο]οιη) οεγδωπι,. Τοίεις ἐφίέω" φαἰκΓασεγε εἶ αοθεγ- 

οἑυ Ῥαμίωπι [ ηκουσεν: ο ηκουεεν, ο” ηκουεννῖᾶ.... ΒΥΙΣΟΝ ηκουσαν | 
αυτου: ο) οπη (α44 ο”) | χριστον νησουν (1. ο. χΥ «Ψ, 8 0 Ρτο 0) οππι 

(οί. ὦσ) ν”ΒΕ} 61. 115 οαί νµ (αἴ. ἀεπι]ά: αι [ο] πι εδ Ογἱκίηι, 

Γι πι Πεδι (ιπὶδίο) «ορ 5ΥΤΡ (αππα ααἰμαῦ ὕπι [οδ. Οι.) Ον ΤΙΡΙΥΙΟ 

τκλις ς- 92) ΤΙ χριστον {απίατα επι κό εἰ Ιαμιν]ά α ον]άμν αἱ ρ]α θγΥΣΟ 
αν ΤΗΡΗΥΙΑ 

25. περι δικαιοσυνησ η. εγκρατειασ (Ώ ενκρατιασ): Ἀ περ. εγκρ. κ. δι- 

και. | του κριµατ. του μελλοντ. 61Η ΝΑΒΕΗΙΡ εἰς (19. οπι του ρτῖ) 

ε.. ΑΡ του μελλοντοσ κριµατοσ επη ο 10. 51. 40. τὸ. 180. οαί αγπη 
Ομ απτόοια  Ῥταείοτεα ΠΟΠ αζάΙάΊπιις εσεσθαι ΟΠΠ ΝΑΒΟΕ 19. 15. 
2τ. 99. 96. 40. 61. 663” 68. τὸ. 105. 19τΤ. 180. οαΐ, που αΠίετ νο βγταῦτ 

[ 
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τοῦ μέλλοντοσ ἔμφοβοσ γενόμενοσ ὁ Φήλιξ ἀπεκρίθη' τὸ νῦν ἔχον 
’ ολ Ν ο] / ΄ ς σα Δ 

πορεύου, καιρὸν δὲ μεταλαβὼν «µετακαλέσομαί σε, 326 ἅμα και 
[ὗ . - κε - 5, Ν Ν 

ἐλπίζων ὅτι χρήματα δοθῄσεται αὐτῷ ὑπὸ τοῦ Παύλου" διὸ καὶ 
/ ς 2, -- Ν 

πυκγότερον αὐτὸν μεταπεμπύμενοσ ὠμίλει αὐτῷ. 321 διετίασ δὲ 

πληρωθείσησ ἔλαβεν διάδοχον ὁ Φηλιξ Πόρκιον Φήστον' θέλων 
. ῤ ο. μ 

τε χάριτα καταθέσθαι τοῖς Ἰουδαίοισ ὁ «Φήλιξ κατέλιπε τὸν 

ΠΙαυλον δεδεµένον. 3 

ΧΧΥ. 
- ο Ν .. ἀώ ς ΄- 

1 «Φῄστοσ οὖν ἐπιῤὰσ τῇ ἐπαρχείῳ μετὰ τρεῖσ ἡμέρασ ἄνέβη 

6οΡ ατπι αεί... ς (- αὖ Β2) ΤΙ αἀᾷ εσεσθαι οι ΠΠΡ αἱ ρ]οι Οτ 
9436 ὑκί οι” του | εμφοβοσ (Ἠ ενφ.): ΔΗ 41. αάά δε | το νυν εχον (Η 

εχουν, 1, 19. εχω»), ο νο φποᾷ ππιιο αἰέύπεί: ΕΡΤ τοινυν εχον | καιρον δε 
κεταλαβων (Α παραλαβω», 19. 40. ὅτ. 61. 106. αἲ15 ΤΗΡΗΥΙϊ λαβων): 

Ἡ νρ ΑΤΠΙ καιρω δε επιτηδιω (οφογίµπο), Ἰίεπα Οα85305 αἱ ορογίωιο 

{επιβογε 

96. αμα καὶ ΟΠΠ ΔΑΒΟΕΗΙΡ αἱ ρ]19ό0 σα νρ ΥΥΡ αγπι ΟΗγδ131 ΤΗΡΗΥΙΕ 

ες (-- αὐ Βσ) αμα δε και ΙΙ ΠΙΙΠΊδΟ νὶκ ππι σορ ΤΗΡΗΥΙΡ { αυὐτω 

(οδοῦ απία δο.): Β οπι | υποτ. παυλου 8ἶπε αἀάῑίαπι ΟΠΠ ΝΑΒΟΕ 19. 

40. 61. 68. τὸ. 81. 105. νο βγταίῦ απ αοείµῖο.,.. ς(Ξ α0 Βσ) αἀὰ 

οπωσ λυση αυτον 6ΝΠΙ Η1,Ρ α] Ρ]ει (5εὰ ες Ηἱ5 Ρ]1810 ἵνα [οπωσ] απο- 
λυσή αυτον) οπί «ορ αείΠΡΡ ΟΥ ΤΗΡΗΥΙΑΕ ᾗ ωµιλεν (19. οµιλ.): ο 

15. 18. 96. 180. διελεγετο (ο νο ζοφμεδαξιω" σιύπι ἐο) 

91. φήστον: Ρ φαιστον, Ἱειῃ ἵπ δε | Όελων τε: κά 19, 40. 6133 68. 
105. 191. αἱ:55 ο νρ »γταΏ «ορ ΟΥ 15 Τπριγ]α Φελ. δε ... 8ππι ΟΠ4 

σορι]απι | χαριτα (6Ρ’) ο. "Απο 19. 95. 61. να 5γτας σορ. Πέεπη ἈΕΒΙ, 

5. τ. 143 18. 21. 40. 49. 6633 68. τὸ. 96. 105. 193. οδοί Ον ΤΗΡΗΥΙΟ 

χαριν ... ς Τϊ χαριτασ οπιΏ ΗΡ αἱ Ρ]ος οαί Ἀγιη Απιτηζαί 5ο ΤΗΡΗΥΙα | 

φηλιξ: παἶπιθο πια Υ1γδΙ5 πίτοα Ίος φιληξ νο] φιλιξ, 5εοππᾶο Ίο6ο 

6{. Α φιλιξ | κατελἰπε (-πε αἱ κ Ε; ων ΤΙ --πεν ο. ΝΕΑΟΕΗΙΡ) ΕΊΙΠΙ ΔΒΕΡ 

οίο.... ΑΗ, οἱς -λειπ- | Ψελων τε πδαιο ὁἐδεμενον: 19τ. ΒΥΤΡ ΙΡ τον 

δε παυλον ειασεν εν τηρήσει (5γτΡ πε γεἰφιά πι 6αγοεγε) δια ὅδρου- 

σιλλαν 

ΧΧΥ. 1. τή επαρχειω (ν” -χιω) εἶπι ΝΑ... ς Ἱμη Τϊ τη επαρχια (Β3 
«χεια) οπι ΝΕΒΟΕΗΙΡ αἱ [ετε ΟΠΙΠ (61. την επαρχια») ΟΥ στη 

επαθρχειοσ (-χιοσ) οἴϊαπι αραιά αρ. Εδϊςι ο 10 ὃ οἱ 336,3 οἱ 5, 95,5 ρχο η 

επαρχια αδατρκίατ, 68 ΒΙεΡΗ. Τ]68. 5 επαρχιοσ. Τρίάςπι ἆθ [οσα 

Ξρχειοσ (41149 οἳ. Εδηϊδί ο ορϊπηῖς αάνας οὐ 4) εχρ]οσβίαν..  Ἠοο 
Αοίοταπη Ίοεο ἁπριίατΙ νὶκ Ροίΐεδί απἴη τη επαοχειω ριβε[ετοπάπι 5ἳί 

βοχ]ρίπταο τη επαρχια δια Ιβείπηας. | καισαριασ οἵπΑ ΝΕ (αππε βοτῖ- 

Ρίατα αἰ1ὈΙ οἵαπα ρ]15 αιιοἰοτ](α {15 Παῦοτο 8οἱεϐ) ... ς Ἰπ ΤΙ -θειασ 

οµτη ΑΒΟΗΓΡ εἰς 



ΠΡΑΞΕΙΣ 95, 6. 21] 

χι. 6 / » Δ . / ς Ρ] / / 9: ” 6 . 15 

εἰσ Ἱεροσύλυμα ἀπὸ Καισαρίασ, 2 ἐνεφάνισάν τε αὐτῷ οἱ ἀρχιερεῖσ οι 
Λ ε - ” α. , ᾽ ας / μυ , 

καὶ οἱ πρωτοι τῶν Ιουδαίων κατὰ τοῦ Παύλου, καὶ παρεκάλουν 
(1 - 3 

αὐτὸν ὃ αἰτούμενοι χάριν κατ αὐτοῦ, ὅπωσ µεταπέµψηται αὐτὸν 
αν ἰς ’ -” 2 -  Ἡ ι εςσε 

εἰσ Ἱερουσαλήμ, ἑνέδραν ποιοῦντεσ ἀνελεῖν αὐτὸν κατὰ τὴν ὁδόν. 
ιά .] στ -- 3 . -- ᾽ - 

4 ὁ μὲν οὖν «ῷήστοσ ἀπεκρίθη τηρεῖσθαι τὸν Γ[αυλον εἰσ Καισα- 
, ε Ν Δ / 3 , 3 ; ς {, « Τ ο δις ού 

ρίαν, ἑαυτὸν δὲ μέλλειν ἓν τάχει ἐκπορεύεσθαι' Ὁ οἱ ουν ἐν ὑμῖν, 
, Π , λ - «: ὡς 

Φησίν, δυνατοὶ συνκαταβάντες, εἴ τι ἐστὶν ἐν τῷ ἄνδρὶ ἄτοπον, 
-- 3 -- ς 

κατηγορείτωσαν αὐτοῦ. ϐ διατρίψασ δὲ ἐν αὐτοῖσ ἡμέρασ οὐ πλεί- 
μ τα ’ Δ 3 ’ αν / / 

ουσ Οχτω ἡ δέκα, καταβασ εἰσ Ναισαρίαν, τῃ ἐπαυριον καθίσασ 

9. ενεφανισαν: 1, 91. (ανεφ-) 68. 105. αἱ ρβις ΤΗΡΙΗΥΙΟ -νησαν | τε ουπι 
ΝΑΒΟ ὅ. Τ. 19. 40. 61. 68. ΚδΟΙ νρ ΑΥιδΟὰ ααίμ ΟΥ 2 ΤΗΡΗΥΙΟ.,.ς 
δε ουπι ΕΗΠΡ αἱ Ῥ]ι 6οΡρ ΒΥΤΡ αὖπι ΤΗΡΙΥΙΑ | οι αρχιερεισ (αυ) οι 
ΝΑΒΟΕΙ, αἲ55 οαϊ νρ βγταίτ ϱ0Ρ ΓΣΠ αθία Ον 13 ο 155 ΤΠΡΗΥΙΡ...ς 

ϱ αρχιερευσ οππη ΗΡ αἱ Ίοηρε ία ΤΠΡΙΨΙΑ: Τέοπι ὁ2. 49. 5τ. 69. 4019εύ 

Ἀδον οτε αρχ. 

8. κατ αυτου: ο π. 143 18. 96. 106. 180. οδό) οαἱ {οἱ ΥΥΣ6 αγε αὖπι ΟΗΥ 

9451 ικί (ποῦ. Πεπι” οοπι) παρ αυτου | ιερουσαληµ: Ὦ 59. 96. ΚδάΙ 
εροσολυµα | ενεδραν: 191. εδ Οδ 5 εγεδρον | κατα τ. οὐου: 

ΒΥΙΡ ΙΡ αάά εἰέ φι υοΐιπι /εσεγαπέ «Πιοπιοῖο οδἰύπεγεπέ (δε Ώγο υὐζ[ῖ 

Γαοίιτοβ 9856) οἱ πι πιαπῖθις δις εδδεί 

4. εισ καισαριαν ΟΙ ΝΛΗ, Ἰέοπι α΄ μπι ΤΙ εισ καισαρειαν επι Βο 19. 40. 

61. Τδ...ς εν καισαρεια μπι ΠΡ αἱ ρ]ου οαί Ον λα {δει 19. οσα | 

ιελλει» (ο νΡ ϱΤοΓεεώι): 8. οσα έεπα 1, 0ἳ [82195 (ργοᾖοῖκοῖ). Βὶο 

ΒΥΙΣΟΣ: εἰ εο εδίῦπο αἱ ργο/οίδσαν Γεν ταχει: Αξ Ροή ροςί ἐκπορευεσό. 

6. οι ουν: 1, δ1, 99, οδό ει ουν | δυνατοι ροδί εν υμιν (Ν η.) φησιν οτα 

ΝΑΒΟΡ 19. 51. 40. 61. 1056. εαὲ νο ατιπβῦ ΟΗΥ Ὀάδοσσοπα..,, ς Φυνατοι 

εν υμ. φησιν οππι ἨΠΡ αἱ Ρ]6ς 5ΥΤΡ αιμα ΟΥ ΣΤΙΣ (κδ0ῦ φησιν Ρο 

απίε εν υμ., 99. 1ο δ195 οπη) | συνκαταβαντεσ ουπη ΑΒΊΟΕ.... 5 [μι 

συγκ- ουπι Η3ΗΤΗΡ αἱ οοτίο ῥ]6ς... Ν καταβαντεσ | ατοπον (8ΐΠ6 του- 

τω) ομπ1 ΝΑΒΟΕ 43 19. 15. 18. 1933 99. 40. 5Τ. 61. 65. τὸ. 106 (πίο 

ε’ τω Ροπ) ἀδὸὶ νο «ορ για Τιο1[δ195,., ς ΤΙ τουτω (8ἱΠο ατοπογ) 

σππι ἨΠΠΡ αἱ Ρία ααναύ; Ον 5155 ΤπρΗγΙα,., 81, 49. οτ. 667”. 68. 69. 

81. 91. 99. 91. α1556Υ ϱα{553 ΑγΥΣΟΝ (110 εγ6) οἱΡ σορ ΤΗΡΗΥΙΌ 504 τουτω 

ατοπο», Ι{6Πῃ ατοπον απίε εν τὼ εοπ]οσεαίο ὅ. 6. Τ. δ. 2τ. ὀθ. 49. 9δ. 

106. 180. αἱδδος... 195. ρ]απο οπι, Ἠῖπο ἀΡ90 

6, ήµερασ (Ν Ροδί πλει.) ου πλειουσ (Β -ονασ) οκτω η ὃεκα 61ΠΙ ΝΑΒΟ ϐ. 

π 5. Το αρ οτ ο. 86. ος. 6σ..66””. 68. ο. 105155: 450τ 

(8οά ου ἁσππιπι αάΞΣ) οαί (5εά ενγεα Ῥτο οκτ.) 6 νο Ἁτπι Τιοί[ὂ, 195 

ΤΠΡΗΨΙΟ. επι εδ 1937" 26. 40. 66” 80. 96. αδο” (113) «ορ 5ΥΤΡ"3 

οπΠΙ589 ου (65 -:-). Τίοπι οπηἵβδο οκτω 18. 69. Τθ. 180. αἰάδει, Ῥναυ- 

ἴετοα 197, ΑΥΥΣΟΝ 6ίρ εαβῦ αοἰμαίῦ οοπβγπηαηί οκτω η δεκα οΠιΡ8Ι8 ου 
πλειουσ...ς (Ξ5 αυ απ) ηµ. πλειουσ η δεκα (οπα]βεῖδ ου αἱ οκτω) οἵΙ 

ΗΠΡ αἱ Ρ]α ΟΥ 55 ΤΠρΙΗΥΙΑ | καισαριαν επι ΝΑΒ 61. ... ς ἴμπ Τί 
Ξρειαν ΟΠΠ ΜΟΗΙΡ είο | τη επαυριον: Α οἳξὶ και τη επ., ὃτ. ὅθ. τη δε 

98, 15 55 

98, 98 
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Ν - {η 3 - 3 - 

ἔπι του βήµατοσ ἐκέλευσεν τὸν Π1αυλον ἀχθηναι. ᾖ παραγενοµέ- 
Δ 3 ” ’ ο Ἀ « .) 18 ΄ 

νου δὲ αὐτου περιέστησαν αυτον οἱ απὸ Περοσολύμων καταβερη- : 
’ 2 συ Ν ντο ’ 3 / / ῥ) 3 

κότεσ /ουδαῖοι, πολλὰ και βαρέα αιτιώμµατα καταφέροντεσ, ἃ ουκ 
ο ά ϱ) ο - . / } / ιά ο . λ 

ισχυον ἀποδεῖξαι, 8 του Παύλου ἀπολογουμένου ὅτι οὔτε εἰσ τὸν 
/ - 2 / / 2 πι .ς Δ 3 3 μι. / σ 

γόμον τῶν Ιουδαίων οὔτε εἰισ τὸ ἱερὸν οὔτε εισ Καίσαρά τι ἥμαρ- 
ς - λ -- ϕ 

τον. 9) ὁ «Φήστοσ δὲ Θέλων τοῖσ ᾿Ιουδαίοισ χάριν καταθέσθαι, 
.) Ν -- - ο 

ἀποκριθεισ τῷ Παύλῳ εἶπεν Όέλεισ εἰσ Περοσύλυμα ἀναβὰσ ἐκεῖ 
ΔΝ (κ ” - 6 - 

περὶ τούτων κριθηναι ἐπ ἐμοῦ; 10 εἶπεν δὲ ὁ ΓΠαῦλοσ" ἑστῶσ 
ον .. / , 3 ς δν 

επι του βήματοσ Καίσαρόσ είμι, οὐ µε δεῖ κρίνεσθαι. Ιουδαίουσ 

επ. ΟΕ νρ Το [6.195 ζοροσπαίε (αεβαγεαπι εἰ αἰίεγα (1,018 αἰέεγο) ἄὶε (εἴ. 

180. αἰν]ά κατεβη -- και) | τον παυλον αχθηναν (Νὲ5 κ” προαχθηναι, 
ο νρ αἀαιο: Ἱ «ορ ππ Τιοἳ[ό 195 αχθ. τον) παυλον (Το οἴέανέ 

Γαζή) 

7. περιεστησαν αυτον (Ε εἰ αυτω) απ ΑΑΒΟ(Ε)Ι ὅ. Τ. 15. 10. 18. 29. 

96. 40. 61. 65. 6633 68. τὸ. 106. 180. 401εοί α]95506Υ (ος 15 19. 18. 99. 
40. 61. 68. 105. αἱ» ΤΗΡΙΗΥΙΟ αυτο) εαῖ νο Αγνπίῦ αὖπι Τιοἳ[δ195 εν ς 

Τ1 οἵη αυτον οἳπΙ ΠΡ αἱ] Ίοημο Ρρ]α «ορ ΟΥ 9135 ΤΠΡΗΨΙαΑ ῃ ῥαρεα: Ὦ 
-ρια | αιτιωµατα ΟΠΠ ΝΑΒΟΡΗΗΕΡ αἱ Ίοπρο Ρία Οµς ΤΗΡΗΥΙΟ ... ς 

(- αὐ 82) αιτιαµατα ΟΠ ΙΗΙΗΊΙ56 πια (8ο 19. δέ αιτηµατα) εαϊ 

ΤΠΡΙΗΥΙΑ { καταφεροντεσ 1άᾳ1ο δίπο απ Παπιοηίο οΗΠη ΝΑΡΟ 19. 40. 

61. νρ (οαιδα» οδἱἱοεπίες) αγπΙΖΟἈ ἨοΙ[ (εγὐπιύπα οδἱοἰσπίε), Ἱέοπα τὸ. 

φέρορτεσ, ἴἴοπι 100. καταφερ. του παυλου, 1έοιῃ Ὦ επιφεροντεσ (ο οὐῖ- 

οἰσπίεν) τω παυλω ... ς φεροντεσ κατα του παυλου (099 κα. τ. π.) 

οσα ἩΡ αἱ Ρίο οαί ΑΥΥΡ Οµ135 ΤΗρ]γ]αὔς, Ποια 1, ΙΤ. 18. 68. ΑΥΥ5ΟΝ 

60Ρ αγπιζᾶα αῑα (οι ῦοτο ααἰ]) φεροντ. κατ αυτου | α ουκ: 51. αλλ 

ουκ | ισχυον (89): νἲ νσχυσαν 

8. του παυλου απολογουµενου έππι ΝΑΒΟ 15. ΙΤ. 91. 40. 61. 68. Τὸ. 81. 

197. οἳοῦ νο] ΑΥΤΡ «ορ αὖΠΙ αεί] ΤΗΡΗΥΙΟ, Ποια Ὦ απ Μι ἀθιπίά {91 

Τ,οἱΓ 609195 του δε παυ. απολ., ΔΥΙΞΟΔ του τε παυ. απολ. Τίεπι Ἡ του 

παυ. απολ. αυτου... ς απολογουµενου αυτου επ ἩΡ αἱ ρ]ον Ον. 55, 

Ίίοιη 15. 96. 100. 180. οπί ΤΠΡΙΥΙΗ απολ. ὂε αυτου | το: 197. τινα ... 

ϱτ. 90. 105. οπι 

9, ο (68. 104, δες οπι) φηστ. δε: Α 40. 100. ΚΣ ουν Ρτο δε |. Φελων 

τοις ιουδαιοισ (68) οππι ΝΑΒΟΒ 19. 91. 40. 61. 68. 1056. 1ὸτ. ος ΚδόΥ 

οαἱ ἅπι {ι ἀομιῖά {οἱ ϱγταῦ ορ απ ΤΠΡΗΥΙΟ (νρε]ὲ οοίει φγαξίαπι 

Ῥγαερίατε Πιάαείς) ... 5 τοισ νουδαν. θελων επι ἨΠΡ 3ἱ Ρ]ον οµνδ8 

ΤΠΡΙΗΥΙ8 | χαρι: Α χαριτα | κριθηναι 6Ι1 ΔΑΒΟΕ 10. 11. 40. 45. 61. 

68. τὸ. 105. οὖν ΤΗΡΗΥΙΟ .., ς κρινεσθαι ου ΗΗΡ αἱ Ρ]εν οδί ΟΥ 
ΤΠΡΗΥΙΑ | επ (61. 195. 456 επι) εµου: 4. 15. 18. 105. 1ττ. αἱ ρ]ς”0 

οαἱ Ον 5,481 οσα (α{ο4 5 οεᾶᾶ, ϱοᾷ Μοπίί οὐἷάῑί υπερ ἐµου οκζος1) 

ΤΠΡΗΨΙ8 υπ εµου 

10.ο παυλοσ: Α 9ο οπη 0 | εστωσ επι τ. βηµ. παισαροσ Σιμυ 6ππά ΑΒ 

81. (5οᾷ Ἡ χοροί εστωσ Ροβί καισαροσ); Ιέειι 6Ο δίο απίό ἐδιωια] 

Οαεδαγίς... ς Ἰμι Τϊ επιτ. ῥηή. καισ. εστωσ ειµι ΙΑ ΝΟΑΟΕΗΙΡ (Β γ]ιὰθ 

ο... ο. ο... ὌΙΤἍὖ ΜΜ πμ σώσω 
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οὐδὲν ἠδύιικα, ὧσ καὶ σὺ κάλλιον ἐπιγινώσκει. 11 εἰ μὲν οὖν 

ἀδικῶ καὶ ἄξιον Φανότου πέπραχά τι, οὐ παραιτοῦμαι τὸ ἄπο- 

θανεῖν' εἰ δὲ οὐδέν ἐστιν ὧν οὗτοι κατηγοροῦσί µου, οὐδείσ μὲ 

δύναται αὐτοῖσ χαρίσασθαι' Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι. 13 τότε ὁ 

«ῇστοσ συγλαλήσασ μετὰ τοῦ συμβουλίου αἀπεκρίθῃ' Καίσαρα 

ἐπικέχλησαι, ἐπὶ Καίσαρα πορεύσῃ:. 
19 ᾿Εμερῶν δὲ διαγένοµένων τινῶν "4γρίππασ ὁ βασιλεὺς καὶ 

Βερνίκη κατήντησαν εἰσ Ναισαρίαν ασπασάµενοι τὸν «Φήστον. 

14 ὧσ δὲ πλείουσ ἡμέρασ διέτριβον ἐκεῖ, ὁ «Φῆστος τῷ βασιλεῖ 

ἀνεθετο τὰ κατὰ τὸν ΓΠαὔλον λέγων ἀνήρ τισ ἐστὶν καταλελειµ- 

µένοσ ὑπὸ «Φήλικοσ δέσµιοσ, 19 περὶ οὗ γενομένου µου εἰσ- Ἱεροσό- 

λυμα ἐνεφάνισαν οἱ ἀρχιερεῖσ καὶ οὗ πρεσβύτεροι τῶν Ιουδαίων, 

απίς) αἱ Ρίου σα ΟΥ 5335 ο(4δΙ Ἱίοπι νο οἵο α ἐγθιπιαϊ 6αοδατίς δίο | 

ηδικηκα ἑππι ΝΕ (61. ἠδικηκώσ" καὶ σὺ)... ς Ἰωι Τϊ ἠδικησα ππι ΔΟΕ 

Ἠ1Ρ αἱ [εγο ΟΠΙΠ σα! ΟΗΥ | επιγινωσκεισ: ο 3. 90. 19Τ. α1:536Υ γινωσκεισ 

11. ουν (α)”) επι ΝΑΕΟΕΕΙ 61, αἲ1Σ οαί «ορ αγπι ΟΥ 5101 6οπΙ ΤΠΡΗΥΙΟ 
εεες γαρ επι ΗΠΡ αἱ Ρρ]εν νς 5ΥΤΡ αοἲ Ον εδ ικί ΤΗΡΗΥΙα .... 40. ο 

(Εἶ φιιῖεπι ποσιζ) οπι | και: Ὦ 29. νρ ΒΥΥΣΟΝ ΟΗΥ 5,351 601 ῃ | το απο- 

Θανειν: Η 18. δ1. 68. 105. 1πτ. αἲ1 Ῥπρ]γ1αἲΓ του αποθ. | ουτοι: 16. 

25. ὃτ. 100. Ον 9,193 (5εά Βιαοῦ Ἰοσβίο: πο Πέοπιτϐ) ο, πθς οχρεῖ 

ΒΥΙΣΕΣ 416 { µου: 1, Τ8δ” µοι | αυτοισ 6ΝΠΙ ΝΑΡΕΗΡ 61. αἱ Ρεν ΟΥ... 
ος 15. 18. 96. τὸ. 105. 180. εδ τουτοισ 

19. συνλαλησασ επι ΝΗ"ΟΕ 61....ς Ἰωῃ συλλαλ. εππα ΑΒΣΗΣΝ αἱ Ῥ]ος | 
συμβουλίου (Ώ συνβ., 61. 65ο -βολιου): 1, 18. συµβουλου .... ο συχ- 

εδριου ... 68. συνεδρίου και συµβουλιου | επικεκλησαι: Ἐ ἐπικαλισαι 
(ο ὑιωοσαςί), 96. επικαλησαι. Ἰμ]ῦθτο 0α55”05 «ιοπίαπι αργμεἰίαδέὲ ζαε- 

δαγεπι, ἐδίς αἆ (αεδαγεπι. 

19. τινων (5. 95. τριων, 40. 90. 96. ρο5δί δε Ρον): 1. 96. 191. αἱ5οἳ ομὲ 

Ον δ 115 οσα { ῥερνικη: ο” βερενικη, ο βερηνικη (5εὰ ν. 25 ὁ βερονι- 

κησ), Ἰἴθιι αἲπα ... 6 ἀθπιῖά {οἱ Οα8βίος 306 Φεγοπίοε (ναθῖε απι ἔι ὀεγ- 

πέος) | κατηντησαν: ο -τησεν | καισαριαν πι ΔΕ... 6 μη Τϊ καισα- 

θειαν οππῃ ΒΟΠΙΡ αἱ εετίε ρ]ει | ασπασαμµενοι ΟΠΠ ΝΑΒΗΒΙΗΙΗΡ 19. 91. 

685. 105. 180. αἲ1δ (5εά ορπ]αἴοῦοΒ ΠΟΠ δαΐ15 αἀίοπάϊδςο να() «ορ 

πα λναίς ΓΡΗΥΙ8 (Ίπ ο πίχαφπο ]ασοίῖο εχβίχΐδδο να!τντ, αἰίοτα”, αἰενα””. 

5εᾷ Ίαπα πεπίτα θα 15 Πσπεί)... ς Ἰη ΤΙ ασπασοµενοι οππι 61. αἱ ρ]ι 

οαί ο (Σαἴωαπάμπι ἠεδίωπι) νο (αᾶ εαζωαπιάιιπι Εοβίιπι) ΒΥτα ατπι ΟΗΥ 

5435 ΤπρΗγ]0 

14. διετριβον: ἩΡ α1”5 αεἰΒΤο (ποῦ ΙἴοπιΡΡ) ΤΗΡΊΥΙΑ διετριβεν | τα κατα: 

Α” ὁὺ3 ἸκδοἈν]ά οπι τα | Ἡ αἱ αΠῖᾳ καταλελημµενοσ | φήλικοσ: ΤΙΥΔΙ5 
ΠΙΙΩΙΦΟ Ίηα φιληκοσ νε] φιλικοσ 

19. ενεφανισαν (91. 40. 68. 105. αἱ {εγε]ὸ --νησαν, 19. ανεφανισαν): Ε" 

ενεφανισόἼσαν (15 εινΙᾶ Ίαπι Β” ενεφανισαν) ... ΕΕΣ νΕ ἂτπι αᾶ κοι | 
των νουδαινων: 19. οπι 

9. 16 

23, 11 
19, 21 

ϱ4, 9Ἡ 

1. ο. 24 



11 

98, 99 
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220 25, 16. ΠΡΑΞΕΙΣ 

3 ’ .᾿ 2 ” /΄ 9 Ν α 3 ’ σα“ 2 

αἰτούμενοι κατ αὐτοῦ καταδίκη» 10 πρὸσ οὓσ ἀπεκρίθην ὅτι οὐκ 
3” . μά ς / /, ’ ο Ν ον -ε 

ἔστίν ἔθοσ Ῥωμαίοισ χαρίζεσθαί τινα ἄνθρωπον πρὶν ἡ ο κατη- : 
’ αι / ” / ώ 

ορούμενοσ κατὰ πρόσωπον ἔχοι τοὺσ κατηγόρουσ τόπον τε ἄπολο- 
/ / λ ολα / / στ Φος Γι 3 

γίασ λάβοι περὶ τοῦ ἐγκλήματοσ. 1Τ συνελθόντων ουν αυτῶν ἐν- 
{ 2 ( Ν ’ / - - ’ ΔΝ - 

Φάδε ἀγαβολὴν µιηδεµίαν ποιγσάµενοσ, τῇ ἑξησ καθίσασ ἐπι τοῦ 
’ . /’ ὦ σαι ν 3/ ο νά ως / { 

βήματοσ ἐκέλευσα ἀχθηναι τὸν ἄνδρα". 185. περὶ οὗ σταθέντεσ οἱ 
/ 2 / ο) " σ 3 ς κατήγοροι οὐδεμίαν αἰτίαν ἔφερον ὧν ἐγὼ ὑπενόουν πονηρά», 19 ζη 

’ Δ ” ας) π 

τήµατα δέ τινα περὶ τῆς δίασ δεισιδαιµονίασ εἶχον πρὺὸσ αὐτὸν 
ο Ψ , 2 - η πι ” ε . - - 

καὶ περί τινος Ιησοῦ τεῦνηκότοσ, ὃν ἔφασκεν ὃ Ιαῦλοσ ζη.. 

15. καταδικην (60’) οπῦι ΝΑ ΡΟ 5. Τ. 19. 1Τ. αὔ. οτ. 39. 40. 66313 το. 105. 

Βαδοίμ 575. Ἱτοπα νρ ἀαπωιαίίοπει... ς Τϊ δικην (ο ἠιάίσύυπι) αυτα ΕΗΙΡ 

16. αἱ Ἰοήμο ρ]α σα Ον 55 

16. ϱωμαιοισ: ν 10. 91. 101. -ουσ | τινα εὐ. ΑΙιΙ56 Βαφοι στό Ον 9459 
(Ταν ε 159 οπι).... β΄ τινι οιπι ο 21. 29. 106. ο5ό (ΑΠ τινν τινα) | 

ανΘρωπον βἶπο αάῑ[απα 6ΙΠῃ ΝΑΒΟΕ Ἡ, 19. 1Τ. 25. 21. 29. 40. 61. 0633 
οδοῦ νρ (5οὰ νρς]ο ἀοπι]ά {οἱ ἄαπιιαγε, οΟΠΙΥΑ Ἀπι {απ ἄοπαγε) ΒΥΤΡ ἴΧι 

60οΡ 84150 ατπι αεί Α{Π156 Βαφεῦλ τὸ πρ ἡτι ας. ς (409) ααα-στα 

απωλειαν οµῃ ΗΙΡ αἱ ρ]ου ωί ΒΥΥΣΟΝ οἱρ ο," ΟµΥΣ ΑΣ ΤρΗγια ῃ εχον 
(οί. ΑίΙ56 0Η):  Απία κατα προσωπ. Ρον... 25. 90. ὁτ. δτ. 68. αἱ 15 

ΤΠΡΗΥΗ{9 εχει, 104. Βαβειαὔ1 εχη (οι ροδίεα αἲδ Βα5 λαβη), Τμάτί 

σχοιη | τοπον τε ΟΙΙΠΙ ΝΑΟΗΙΡ αἱ οπιηνΙά είς... ΒΕΒΙ τοπ. δὲ | εγκλη- 
κατοσ: Ὦ ενκλ. 

13. αυτων «ΝΠΙ ΝΑΡΗΙΙΡ 19. δἱ. 61. αἱ Ρίου ΟΥ 9135, Πίεπη ρο»ί ενθαδε ο 

(1919) οδο οαὲ ... απο ΤΙ οπι ου Β δ. 82. 40. 40. 46. οτ. 81. 963 

9τ. | αναβολην μήδεµιαν: Ἐ µηδεμ. αναβ. (νρ οἶπε εἶζα ἀῑῑαίίοπε, 
οὔπε εἰζα ἀἰαίίοπε Γαεἴεπβ) | ποιησαµενοσ (88): κ” -νου 

18. εφερον (αΡ’) «μπι ΝΑΒΟΒΙ, 19. 40. 61. αἲ1ὸ εα! οδξ επεφερον 611Π1 

ΗΡ αἱ ρ]ος Ον 9435 | εγω υπενοουν ο. ΝΑΒΟ 19. 81. 61. 180. ΤΠΡΗΥΙΟ, 

Ίίοπι νρ οἱίο...ς Τϊ υπεν. εγω επι ΕΗΙΡ αἱ Ρεν εαί ΟΥ ΤπΡΗΥΙΟ | 

πονηραν οππι ΑΟ’ 5. Τ. δ. 19. 10. 1913 91. ὀ6. 40. 68. τὸ. 105. 106. 

191. «δεῖ Ίκδοι αι ΤΗΡΗΥΙΟ, Ποπ νό (απ πιαζωπ, νος]ὰ ἔα ἀεπαῖά {οἱ 

πιαίιηι) ΒΥΕ αγπῃ αθίῃ, Ἰίοια κ οἳ πονηρα ... ΝΒΕ 61. 100. 401εεί 

(οί Τὸ 3 νιᾶο απίε) πονήηθων ... ς Τϊ οτι ο ἨΠΡ αἱ Ίοπρε ρ]α 60Ρ 

Ον ΤΠΡΗΥΙΗ :: πονηραν ράσα αρίαπη νἰάεραίατ, Ἠίπο αΙ ππίαταπί 

(πονηθα, πονηρων), αῖ αρ]εεστιπί. Ἰαίιο Γεδπποπίοταπα ρτοῦα{ αά- 

ἀιαπασπέπα Τη ΒΙἹηπια απθϊαι{αίο ροννα]ραίαπα {11986, (ιαπ ππο- 

4 πα Ῥ]οτίαια Ἱπίετρτοίας Ἱπ οοὔΙοἶθας δα15 Ἱπνοπογιαπί Πάα]Ιίεγαιιο 

ἵρβιπῃ πονηραν εκρτεββοεταη{. Νας νοχο 1]]ιιά εἴαδπιος1 εδί τί α)16 μαι 

ΙΙΙ ρτοᾶσαί, απ βα{18 ας Ῥοπο Ρτουθᾶαί οταθῖο ἀαππρία ος νοςθ. 

Οοείθεγαπῃ αντια πονηρα 8Ρ κά Ίμισαο Ἠπιά α,λοσχεί, βἰπι]Μθγᾳιιο 

18, 14 ραδιουργημα πονηρον ἀῑκίί. Ῥοΐοταί νετχο οἱ πονηραν, αᾳποά 

ΠΟΠ {παρίπη οδί, οἱ, αιιοᾷ οοποΙπηΙς [αβδεί, πονηθων βοπϊρῖ. 

19. προσ αυτο”: Α πρ. αυτουσ | εφασκεν: 197. 6861 ελεγεν 

- 
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20 ἀπορούμενοσ δὲ ἐγὼ τὴν περὶ τούτων ζήτησιν ἔλεγον εἰ βούλοιτο 

πορεύεσθαι εἰσ Ἱεροσόλυμα κἀκεῖ κρύνεσθαι περὶ τούτων. 91 τοῦ 

δὲ Παύλου ἐπικαλεσαμένου τηργθηναι αὐτὸν εἰσ τὴν του Σεβαστοῦ 

διάγνωσι», ἐκέλευσα τηρεῖσθαι αὐτὸν ἕωσ οὗ ἀναπέιαμω αὐτὸν 

πρὺσ Καίσαρα. 335 4γρίππασ δὲ πρὸσ τὸό «Φῆστον' ἐβουλύμην 

καὶ αὐτὸσ του ἀνθρώπου ἄκοῦσαι. αὔριον, φησύ», ἀκούσῃ αὐτοῦ. 

25 ΤΠ οὖν ἐπαύριον ἑλθόντοσ τοῦ .4γρίππα καὶ τῇσ Βεργίκησ 

μετὰ πολλησ φαντασίας, καὶ εἰσελθόντων εἰσ τὺ ἀκροατήριον σύν 

τε χιλιάρχοισ καὶ ἀνδράσιν τοῖσ κατ ἐξοχὴν τησ πύλεωσ, καὶ κὲ- 

λεύσαντοσ τοῦ Φήστου ἠχύη ὁ ΠΗΠαῦλοσ. 34 καί φησιν ὁ «ῇστοσ᾽ 

90. την περι ΟΠ ΝΑΒΗΡ 1. 2. 5. 11. 11. 19. 9Ι. 26. 90. 85. 38. 96. 49. 

43. 45. ἀπ. ὅπ. 61. 953 91. 98. 99, 101. 104. 106. 149. 1ΤΤ. αἰθνοτ 
ΤΗΡΙΙΥΙΑ. Τίαπα 4. 16. 25. ὁτ. 9δ. 46. 56. 0633 95. 100. α1.δος ΟΥ 9455 
15 (86 5” εισ τη» περι τουτ. εξετασιν) περι την ... ς Ὦπ ΤΙ εισ την 

περι οπτη ΟΣΙ, αἱ ία (91. 19Τ. «δέ οπι περι) ΤΠΡΗΥΙΟ { τουτων ζητη- 
σιν (α)΄) «ππι ΝΑΒΟΕΙ, 9. , 19. 1Τ. 18. 96. 81. 96. 58. 40. 45. 46. 61. 

68. 69. τὸ. 99. 960. 96. 1050. 119. 142. 180. α1θ56ν σαΐ Αγταῖ ϱ0Ρ ΑΤΠΙ 

παίἩ Ον ὔ 15 ὁοπα ο(453 ΤΗΡΗΨΙΟ.... ς τουτου ζητ. ουπι ἩΡ αἱ ρ]α ΟΥΥ 

οασθιχι ΤηρΗγ]α, ΟΓε νο ἄε Πζιβπιοάξ φιαεδίίοπε | βουλοιτο: ΤΙρΙγΙ 

119 βουλει | πορευεσθαι: κ” κριν-, ὁ τεροβαῖί πορευ- | εροσολυµα 

ού ΝΑΒΕΟΕΗ 1Τ. 18. 91. 96. 40. 61. 68. 105. 19τ, 180. οδοῦ ΊδοΥ ραί 

νο ΤΙΙΡΗΥΙΡ ... ς ερουσαληµ επ ἩΡ αἱ ρ]εν Ον ΤΠρΙγΙ |. κακει: 
81, κακεισε | κρινεσθαι: 1. χριθηναι 

91. τηρηθηναι: 6 68. 105. τηρεισθαι | τήθεισθαι αυτον: 19. 68. 139τ. 
οδος ΤΠΡΙΥΙΑ αυτ. τηρ. | αναπεμψω (α0’) οππι ΝΑΒΟΕ 19. 51. 40. 61. 

106. 19τ. α11ῦ οαί ΤΗΡΗΥΙΟ..., ς πεµψω εππι ἩΩΡ αἱ Ίοηρο Ρρία Οµτ 

5139 ΤΠΡΙΗΥΙΑ. Ἐν Τα(1πΙς ο γεπωέίαπε, νο πιζέέαπι 

25. πρ. τον φήστον 5ἱΠ6 εφή οΝΠῃ ΞΛΕ 19. απι ία... ς αὰ εφη οπἵη 6ΕΗ 

ἩΡ 61. αἱ Ρ]εγ οαί νρ]ο (άωέ αἴ Γεδέωπι, ἀεππῖά αἲ Ρεν. ἀἷν.) οορ 

ΑΥΥΣΕἨ (οπι]νεῖβ πρ. τον φηδτ.) οί αὖπη αθίὮ Ο]ιΥ ο ησὃς Ἰέοπι 69. αδοτ 

Σιπεν | εβουλοµην: οἳςὰ ηρου. | αὐυθιον ΟΠΙΠ ΔΑΒ νρ 6οΡ ... ς ΡΙΔΘΠΙ 

ο δε οι ΟΕΗΗΡ 61. α] οπηησ]ᾶ ομῖ (ο δε φησιν: αυρ.) ΒΥΤΡ (6ΙδΕἩ εἰ 
Φεδέις αν) ΟΥ 

95. ελθοντοσ: ΕΕ' εισελΏ. (ε οεπἰεμίε) | ῥερνικησ (νε δεγηίσε): ο ἀεπιῖά 

το] βερογικησ | ακροατηριον (εί. πθ): κ” ακρωτηριον, Ἡ ακροτηριον | 

χιλιαρχοισ ΟΝΊῃ ἈΛΒΟΕ ὃ. 19. 40. 49. 61. 65. 68. 95” 106. 19τ. οδε 

δεν... ς (6009) ῥταεπη τοισ οτη ΠΕΡ αἱ Ρ]εγ οαί ΟΗΥ 5456 |. και (ο 

οτη, εδοῖ αάᾷ τοισ) α»δρασιν: ἘΕξΡ αάά και | τοισ κατ (ο καθ) εξοχην 

(3. 953 5ελο!"” καθ υπεροχην) 5ἶπο ουσι υπ ΔΑΡΟ 19. 5τ. 40. 61. 
66””. 105. ΟΥ 1086οπη ϱ{οβῖῦ56. Ο/ οἱ. νο οί ῥργύποζρα[ίδιις οἴσταίς, 

ηθς αΠίετ «ορ αὖπη αείλ.... ς(αϱ0) αάά ουσι ο ΕΗΣΡ αἱ ρ]ον (Ι96Υ 

Ροδί τ. πολεωσ ροπ) οπί 5ΥΤΡ ΟΥ ΣδθίΧχί ῃ τοισ κατ πδᾳπθ πολεωσ: 

ΒΥΤΡΛΙΒ «ιῦ ἀεδοεπαίεεεπί 4ε ϱγουζποία (ο ροετοῖί: μγαεσερίὲ Γεβίις ιέ 

αἀάποεγείαγ Γαλ) | και κελευσαντοσ (Η κε κελεύσαντοσ): 61. οπι και 
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Φα 96025. ΠΡΑΞΕΙΣ 

.) - Ν ’ { ς - 2 

γρίπα βασιλευ καὶ πάντεσ οἱ συνπαρύντεσ ἡμῖν ἄνδρεσ, Φεω- 
-- - Ν ο -- -- 2 ΄ 

οεῖτε τουτον περὶ οὗ ἅπαν τὸ πλ] ῴοσ τῶν Ιουδαίων ἐνέτυχόν µοι 
ά ς /΄ ΔΝ 3 ΄ ) σ Ν ν δν .... 

ἔν τε Περοσολυμοισ και ἐνθαδε, ῥοῶντεσ µη δεν αυτὺὸν ζην µι- 
Δ Ωω δν] 2 3 

κέτι. 20 ἐγὼ δὲ κατελαβύμητ μηδὲν ὄξιον αὐτὸν Θανάτου πεπρα- 
. -- Ν κ . Ἐλ ” 

χέναι, αυτου δὲ τούτου ἐπικαλεσαμένου τὸν «Σεβαστὸν ἔκρινα 
; ο ο νο . ο , υ μ 

πέµπειν. 26 περὶ οὗ ἄσφαλεσ τι γράψαι τῷ κυρίῳ οὐκ ἔχω᾽ διὸ 
’ ο Ν ο .. Ν / των ἂν { η ο / 

προήγαγον αυτὸν εφ υμῶν και μάλιστα ἐπι σοῦ, ῥασιλευ 4γρίππα, 

24. συμπαφρογτεσ ο1ΠΠ ΝΑΒΤΟΡ ... ς Τῃ συµπαρ. 6ΝΠΙ ἨΣΗΤΙΡ αἱ οοτία 

Ρίοι | απαν οπΊ ΝΑΒΟΕ 8. 19. 90. 35. 96. 40. 61. 68. 105. 12τ. 180. 

οδοἳ Ί5ΟΓ οπἲ ΤΠΡΗΥΙΟ ....ς παν ΕΙ ΗΠΡ αἱ ρ]εν ΟΥ 916 1 ενετυχον 
ΟΠΊΩ ΝΑΟΡΙΡ εἴο (εί. «ορ) ... ΒΗ 50. 40. 105, ενετυχεν (Ιίεπι νρ 

ΆἉγτίτ) { εροσολυµοισ: ἨΕΣ 40.-ιερουσαληµ | βοώντεσ ο ΝΑΒ 61., 
[επ οἰαπιαπίε απι [α Το]... ς ΤΙ επιβοώντεσ οππι ΟΡΠΙΗΡ αἱ {θγο ΟΠΠ 

Ον 9156 Ἱονη νρε]ο ἁοπιῖᾶ αοοζαπιαπέες | αυτον ζην (α9’) οππι ΝΑ(Β) 

ΟΕ 19. 91. 40. 61. 609. αἱ45ΕΥ οαί νο ανγπι ΟἨν 40 οοπα ΤΠΡΗΥΙΟ: 5οὰ ἩἨ 

οἵ ζην... ς ΤΙ ζην αυτον οΠΙ ΠΡ α] Ρίου Ον 356 Τ]ργ]α, Ῥταο- 
ἴοτοα Ῥτο καν εΥγθαδε πδᾳπο το κυριῳ ουκ εχω (ν. 36) ΑΥΤΡ ἨΙΒ βῖς: οί 

Μζα, ηἱ ἐγασγεπι πι 1 αἴἲ {ογηνεπίήπι θὗιε εγεπδίοπα. Άοπι ροζ απίεπι 

έπαάεγε επίπι Ργοφίεγ πιαπάαία (παε Ἱαζοπιι αὖ πφιβίο. δὲ απέεπι φις 

ειώπι αοστδαίπιγ5 εδδεῖ, ἀἰσεθαπε, ηέ δε εγεί πια ἵπ 6αεδαγεαπε, πὐέ σπιβίο- 

ἀἰεδαίω. «Οἱ «πι υοπζβδεπέ οἰαπιαυοεγιιπέ πιέ ἰοἰζεγείω ο υἶία. ΟΘιυπι 

απιίεπι Ἱιαπο εἰ αἰίεταπι παγίοπι αιαζυίβδεπι, οοπιρετῖ φτιοᾷ ὕι πιο Τ6ιι5 

εβδεί πιογ{ζ. ϐ)μλπι απιίέπι ἀἴοεγεπι: 9 Πιαϊσαγτ οιπι δς ΠΠἱεγοβοί//πιας ἕ 

6«αεβαγεπι αρρε[ιασ. 1ε φιιο πι] οογίπι βογΊῦό)ο ἄοπιῦιο πιθο Ίιαῦεο. 

Βαλ Πίαι Ὀομεπη πβαια η 6πέβαγεαπι; Ἠαθαῦ απῖπη βἷ6:. Άοἰειιίος αιύ 6111 

πι, πιογίέπι ἐγαάεγέπι. δεᾷ ὑπ αοσιδαἰῖοπε ποπ Ῥροὐιῦ επι ἐγαασγο, ϱ}οΡί6Υ 

{Υαεσερίιιπι (πιο ᾖιαδοπνις α (αάβατα. αἱ φις αιιέεπι οεζέ οτι 60 πα ίοῖο 

οοπέυπεγε [δευαίπγ ει] «αεβαγέαπι. 1ὲ αεοἰαπιαγιπιέ Ίιοι οΡογί6γε οἴς 

25. κατελαβοκην (60) επι ΝἔΑΠος 8. 1Τ. 40. 61. 08. Τὸ. 100. νρ «ορ 

ΒΥΙΣΟΝ αγπη (αθίμῖο ἀαεθδί νοτύππα)... ς ΤΙ καταλαβοκενοσ οπΠῃ ΝΗΤΡ 

αἱ Ρ]6υ (5εᾶ 69. αδΟῖ λαβομενοσ) οπῖ ΦΥΤΡ αθἴίμΡΡ ΟΥ δν ὔτ ες Πί ἁῑσίίο 

οἱεσαπ{]οΥ καταλαβοµενοσ 5αυβήίπίο: αποᾶ απ οαυβ(ααί, το τα- 

Ώοπο {δβίίαπη θἴπιη και αυτου δε οκ αδια Τμόμς 5ο1ρβῖςδο Ῥυίαπά 5 

οδί | αυτον απίο Φανατου οππῃ ΑΒΟΡ 19. 40. (105. 10Τ. Ρο8ί πεπρα- 
χεναι Ρο, εδ πεπραχεγαι αυτον; Θανατου, 658. ϱδ6ν ΤΠΡΙΗΥΙΟ αυτο. 

αξιον Φανατου) απ (απ ἀθπι]ά {οἱ ... ς ροδί Φανατου επι ΝΗ1Ρ αἱ ρ]ευ 

οαἳ νροῖε ΟΥ δή56.., 61. τὸ. Ῥ]απο οπι | αυτου δε (α΄) οπή ΝΑΒΟΕ 

19. 1τ. 40. 68. τὸ. 106. νρ οορ ΤΠΡΗΥΙΡ... ς και αυτου δε οππι ΗΤΡ 
αἱ ρ]εν ομί ΒΥΤΡ (ΒΥΥΣΕΕ αγπι αθϐΗΙΟ οἱ οιύπι {ρδα, πα]ΡΡ οἵπη 68) Ον» Ηδ8 
ΤΠΡΗΥΙα | τουτου (13): Ἡὶ του παυλου | πεµπειν βἴπα αυτον Ο1ΠΙ 

ΝΑΒο ὃ. 19. 15. 25. 96. 40. 61. 65. τὸ. 180. οαἳ νο 5ΥΙδέΝ Αὖπῃ ... ς 
(40009) αἲά αυτον ο1ῃΠ ΡΗΕΡ αἱ ρ]εν οορ ΑΥΙΡ Ον Τπρ]γ1αος 

96. ασφαλεσ: 6 ασφαλωσ | τω κυριω: 5. τ. 8. 10. 189. 25. 21. 29. 6. 68. 

98519 105. 180. οδό οί ο0Ρ αΤΠΙ αεἴΠΡΡ 5ΥΤΡ ο." ουὴΡ (νἷάο βαρΤα) 

ΤΠΡΙΥΙΟ αά µου |. προηγαγον ΙΙ ΑΒΟΗΙΡ οίο... ΕΡΙ 16. Ιτ. 68, 



ΠΡΑΞΕΙΣ 26, 9. 229 

ὅπωσ τὴσ ἀνακρίσέωσ γενοµένησ σχῶ τί γράψω᾽ 360 ἄλογον γάρ 
” / το Δ - ” » 

μοι δοκεῖ πεμπονταά δέσµιον μὴ και τὰσ κατ αὐτοῦ αιτίασ σημαναι. 

ΧΧΥΙ. 

1 ᾿4γρίππασ δὲ πρὺσ τὸν ΓΠαῦλον ἔφη᾽ ἐπιτρέπεταί σοι περὶ 

σεαυτοῦ λέγειν. τότε. ὁ Παῦλος ἐἑκτείασ τὴν χεῖρα ἀπελογεῖτο᾽ 
2 περὶ πάντων ὧν εγκαλουμαι ὑπὺ Ιουδαίων, βασιλευ 4 Ἰρίππα, 

γημαι ἐμαυτὸν µακάριον ἐπὶ σοῦ μέλλων σήμερον ἀπολογεῖσθαι, 
. / [ή 2) / - ον -- 

Ὁ μάλιστα γνώστη σε ὄντα πάντων τῶν κατὰ Ιουδαίουσ ἐθῶν τε 

100. 136 προσηγαγο», Α επηγαγον | επισου (84): κ” οπι σοὴ | ανακοι- 

σεωσ: Ἡ κρισεωσ | σχω οΝΠΙ ΝΒΟΗΗΡ οἴο... ΑΝ 61. 10τ. ΤΗΡΙΥΙΟ εχω | 

τι γραψω ο. ΝΑΒΟ 5. τ. 19. 1Τ. 61. 106. ΥΤΡ (απίθα γραψαι) ΤΗΡΗΥΙΗ. 

Ίεπα νρ οἵο φιᾷ δογίδαπι, αἲ πθς α]1ΐεν απίθς («ιά σσγίηπι ο ύαπι)...ς 

γθαψαι ο ἘΗΤΡ αἱ ρ]ον οαί ΟΥ δή 

2Τ. γαρ: 51. 40. αἀά ειναι | πεµποντα: 1, ὃτ. 45. 198. -ντι | µη: Ἑ να 

Ροδί και τασ κ. α. αιτιασ Ροή 

ΧΧγΥΠ. 1. επιτρεπεται: 1, επιτετρεπται, ὗ. τ. 2τ. 29. 61. 6633 105. 101. 

α1956Υ ΤΠΡΗΥΙΟ επιτετραπται | περι (ά0”) οτι ἄΑΟΡΗ 5. Τ. 19. 91. 

29. 90. 61. τὸ. 850. 105. 19Τ. 190. «9όΥ οδί ΑΠ... ς Ὅπερ οππῃ ΒΗΡ αἱ 

ρ]ον ΟἨν 5,391. Τοπ νο 2Ο {πιεί ἴμδο (οοηίτα ο ἆε ἐε 1ράο0). Ἐγαρίετοα 

Ἡ ο. π. οτ. 29. 105. 19Τ. ρο5δί λεγειν (191. οδὲ λαλειν) Ρον | τοτεο 

παυλ. εἴς: ΒΥΥΡ 18 πιο ἵμδε Ι)απίις σοπ]ιάεχις εξ πι Αμέγέπι δαπιείο σ0Ίι- 

φοζαξίοπιεπι αοοἰρ{εηΒ εωέειιά(έ πιαπηπι | εκτεινασ την χειρα (191. οδὲ” τασ 

χειρασ) Απίε απελογειτο (195. απελογήσατο, 06. οπί αάά ουτωσ) οτι 

ΝΑΒΟΕ 19. 19. 19. 91. 40. 61. 66. 68. τὸ. 99. 195. 180. 191εοί 141εοί 

ΙΚΥ σαῖ νο ΒΥΤΟΟΝ ο0Ρ ΑΡΠ ααἲα ΤΠΡΙΗΥΙΡ.... ς Τϊ Ροβί απελογειτο 
οππα ΗΤΡ α] Ίοησς Ρρ]ιι ΑΥτΡ ΟΥ τ ΤΠΡΗγΙ]Η 

9. εγκαλ- ουΠΙ ΔΑΒΗΙΗΡ οἱο ... 68 εγκαλ- | επι σου µελλων σηµερ. απο- 

λογεισθ. (608. -γησασθαι) οππι ΝΑπο 19. 1Τ. 51. 40. 61. 66. 68. τὸ. 

105. σ]εοί οαί ΑΥΥΣΟἈ ατα (σηµΣρ. απολογ. εἰ. αεί) ΤΠρ]ιγΙ ἨΠῖον 
ορί 6οη ἴπῖ (06 Φα)8, οι αριιᾶ ἐο αὗπι Ἱιοᾶἱο ἀε[επάεπᾶάμδ: απ σπα οκ ΗΙοΥ 

οχσοτ]μκ!ῖ εἰ, Ώ ος ν)ς 1ἴοπα 5οἆ απολογ. σηµερ. ἘΗΠΙΡ αἰ 9 νο ϱΥτΡ ΟΥ 

δ9τ ΤΠρΗγΙα (Ώοἆδὸ εκ ο: Πιο εγδιπι αἶία οὄίίίο 5 {γαπιδέι]ίέ: 

ΑΘΒΙΙΠΙΟ πηθ 1ρδΗπη Ὀδαίτπα αριιἆ {ο ΙΠοῖΙρΙεπΒ ταΙοΠΘΙή τοάᾷσγε Ἰος]αί ) 

ο ΡΕ ς (-- αυ Βή) µελλων απολογεισθ. ἐπι σου σήμερον ο πΙπβο 

η (ΒΙπη] {εν «ορ, 5εᾷ σηµερ. επι σου. 11β6γο.) 

ὃ, σεοντα ς. πο 9133 40. τὸ. 105. οαξ...ς Τμ Τϊ οντα σε ο. ΔΟΑΏΕΗΤΟΡ αἱ 

ρίεν Ον 9107 { παντων: Α {Τ. 905. «ορ παμΗ) οπ1 | κατα τουδαιουσ: 

ΑΕ 68, 19166 4565 0Γ κατα τουδαιων | εθων (Α 15. 2Τ. 105. εθνων): 



99, 8 
ΡΜ] ὅ, 5 

98, 6 
94, 15 

Φοή 96, 4. ΠΡΑΞΕΙΣ 

Χ.. / / .. δ ΔΝ δει ο 9 ή 3 ο” ’ 4 ν Δ 

καὶ ζητημάτων ' διὸ δέοµαι μµακροθύμωσ ἀκουσαί µου. 4 τὴν μεν 
τ / Ν 5 η ν 2 - 3 / Ε - 

οὖν βίωσίν µου τὴν ἐκ πεύτητοσ τὴν ἂἄπ᾿ ἄρχῆσ γένομένῃν ἓν τῷ 
/ ” « η 2/ ; ο 5 Ξ -- ὼ 

ἔθγει µου ἐν τὲ Πέροσολύμοισ ισασι παντὲσ οἱ Ιουδαῖοι, Ὁ προ- 
/ ” -- [κά 

ινώσκοντέσ µε ἄνωθεν, ἐὰν Δέλωσι μαρτυρεῖν, ὅτι κατὰ τὴν ἄκρι- 
/ [τὰ τν ς ’ μ - κ 

βεστάτην αἴρεσιν τῇσ ἡμετέρασ Βρησκίασ ἔζησα «Φαρισαῖοσ. ϐ καὶ 
σι νο) ” π ε ” 

νῦν ἐπ ἐλπίδι τῇσ εἰσ τοὺς πατέρασ ἡμῶν ἐπαγγελίασ γενομένης 
« Δ - έ ΄ ιά . ιά) ΔΝ Ν / {4 - 

ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἕστηκα κρινύµενοσ, ᾖἵ εἰσ ἣν τὸ δωδἐκάφυλον ἡμῶν 
ε) /΄ Ν « - ΄.. -- . 

ἐν ἐκτενείᾳ νύκτα και ημέραν λατρευον ἐλπίζει καταντῃσαι’ περι 
ζ 3. ο” ς Δ - 3 

ᾗσ ἐλβίδοσ ἐγκαλοῦμαι ὑπὺ Ιουδαίων, βασιλευ. ὃ τί ἄπιστον 

ἨΤΡ α] ρΙα515 ΤΠΡΙΥΙΟ ηθων | ζητηματων 8ἵηο αἀαῑίαιι ου ΝΤΕΕΗ 

ΤΡ αἱ Ρρίον νο (πιασίπιε {ε βοϊοπίε) είο ... ἈξΑο 19. 98. 80. 106. βΥτΣεΝ 

ατὸ αθᾶ επισταµενοα, Ἰίεπι 15. 19. 96. Τὸ. 180. (Τὸ. 190. -μενον) εαῖ 

Ρο5δὲ μαλιστα, Ἰἴειι ειδωσ ροδί οντα σε 6. 99. 913. Οἱ εἰ. 99118 0] 

αἀδοπρίαπι ο8ὲ επισταµενοσ δηλονοτι. | δεοκαι 8ἵπε σου ο ΝΑΒΕ 

19. 95. 96. 40. 61. 68. 105. 180. 191εοί α1356Υ οαί νο ΑΥΙΡ ΑΥΤΑ ααἰ]ι! 
εως (4009) αάᾶ σου οππι ΟΗΓΡ αἱ Ρίου ΑΥΤΟΣ «ορ ΟΥ δ151 

4. τήν εκ γεοτητοσ 6ΝΠΙ ΝΑΟΒΗΡ αἱ Ρ]εν ΟΥ (5εᾷ Ὦ την εκ νεοτ. ρο5ί 

την απ αρχησ ῥρον ... Τί οπἩ την οππι Βο"Η 333 91. 50. 903 98. οπῖ | 

εν τε 6ΠΠΙ ΔΑΒΕΕΙ 40. 191εεί ομί ΒΥΙΣΕἨ αχθ.... ς ΟΠ τε ΟΠΠ ΟΗ1Ρ 19. 

61. αἱ Ρ]εν νο ΑΥΥΡ «ορ απ α αι ΟΗΥ [ 1σασι «ΙΠΙ ΝΑΒΗΤ... Τϊνσασιν 

ΟΠ ΟΕΡ | παντεσ ον ΟΠΠ ΝΑΟ΄ΗΠΡ αἱ Ρ]εν οαἱ Ον 5 ει ΤΠπρ]γ111Υ 

κ. ΤΙ ΟΠ οἱ ουΊη Ἐ0"Ε ὃ. 19. 91. ὅσ. 61. 95. 104. 105. 195. 142. 4δον 
Ίδου ΟΗΥ5458 

«προγινωσκοντεσ: ο” 10. προσγι’. | µε: 19τ. οἳον αὖπι οτι | Όελωσι 

ο. ΑΙ... ΤΙ Θελωσιν ο. ΒΟΡΗΡ | θρηήσκιασ (Ίέοπι Παθὰ πἩ) ο, ΝΟΕ... ς 
1 ηὲ4 πια! Τ] Θρήσκειασ ΟΠΠ ΑΒΗΗΡ 61. αἱ οεγίε Ρ]εσ :: ο{ αἲ Ίαε 1, 26 

οἱ 2Τ, 0019, 18 οἱ 20. Εάϊάπας αὈίᾳαθ -σκια, πθς α]τεν Τωιεὰ παῖἩ 

6. ειστουσ (40) οππη ΝΑΒΕ 19. 90. 40. 61. 6ὔ. 195. ἆδοι (α]ά αρ αὐ) 
εν ς προσ τουσ ΟΠΠ ΟΗΙΡ αἱ Ρ]εχ οαί Ον 1: οί 10, 93 | ημων (αι. 

αυ-- 82) οππι ΝΑΒΟΕ 61. αἱ ρ]αβῦδ ορί νο αυτα 60ρ ατΠΙ (αρ 0, πο 

αρ Τταρ) ααί ΟΥ Σ98 ΤΠΡΙΙΥΙΟ νε. ς ΤΙ οσα οππη ἨΤΡ αἱ Ίοηςα ρ]α 

ΤΠΡΙΗΥΙα | επαγγελ. γενοµενησ: 19τ. οδο Ον 195 γεν. επαγγ. | του 

Φεου: τ, 149. οπι του | κπρωοµενοσ: 61. -ναμενοσ 

ὅι 

-ἲ . επτενενα ΟΠΠ ΝΗ1, οίο .... Τϊ ἕχτενια ΟΙ ΑΟΡΗΡ α]ἲ... ΝΕ αοίἩ ΟΠ εν 

εκτε. | νυχτα: 19. -ταν | λατρευον: Ἡ 15. Τὸ. -ευων | καταντησαι: Β 
-τησειν | εγκαλ- οππι ΝΑΗΕΠΗΗΡ οίο ... 6 ἕνκαλ- | υπο 5Ίπε των Επι 

ΝΑἨΟΡΗΤΗΡ αἱ Ίοηςε ρ]α οαίξ αγπισᾶὰ Ον 1 0Ἠτου λεν ς (-- αὖ Β5) 
υπο των ΟΠΗ ΙΠΙΠΊΡΟ Ίπὰ αγπιεᾶᾶ | ῥασιλευ ΝΑ ΝΒΟΒΙ 12. 1τ. 61. 65. 
68. τὸ. 155. 180. νο οορ αὖπι Ομγον τ” ΤΠΡΗΥΙΟ (9οὰ αὖπι απίθ υπο 

[των] ιουδ. Ρο)... ς βασιλευ (499) αγριππα (α99) Ἱάᾳαθ απία υπο 

νουδαιών Ο1ΠΙ ἨΗΙΡ αἲ ρία 5ΥΥΡ ΟΜΗΛ35, Το 564 ροδί τουδαιων ὃ. 91. 

40. 95. 105. 1959. 191Μεί α]356Γ ϱΥΥΣΟΝ αθίἩ... Α 18. 96. οί Ρ]αἨς ΟΙ 

9. Εάάππα τς ἨΝιδί (πον. ΜΠΙΙ) αὐ Βᾳ τί; ἄπιστον, αίᾳπο 5ἷο Ὦ οί (ΠΟ 

ἀἰθιη ρα απ! ΝΔΗΟΠΙΗΡ 61. οἱς) | παρ: ΙδΕΝ εν 



ϊ 
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κρίεται παρ. ὑμῖν εἰ ὁ εὺσ νεκροὺσ ἐγείρει;: ο. ἐγὼ μὲν οὖν ἔδοξα 

ἐκαυτῷ πρὸσ τὸ ὄνομα Ιησοῦ του Ναζωραίου δεῖν πολλὰ ἑναντία 
- . 3 Ας / 3..ἲς / Ν / -- 

ποᾶξαι' 160 ὃ καὶ ἐποίισα ἐν Περοσολύμοισ, χα πολλουσ τὲ τῶν 

ἁγίων ἐγὼ ἐν φυλακαῖσ κατέκλεισα, τὴν παρὰ τῶν ἀρχιερέων έξου- 
3 ᾽ - ; - Λ 

σίαν λαβῶών, ἀναιρουμένων τὲ αὐτῶν κατήνεγκα Ψψηφον, 11 καὶ 
-- 3 Ν 5 ’ .- 

κατὰ πάσασ τὰσ συναγωγὰσ πολλάκισ τιμωρῶν αὐτοὺσ ἠνάγκαζον 
ο. - / 2 » , [ζ . 3 

βλασφιμεῖν, περισσῶσ τε ἐμμαινόμενοσ αὐτοῖσ ἐδίωκον ἕωσ και εἰσ 
Ν ο. / 9) 2 ρ / . ν Ν 2 

τὰσ ἔξω πύλεισ. 12 Ἐν οἷσ πορευόµενοσ εἰσ τὴν «Ιαμασκὸν µετ 
Δ - ” ν » ς 

ἐξουσίασ καὶ ἐπιτρουπῇσ τῇσ τῶν αρχιερέων, 1ῶ ἡμέρασ µέσησ 
Δ λ ς ολ -] ως 32 / ς λ Δ / 

κατὰ τὴν οδὸν εἴδον, ῥασιλευ, οὐρανόῦεν υπερ τὴν λαμπροτητα 
- { - Ν Δ Ν 

τοῦ ἡλίου περιλάμψαν µε φῶσ καὶ τοὺσ σὺν ἐμοὶ πορευοµένουσ 
’ ’ « - Ν - . 

14 πάντων τὲ καταπεσύντων ἥμων εἰσ τὴν }Πν Ίπουσα φωνὴν 

9. εγω µεν ουν: Β οπι µεν | οὐ (86): κ” οδοῖ του τὸ | ναζωραιου: Ἀ ναζορ. 

10. ὁ: Ἡ διο | εποιησα:  εποιήσαν 6ΥΑΒΟ γ, Ιξεπι Ιπ/Γ κατήνεγκαν 5ΐηθ 
οοτγεσίοπ (5οἆ 1πίει πγπη(ιιο θ8ί κατεκλεισα) | και πολλουσ τε ΟΠΤΩ 

ΝΑΟΗΙ 19. 61, Ἰέεπι οπη]θ5ο και 68. ΤΗΡΗΥΙΟ ... 96. 180. σαΐ κ. πολ). 

δε... 5 και πολλουσ ΕΠΙ ΒΗΗΡ αἱ ρ]ον Ον 0 ΤΡΗγΙα | εν φυλα- 
κπισ (αι. 0 -- Ἀσ) οππι ΝΑΒΟΡΙΠΙ, 19. 91. 40. 61. 106. αἱ ρ]αβ30 οαί νο 

ες ΟΙ ἐν 0, ΗΡ αἱ ρ]α ΟἨΥ | αναιρουμ. τε: Η 91. 99. 105. 19Τ. αἱ.56ι 

6 «ορ 5ΥτΡ ΤΗΡΙΗΥΙΌ αναιρ. δε | αυτων: Ὦ ΟΠι 

11. περισσωσ (250. 981085 α1ὔλει .σσοτερωσ) τε (εἴ. Απιπησἒι ὅσα): ΕΕΙ «ΟΡ 

Δ6ΙΊΡΡ περ. δε ... Β οπι εορα]απη | αυτοισ: 1 αυτουσ (816) 

12. ΣΗ Οισ 51Ώ86 και ΟΙ ΔΑΒΟΕΙ 19. 40. 61. 106. α119 οαί νς «ορ ΒΥΥΡ 

αττα αείὰ ΤΠΡΗΥΙΟ.... ς (4009) ΤΙ αάά και επι ΗΤΡ αἱ ρ]εν (8. Ρροβέ 

πορευοµενοσ μοπ) ΑΥΙΣΕΝ ΟΗ1Σ 395 ΤΗΡΗΥΙΑ [ ειστην 6ππι ΝΒΟΗΙΕΡ οίς 
.ΑΕ 98. 69. 99. 10τ. 1Τττ. αἰ5 (6 αρ Βονί) οπι την | τησ οευπι Ἁ”ΒΟΗ 

ἩΡ αἱ ρ]οτ Ον 9398 ΤμρΗγ!δ.... η οπι ο ΑΗΙ 1Τ. 40. 68. τὸ. 191. 

180. {τ]ὶεοί (Νο ραποία Ἱπιροβιί 5δεᾶ ταγδας αὈβίογςίϐ) οαῖ ΤΗΠΡΗΥΙΟ 

των αφχιερ. «ΙΑ ΝΑΒΕΙ 40. 61. 68. 1Τ1εοῖ οδεῖ, Ίτεπι (ομπι ροἰεδίαίε εἰ 

Λεγπείόρι ργὐπείριπι) νυ ΒΥΤΟΕΝ οορ απ... ς Τί παφα των αρχ. οἵιπι 

Ο6ΗΗΡ αἱ ρ]εν οαί 5ΥΤΡ αθί Ον Ταρηγ]α 

19, ηµερασ µεσησ (86): νἩ οτι ημ. | ειδον εππὴ ΝΒΕΙΡ είς ... ΑΟΗ τδον | 
βασιλευ: Β" ῥασιλευσ | λαµπροτητα: Β" λανπρφ. | περφιλαμψαν: δΙ. 
61, Τ8. -ψαντα | κε: Ἡ μοι 

14. παντ. τε (409’’) ομπ ΝΑΒΕΙ 19. 19. 96. 96. 40. 61. 68. 105. 197. 

191εεῖ 40ἱεοῦ ϱ5οἵ ραΐ νρ Αγτα ΤΠΡΗΥΙΟ.... ς παντ. δε ο. ΟΗ1)Ρ αἱ ρ]οτ 
εορ ΟΥ 9395 ΤΗΡΗΥΙΑ | ημων ΕΙΙΠΙ ΔΑΟΕΗΙΙΡ εἰο .... Ιμηεᾶ πηῖἩ ΟΠΗ ΟΠΗ 

Β 45ΟΥ { εισ (40. 61. εδ" επι) την 7η: 19Τ. πᾶά δια τον φοβον εγω 

µονοσ, 1ἴ6πι ΥΤΡ ΠΡ ({γαΠΒΡΟΡΙΙΙ5 εισ την ήν Ροδί δια τ. φοβ.) Άγαε 

ἐὔπιογε πι {εγ/απι εΦΟ ἰαπέπι | φωνην λεγουσα» προσ µε ΟΠΠ ΝΑΒΟΙ 16. 

11. 25. 28. 96. 40. 61. Τὸ. 98ίΧί 106. 95. 180. 14ἱεοί 1Τ16εῖ ομί νο 

(Ιοφιιεπέεπι πα], πἲ ο]απη ο ζοφιεπίειι αἆ πιε, ἰο] ἀἰσεπέεπι πιῖ]ιξ) 5γταῖτ 

ΤΙΒΟΗΒΝΡΟΒΕ, Ν. Θ. Ρ4. δ. 10 Β 

8.5.9. 1 
90,45 

ϱ, 8 55 
20, 6 55 



9260 26, 15. ΠΡΑΞΕΙΣ 

ο τς {. / ο Ν / , 

λέγουσαν πρόσ µε τῇ Εβραϊῖδι διαλέκτῳ ' Σαοὺλ Σαούλ, τί µε διώ- 
/ Ἡ ; /. ο πο αν μ , στ 

χεις; σκληρόν σοι πρὺσ κέντρα λακτίζειν. 19 ἐγὼ δὲ εἶπα' τίσ εἶ, 
; « Ν , σ ο αρ 5 2 -- ο Ν ; αν τα Ν 

κύριε; ὁ δὲ κύριοσ εἶπεν ἐγώ εἰμι Ιησουσ ὃν σὺ διώκεισ. 16 αλλὰ 
/ Ν -- Ν Ν . 3 - ”/ 

ἀνάστι δι καὶ στηθι ἐπ].τοὺσ πύδασ σου᾽ εἰσ τοῦτο γὰρ ὤφθην 
, ; ς / Δ / (ἄ σ 

σοι, προχειρίσασθαί σε υπηρέτην καὶ μάρτυρα ὧν τε εἶδεσ ὧν τε 
3 ’ ’ 3 α / 3 α ον 3 - 3 - 

ὀφθήσομαί σοι, 1Τ ἐξαιρούμενόσ σε ἐκ τοῦ λαοῦ και ἐκ τῶν ἐθνῶν, 
3 [ὁ] . Ν 2 /, ὦ -- . Δ 3” -- - 

εἰσ οὖσ ἐγὼ ἀποστελλω σε, 15 ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺσ αὐτῶν, τοῦ 

6οΡ αθἰμβρΡ, Ἰξοπι Ε 18. 81. 68. ΤΙΡΗΥΙΡ φωνησ λεγουσησ πρ. µε. 

Τίεπι Ἡ 21. 99. 98. 95. 6633 Τ6. 80. Ὀ56Γ οδ6Ι αγΠι φωνην λαλουσαν πρ. 

κε (80. λαλ. μοι): Ἱέα 9’ ... ς ΤΙ φωνην λαλούσαν προσ µε και λε- 
γουσαν οιπι ἩΡ αἱ Ίοηρε Ρ]α (4564 φωνησ λαλουσησ πρ. µ. κ. λεγου- 

σησ) Ον 9499 ΤΠΡΗΥΙΗ :: 1οσῖς σεπη]ηῖς 9, 4 εί 20, Τ φωνην λεγουσαν 

αιὐτω εί φώνησ λεγουσησ µοι Ἱερίαν: πΙμ]οπαίπιβ Ρ]επίος βοτρίατα, 

αἀαπι ΡΥΙΠΟΙΡΑΙ6Β {ἰβ5ίε8 ΟΠΙΠ6Ρ ἀθδεγιπί, Ἠοο οσο αἲ αἰεπα παπι 

Ρτοβοῖβδοῖ Ροΐεταίι. Νες 6ΠΊΠΙ ΤΑΤΟ λαλειν οἳ λεγειν οοπϊαποία ]εσιπ- 
{ασ, εἴ Αροο 10, 8 λαλουσαν µετ εµου και λεγουσαν ΓΑΠΙαΙΠΙ ηοΟΠ 

Βποίιαί | σαουλ σαουλ: Ἐ Ι5ὲ σαυλε σαυλε (αἳ Ρτό σαουλ αΡίᾳιθ 
Ααιζε δαµίε ϱ νϱ) 

15. δε: τὸ οπι | ειπα οΙπ ΑΒΟΕΗ ὃ. 19. 1Τ. 25. 25. ὃτ. 40. 61. 100. 

1Τ16οί α]35οτ ΤΠρΙΥΙΟ ... ς ειπον ο. ΝΠΓΡ αἱ Ρ]οχ οαί Οδ 459 ΤπρΗγ]α | 
9 δε κυριοσ 6ΝΠΙ ΝΑΒΟΕΙΙ, 15. 18. 91. 40. 61. 105. 19Τ. αἱ ρ]11513 οί 
να ΒΥΤΣΕΝ (εἰ ἀοπιίπιιθ ποδίεγ) δἳῬ «ορ ατπι ΤΗΡΙΙΥΙΡ.,,, ς ΟΠι κυριοσ 

επτη ἩΡ αἱ Ίοηρε Ρ]α αείΠΡΡ ΟµΥ ΤΗΡΗΥΙΗ | ειπεν: Ἐ ΦΥΙΣΕΝ 60Ρ 86ΙΠΡΡ 

αάᾷ προσ µε | τ-: 96. 81. 89. 40. 19τ. ἀθεππῖᾶ ΒΥΥΣΟΝ ΑΥΤΡ ο." αἀᾶ ο 
' γαζωβαιοσ (ἈἼαμαγεπιιβ) 

16. και στη θι: Β” οπι | προχειρισασθαι: Α πφοχειρασθαι | σε (89): κ 

σου | ειδεσ (ΑΟΒ τδεσ, ΠΟΠ ΙΓΘΠΙΙΝΗΕΙΠΡ α{ο) δίπο αἀά]έαπη οαπη ΝΔΟΕΗ 

ΙΠΡ αἱ Ρ]ετ νρ «ορ αθείΡΡ οίο .... Βοζνιά 105. 19τ. 121εοί αντι αγπι 

ΑπιοἝρις τοῦ. Ασίσια 19(5)940) αἆά µε. Βὶο επῖπι Αππῦ εξ ἐεδέέπι φιῖῦιις 

υἰαιθέζ πιο οί πι φίδια υἱδιδ εδ. Ας εἰ ἐεδίεπι οΥηΙπι Ὕιιαε α πιο υἱᾷεΒ, 

φιθιαβ εείαπι γαεεο δή. 

1Τ. λαου: ὅ. 8. 44. 99. 12ἱ8οί 1Τ1εΟί ΑΥΙδΟΣ το ΤΗΡΙΗΥΙΡ αάά των του- 

ὁαιων | και εκ των οΙπΙ ΔΑΒΕΒΙΙ 19. 90. 40. 61. ΚΝΕ 15ου αι ΤΗΡΗΥΙΟ 
εννς Τϊ ΟΠ εκ ΟΠΠ ΟΗΙΡ 9] Ίοπσ6 ρ]α οαΐαο νο ΟΜΥ9359 ΤΗΡΗΥΙΑ: Ἰξοπι 

16. 25. ὃτ. 66. 100. 1056. 180. οπι και εκ | εισ ουσ εγω (0) ουπι ΝΑ 
ΒΟΕΗΙΙΡ αἱ Ίοησα Ρία Αγταίτ «ορ αὖπι αθίΙΡΡ Ον .159 ΤΗΡΗΨΙΑ Ααςσ 

8940: Ἰ{θπι Ρτο εγω ΤΠΡΗΥΙΟ νυν εγω, νΕδ πωπο εφο ({α εφο πιο) ...ς 

εισ ουσ νυν επι πιίηαθο πια ... 66. 61. 198. 191εΟί ϱδὲΓ ϱ56Υ οϱαΐ εισ 
ουσ ἵαπίαπι | αποστελλω οἳΠι ΝΑΒΕΙΡΣ αἱ Ίοησε ρ]α νο (πιο) απ 

ΟΥ 9409 Πίοπα ο 1Τ. εξαποστελλω ... ΠΙΡΑ αἱ ρ]αβ1” ἀθιη]ά (πιζέαπι) 

«ορ ΤΠΡΗΥΙ8 αποστελω, Ἱΐθπι δ. τ. 18. 29. 91. ὁδ. 96. 61. 68. τὸ. 105. 

] α]ῖα οαῖ ΤΙΡΗΥΙΟ εξαποστελω | σε Ρροδί αποστ. (εξαπ.) ΕΙΠΑ ΝΑΒΟΕΙ 

αἱ ρ]11815 σαΐ νσ αππι ΤΗΡΗΣΕ, ς αηίε Ροῦ 6ΙΠΙ ΗΤΡ αἱ Ίοησε Ρρ]α 

οµτ 

8. αυτων αἵ. ΟΙ επιῦτὴ.,. ΕΙ {οἱ Αιοζθ41 τυφλων | επιστρεψαι ΟΝΙΠ ΝΒΟΕ 



ΠΡΑΞΕΙΣ 26, 99. 22τ 

᾿ Ν - Ν - ’ - - 

ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότουσ εἰσ φῶσ καὶ τῇσ ἐξουσίασ τοῦ σατανᾶ ἐπ] 
- ο πι / ε .. λ ὰὖ -- 

τὸν Θεόν, τοῦ λαβεῖν αὐτοὺσ ἄφεσιν ἅμαρτιων και κληρον ἐν τὸῖσ 
ς / / τὰ 3 7 ιά ο στ) / 3 

ἡγιασμένοισ πίστει τῇ εἰσ ἐμέ. 19 ὅδεν, βασιλευ «4γρίππα, οὐκ 
ϱ - ν 

ἐγενόμην ἀπειθὴσ τῇ οὐρανίῳ ὁπτασίᾳ, 20 ἀλλὰ τοῖς ἐν «ΐαμα- 
- - «6 - / - 

σκῷ πρῶτόν τε καὶ Περοσολύμοισ πᾶσάν τὲ τὴν χώραν τῇσ Ίου- 
λ - - Δ ᾽ 

δαίασ καὶ τοῖς ἔθνεσιν ἀπήγγελλον μετανοεῖν καὶ ἐπιστρέφειν ἐπι 
Ν / ” - , 2 / ς ι / 

τὸν δεόν, ἄξια τῆσ µεταγυίασ ἔργα πράσσοντασ. 2ἱ. ἕνεκα τούτων 
2 Ἂ0 Π / 3 ”,ς σα -- , 

µε Ἰουδαῖοι συλλαβόμενοι ὄντα ἐν τῷ ἑερῳ ἐπειρῶντο διαχειρίσα- 
9) 3 / ασ Ν - 3 ΔΝ -- - -- « η 

σθαι. 235 ἐπικουρίασ οὖν τυχὼν τησ ἀπὸ του Θεοῦ ἄχρι τῇσ με 
- Ν .) 

ασ ταύτησ ἕστηκα μαρτυρόμενοσ μµικρῷ τὲ καὶ µεγάλῳ, οὐδὲν ϱ ί . σος αλ, 

11, αἱ ρ]α οαί ΟΙ επιῦτὰ ΤΗΡΗΥΙΌ (ενρς μέ οοπυοεγίαπέ) ... ΑΗ 99. 91. 
61, 100, 106. οδο αἱ ρ]αβ10 ΟἨτ 5155 ΤΗΡΗΥΙΑ Ας δΙΜΙ (μἱ αυεγίαπέι!) 

αποστρεψαι ... Ῥ αἰἲὸ υποστρεψαι | τησ εξούσιασ ΕΙΠΙ ΝΑΒΗΡ αἱ 

Ίοησα Ρ]α Ο]επιῦτῖ Ον ΤΗΡΗΥΙΑ.... οπ1, 96. 40. 68. 69. 105. 106. 19τ. 

189. 19166Ιί αδογ ϱ5οΥ οαί ΓΤΠΡΙΥΙΌ απο τησ εξου. (Ίἴεπι νς α ἐεποῦγτ5 
αᾱ ζμσεπι εἰ ἄε Ῥοέεδίαἰε αἴο, ο Ὀἱς ἆθ) | εν τ. ἠγιασμένοισ εε. Ο]1επιῦτ” 

κ. Ἑ αἀά πασι’ :: οἳ 20. ὃδ 

90. πρωτον τε οΙΠῃ ΝΑΣ 25. 01. .... ς οπι τε ΕΠΙ ΕΗΙΡ αἱ Ρ]εγ εαί ΟἨς 

και νεροσολ. 6ΙΠῃ ΝΡΗΗΡ αἱ Ρον Οἱ 5195 ΤΗΡΗΥΙΡ .., η και εν νερ. 

(Ἠ νερουσαληµε) ο. ΑΕ 4. 15. 96. 40. 40. 68. 9δ. 104. Κκδον οαί ΤΗΡΗΥΙ, 

Ἱίεπι 191. 191εεί οδΕῖ κ. τοισ εΥ ερ. | πασαν 5ἱπθ εισ ΘΠΙΏ ΝΑΒ {ο] (ο 
"81 αρ 1η) ...ς ΤΙ εισπασαν ΟΠΠ ΕΗΙΗΡ αἱ οπιησῖά οαί ΟΥ (νρ εἰ 

πι οπιπιεπι }εφίοπιεπη, ΠΠ [τα εἰ πι οπιπῖ γε(ίοπε) | τε Ροδί πασαν: 1, ΟΠῃ 

την χωραν: Ἡ" 96. 149. οπι την | απηγγελλον (αι. ςὲ 0 Β) οππη ΝΑ 

ΒΕ 61. αἱ βδαΐ πια]ά οαῖ (ΤΠΡΗΥΙΗΙΙ απηγγελον), ἴἴθπι αζπιπέίαδαπι 

(εί. ϱ) νᾳ «ορ ΒΥΤΙΙΓ ορ αΤΠΙ αθί]; 106. κατηγγελλον (εἰ. παρηγγελ- 

λον εί απηγγειλα Ἱερ]ίαχ) ... 6 (ΠΟἨ σε εἴο) απαγγε΄λων εἶπι ΠΡ αἱ50 

(αἱ ποίαἰῖ 5απ{) ... ὃ. 14. 16. 25. 98. 95. 9τ. 99. 104. 119. 198. 1Ττ. 

8130 {ετε (9 αρ 5οτ) ΟΥ 5359 απαγγελλω | Όεου: 15. 18. 81. 96. 40. 

180, αἱ ρ]αβῦ οαΐξ αΤπῃ ΡΤΑΘΙΛ ζωντα | αξια: Ε αᾶά τε (ο ἄίφπα φποφις) 

21..µε Ρροδί τουτων 6ΝΠΙ ΔΒΗΡ οαἱίο... Α Τὸ. 19Τ. αδΕΥΣ ο5Ε" ϱ0Ρ αΓπι Ρροδί 

συλλαβομενοι, ΕΙ, δ1. 61. 100. αἱ ραμο οαί ΟΥ 2359 ΤΗΡΗΥΙΡ Ῥοδέ ου- 

δαιοι ... 180. Ομτοπϐ” οτι | νουδαιοι 5ἴπθ αγσα]ο εαπι ΝἲΕ1, 19. 51. 

61. 1056. οαι Οµτοπϐ ΤΠΡΗΥΙΟ..., ς ἴπ ΤΙ οι ουδ. ΙΤ ΔΕΑΕΗΡ α] ρ]6Υ 
Ον ΤΠΡΗΥΙ | (πες «ογγθσίαπι) συλλαβουμενοι, Ἑ συνλαβοµενοι, Ἑ 
89. συλλαμβανομενοι | οντα οιπι κα" (ουτα µε)είΟΕ 19. 15. 1Τ. 198. 95. 

81. 96. 40. 61. 68. Τὸ. 105. 19Τ. 180. οδὲτ οαίέ να (ση εὔδεπι πι ἑεπιρίο, 

τα ας. ϱ) Οµτομάδ” ... ς Ἱωπ ΤΙ οπι οΠΠι ΑΒΗΓΡ αἱ Ίοηρε Ρία ΟΥ 

1: ΒΠΡΘΓΥΑΟΑΠΕΙΙΗ ας πιο]θδίαπι ν{άἀθυαίαν | διαχειρισασθαι οσπι κό 

(-ρωσασθαι)ΒΕΗΣΙΡ οἱςο (93 εοτ]ρίατις εταί η, 5δεὰ δία(ῖτη 5ο ϱογγεχ!{) 

«Α -ρησασῦ. 

295, απο ΙΙΙ ΝΑΒΕ 19. 15. 11. 25. 96. 40. 61. 66. 68. τὸ. 105. 180. οαί 

(α8ος Ἱιπο) Οµτοπ4 ΤΠΡΗΥΙΟ ... ς παρα οππ Η1Ρ αἱ ρ]ετ Ον 159 

ΤΗΡΗΥΙΑ | µαρτυρομενοσ (0) εππη ΔΑΒΗΙΙΡ αἱ Γεγεδὸ οαί Ον Οµτοι 

1593 

20, 91 

21, 27 



24, 14 

298 26. 28. ΠΡΑΞΕΙΣ 

ἐχτὸσ λέγων ὧν τε οἱ προφῆται ἐλάλησαν μελλόντων γύεσθαι καὶ 

Μωΐσης, 95 εἰ παθητὺσ ὁ Χριστόσ, εἰ πρῶτοσ ἐξ ἀναστάσεως. 
νεκρῶν φῶσ μέλλει καταγγέλλει τῷ τε λαῶ καὶ τοῖς ἔθνεσω. 

34 ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἀπολογουμένου ὁ «Φήστοσ µεγάλῃ τῇ φωνῇ 

φησύ µαύῃ, Παὔλε' τὰ πολλά σε γράμματα εἰσ µανίαν περι- 

τρέπει. 20 ὁ δὲ ΓΠαῦλοσ' οὗ µαίνομαι, φησίν, κράτιστὲ Φῆστε, 
Ὦ π 3 Π Δ ; ο’ 2 Ω. .. 

ἀλλὰ ἀληθείασ καὶ σωφροσύνησ ῥγματα ἀποφθεέγγομαι. 36 ἐπί 

σταται γὰρ περὶ τούτων ὁ βασιλεύσ, πρὺσ ὃν καὶ παρρησιαζόµενοσ 

λαλῶ ̓  λανθάνειν γὰρ αὐτόν τι τούτων οὐ πείθοµαι οὐθέν᾿ οὐ γάρ 

εστιν ἐν γωνίᾳ πεπραγµένον τοῦτο. 21 πιστεύει, βασιλευ «γρίππα, 
. / α τά / )Ω « ν..) 2. λ λ 

τοῖσ προφήταισ; οἶδα ὅτι πιστεύεισ. 38 ὁ δὲ “γρίππασ πρὺσ τὸν 

ΤΠΡΗΥΙ8.... ς μαρτιυρουµενοσ οππι Ὦ αἲ δε πια ΤΗΡΗΨΙΟ { πωυσησ 

επ ΝΗΤΡ 1. 9. 19. δ1. 98. 4Τ. 61. 69. 98. 99. 100. 101. 108. 106. 119. 

191. 1ΤΤ. αἱΤ5εῦ είο... ς µωσησ οΙῃ ΑΒΒ αἱ Ρ]α. Ἐγαείετεα ο[ αὈ. 

258, µελλει (89): ΝἩΡ 96. ο. 99. 913 40. 61. θίο µελλειν | κπαταγγελλειν 

(α 61. -Υγέλειν, ἴίεπα α]): ΕΞ -γγελλει | τω τε 6ΝΠΙ ΝΑΒΕΡΕΙΗ 19, 40. 

61. αἱ: ΟΥ. 5 ΤΠρΗγιδ.... ς ΟΠ τε οἳπῃ ΤΡ αἱ Ίοηρ6 Ρ]α οαί ΟἨτοι 

{345 ΤΗΡΙΥΙΑ. Νεο αχρτίπι 6 νο οίο 

94. αυτου απολογουµιενου (Ἡ απολογ. αυτου): Ἐ ΥΡ αθἴ]ΡΡ -λαλουντοσ 
αυτου και απολογουµενου | φήῆσιν οππι ΝΑΒΕ 1. 19. 15. ΙΤ. 18. 40. 

61. 68. 180. 5ο οαί ΤπρΗΥΙΑ νι. ς εφη επ ΗΠΡ αἱ Ρρ]εν (5εἆ 64. 

19Τ. οδΟ" ειπε, 9δ. εφωνησε) | µαινη: 15. 61. µαινει | Ίβαμματα: Α 
αάᾷ επιστασθε. 1μ1Ώθ6γε 0485501: {πκαπῖς Εαιΐα, πιεπίέπιφε ὑπιαπι [εομίο 

πυιίέα οοπ/ιι1.. Ἰίθπι Απιῤιοις ον 11/8... πιδίαε {ήέεγαε ἐε Γαοὐιιέ ετ- 

εογᾶεπι (εά ἀν εί επέογγεπι). 

90. οϱ δε παυλοσ ΟΠΠ ΝΑΒΕ 19. 15. 18. 25. 56. 40. 61. 65. 68. τὸ. 106. 

180. 4016οί ἆδοὶ οί (οππῖ55δο δε) νο (1 Βαιζις, [ια {οἱ 4ἱ Γαιζηδ; απι 
ἁἱξ Ραωἴις) «ορ ατπι ΦΥΤΣΕΝ (ίωτέ εἱ Ῥαιζις) εΙΙΡΡ ΤΗΡΗΥΙΟ ... ς ΤΙ 

ϱ δε οππη ΗΤΡ αἱ Ρ]εν ΑΥΤΡ ΤΠΡΗΥΙΑ ] φησιν ΕΠΙ ΝΑΕΗΓΡ εἶο ... Ὦ 

φησι | αλλα τη ΝΑΕΙΡ 1δνΙά 81. 98. 61. 95. 96. ΓΤτ. αἱὐ5δει οαί ΟΥ 
Φα άθωνς αλλ ουπι ΒΗ αἱ ρ]α 

90, προσ ο παν: Β 350. 9Πι και, που αχρτῖπι «ΟΡ αὖπι | λαλω: 19. λεγω 

τι (18. ΔπΠίο αυτον Ρροπ): Β 96. 69. 19Τ. 180. ΑδοΡ σαΐ οπη, Ἱίεπι 105. 

κι Ὀςέπίο εγω | ου πειθ. ουθεν οσα ΝΕ; Ίεπι 61. ουθεν πειθοµίαν 

ων ς ουπειθ. ουδεν οππι ΠΙΡ αἱ] ρ]ει ΟΥ; Ἰίεπι ο 16. 99. 4ὔ, 46. 

6033 69. 80. 106. αἱὔδει πειθοµ. ουδε», ὃ. δἱ. 106. 180. σαξ οιδεν 

πειθοµαι ... Ιμη ου πειθοµαι ΟΠΊῃ ΝΑΡ 19. 99. 40. 49. δτ33 08. τὸ. 
Ἀίο νρ: πζλτῖ ιο αγοτίνο. (ο αἴϊφιϊα ογτπι ποπ οοπἰοῖον), βἰπιϊ]1ί6υ 

ΑΥΤ Θἴο | ου γαρ: ΕΞ ἑ ουδεν γαρ ... Ε8ἱ3 16. 18. 91. 99. 96. 40. 49. 
Ότ'" 68. 106. 180. οαί ουδεγαρ | εστιν 6ΙΠΙ ΝΑΒΕ αἱ Ίοηρα Ρ]α ΟἨτ 

91401, ΠΡ αἱ {ογε”ό οπι (81. 40. ροδὲ γώνια, 42. ὅτ. 69. αδεὶ ρορί 

τουτο ῬΡοπ) 

91. βασιλευ: Β -λευσ. Οἱ αἲ ν. 19 (αΠίαχ ν. 19) 

98. πρ. τον παυλον 5ΐπο αἀά]ίαπι ουπΙ ΑΒ 1ὸ, 17, 40. 61. 68. τὸ, 105. 
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9 - ν - - κ ον - 
11α0λον ' ἐν ὀλίγῳ µε πείθεισ Χριστιανὸν ποιῇσαι. 39 ὁ δὲ Π]αῦ- 
λ . υξά ” ο ϱεῶ Ν ο )λν η Ν .., αλ 3 ’ . . 

οσ᾿ εὐξάμην ἄν τῷ θεῷ και ἐν ὀλήῳ καὶ ἐν μεγάλῳ οὐ μόνον σὲ 
8 9 Ν / ’ ’ 

αλλὰ καὶ πάντασ τοὺσ ἀκούυντάσ µου σήμερον γενέσθαι τοιούτουσ 
ς - ’ υ - ”- ΄ 

ὁποῖοσ κἀγῶ εἰμι, παρεκτὺσ τῶν δεσμῶν τούτων. 90) ἀνέστη τε ὁ 
μ" Ακ» « Ν σ ’ 3 « ’ 3 - 

βασιλευσ και ο ἠγεμὼν η τε Βερνύη; καὶ οἱ συνκαθήµενοι αὐτοῖα, 
Ν » ΄ 3. ’ Ν 2 ’ Αα / τά ) 8 

Ὁ]. καὶ ἀναχωρήσαντεσ ἐλάλουν πρὸσ ἀλλήλουσ λέγοντεσ ὅτι οὐδὲν 
’ ΑΝ - ” / ς κο . 

Θανάτου ἡ δεσμῶν ἄξιόν τι πράσσει ὁ ἄνθρωποσ οὗτοσ. 92 4γρίπ- 

19τ. νο (οχο ἴο] απἱ αάά αἴ) ... ς (4000) αάά εφη επ ΕΗΠΡ αἱ ρ]εγ 

(46. ειπεν) οαἲ ἰοἱ 5υταῦ «ορ αἲπῃ ααἴΠΡΡ (8οἆ ΙΠίαγργοίεδ νατίε ἴγαπδ- 

Ροπ) ΟµΣ { πειθεισ οιπι ΝΒΕΗΗΡ οἱίο.... Α πειθη | χριστια)οβ: κ” 

χρηστ-, Β" (αἱ βο]εί) χρειστ- | ποιησαι οΝΙη ΝΑΡ 19. ΙΤ. 40. 61. 

ΒΥΤΡ Της ϱ0οΡ (πι Ῥεγδιαᾶες Ίαοετε πιε) (Δ6ίΠΡΡ ἐπέγοίγε Γασἴθ). Ο8 ος, 

058307 γοδροχιᾶά φιιοᾷ επι οι οεζεγίίαίε υεἶ]εί Γαεεγε ε]ιγἰβέαππῃ ... ς 

ΤΙ γενεσθαι οὔτη ΕΠΗΤΓΡ αἱ ρ]ετ οαί να (5μαᾶες πιε ο]ιγκίαπιιπι Πεγὶ, 

1{6π ϱ) ΒΥΥΣΕΝ αρ Ιχί Ογτγ ΣΤΡ ΟΥ 5140 γενεσθαι (:: βΙπιλ]τίεν Τ]άνί 

,δ παρ ολιγο» µε πειθεισ ομοουσιαστήν γενεσθαι) :: ποιήσαι ποφαῖί 
επιεπάαίουί απ Πυτανίο ἱπ]ραί (περία σοπ]δείηγα οδί αῑα ΡοπΙ(πγ Ρτο 

πειθεισ - γεγεσθαι 8εΠο]ῖ Ίοεο ποιηση αἀβοτιρίαπι ο558); γεγνεσθαι 

Υ6το γοαγδης5 15 απὶ δαοᾳαἰθις δαρρεατίαδαί. Επί εῖαπα αἱ βοτῖρίαγαπη 

6ππ ποιησαι 505 ίπίο πει Ρτο πειθεισ εοιτῖσοτοί. ΥΙάεέαγ ααίθπη 

βοπ]ρίανα απ Ῥγοβαν ης Ἱία οχρ]]οαηάα, πί ποιήσαιν οοᾶεπι απο 

ὠστε ποιήησαι 8εηΏδι αοαρίαίαγ.. Νεο αίον Οαβ5ιοάογας εχρ]1οιῖδδο 

ν]άείατ. ) 

99. ο δε παυλοσ 8ἶπε αἀα]ίατι οππΙ ΝΑΣ 19. 1τ, 40. 61. 68. τὸ. 105. 19τ. 
να 5ύ1Ρ... ς (4009) αἲά ειπεν εππι ἨΠΡρ αἱ ρ]ει (5εᾷ 16. 18. 99. 96. 

τ6. 1Ττ. 180. οαί ε(η) ΥΙΣΕΝ «ορ αΌΠΠ αοἰἩ ΟΝΣ { ευξαμην ( [5ο Πυξ) 
οππι κ Πρ 1. 66. 61. ο50Υ3 [56Ι [56 (οἱ αἱ Ἰαιὰ ἀπρίθ) ... ς Ἱμπ Τϊ 

ευξαιάην οππι ΝΕΑΒ αἱ Ρἱ ΟµΝ | αν: 19. οπι | εγαλω επι ΝΑΕ ὅ. 19. 
40. 61. 105. Ιδ6Ι νο αγταίν (αίρ πια Ε14εςΘ) ϱορ αιπιΒῦ (πο 1ΕεπηςΕΒ) 

εκες πολλω ου ΗΠΡ αἱ Ρ]ος οαί (παείμΡΡ ανά) ΟΥ δή ] καγω οτι 
ΝΑΗΠΡ οίς ... Β 105. οδὲῖ και εγω 

90. ανεστη τε (15. 143 1τ. 40. 105. οδό ορ 5ΥΤΡ Ον δε) ουπι ΜΑΗ 26. 

61. 68. τὸ. 108. 149. 180. νο βΥγιΣδοἩ αγΙη αδἴίΠΡΡ αγ, Ποια 19. 143 1Τ. 

40. 106. οδὲεῖ σορ 5ΥΥΡ ΟΕ, Ίίαπι 84. και αγεστή ... ς (αυ 37, 
5εᾷ ταγδι5 αυ’) και ταυτα ειποντοσ αυτου ανεστη οΝΠΙ ΗΠΡ αἱ Ρ]εγ 

εαί ΒΥΤΡ ο.” ΤΠρ]ιγ1α (19Τ. οπι αυτου, επί ΤΠΡΗΥΙΟ αάά τε) | συν- 

καθηµενοι οππῃ ΝΑΡΣ .νν ς ἴμι Τϊ σιγκ-- οιπι ΕΖΗΠΡ δοίο | αυτοισ: 189. 

αυτω 

81. οτι: 51. 98. οπι | Θανατου η δεσµ. αξιον ο] ΝΕ 19. 51. 40. 61. 

106. ΚδόΓ νρ (εςχε {ο]) ... Α οδὲ! οί «ορ αξιον Όαν. η δεσµων.... ς Τϊ 

Ὅαν. αξν. η ὀεσμ. 6ππι ΠΥΡ 4] Ρρ]6υ {οἱ αὖπι ΟΥ. τι εππῃ ΝΑ 18. 

91. 40. 61. 68. Ι96ἳ νο (πἰ]λ[ πιογέε αιέ οἴποι[ὺς αἰθπιιίπι φιίᾶ: απα 1ο] 

υὐπομίογιππ; ἀαπιῖά οἱ φωτ, ἰοὶ αἰάγιωα; ἴοὶ «ἰφπιπαι 8ΔΠ8ΡΟΠ απίθ 

αιί). Βιπηϊ]ίοτ ορ (ποπ 7εοῖ ορις αἰίφιοςα Ἰιοπιο ἠίο ἀίφπιπι πιογίε αιέ 

υἴπειζί)... 6 ἴμπ Τὶ οπι οπΤΏ ΒΗΙΡ αἱ ρ]αι Οµτ ΤΠΡΗΥΙ]ΗΙΕ 

98, 9. 99 
95, 95 
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-- ’ 2 Ἐν ων Τ. 

πασ δὲ τῷ Φήστῳ ἔφη' ἀπολελύσθαι ἐδύνατο ὁ ἄνθρωποσ οὗτος 
ο Ν ) ..., 

εἰ μὴ ἐπεκέκλητο Καίσαρα. 

ΧΧΥΠ. 

1 Ωσ δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶσ εἰσ τὴν Ιταλίαν, παρεδί- 

δουν τόν τε Παῦλον καί τινασ ἑτέρουσ δεσμώτασ ἑκατοντάρχῃ ὀνό- 

µατι Ιουλίῳ σπείρησ «Σεβαστησ. 3 ἐπιβάντεσ δὲ πλοίῳ “4δραμυτ- 

τηνῷ μέλλοντι πλεῖν εἰσ τοὺσ κατὰ τὴν "Ασίαν τύπουσ, ἄνήχθημεν, 

Ὢ9, εδυνατο ΟΜΙΠ ΝΑΒ"ΗΙΡ αἱ ρία (61. αιδυνατ.) Οἷτ ντ ΤΠΡΙΥΙ ... ἴωπ 

ήδυ;ατο οτι Β3 91. ὅτ. 96. 104. 105. 191. 180. αἰδδοτ σαι ΤΗΡΙΨΙΣ ] 
επεκεκλητο 6ΙΠΏ ΝΗΗΡ 61 αἱ Ρία οαί ΟΗΥ... Ὠπ ΤΙ επικεκλητο επι ΑΙ, 
(«κλειτο) 1. 4. 40. 64. 68. 9Τ. 98118 108. 105. 106. 180, ΤΗρΗγ]αἲς 

ΧΧΥΠ. 1. ωσ δε αἴς (9Τ. ΡΓΒΕΠΙ παν ουτωσ εκρινεν αυτον ο ηγεμων ανα- 

πεμπεσθαι καισαρι, Τετ 64. καν ουτωσ εκρινεν ο ηγεμων α’απεμψαι 

καισαρι): ΔΥΙΣΕΝ αγθ: 1έ Ῥγαεσερίί ἄε εο Ιεδίι μέ πε Ἠίεγείιγ αἲ ζαε- 

καγεπι ὧι Πέα[ίαπι, ας ἐγααίαέ Ῥαιίιπι εἰ υὐποίος αἴίος οτίπι εο υἴγο σιϊᾶαπι 

οεπιέι Τοπ εω οο]ιοτἰε Αιιφιιδία, ομζις πιοπιεπι εγαί Πιζήιδ. Τέεπι ΔΥΤΡ ΤΕ: 

ο ἐρίέιγ ιάἰσοαυίέ Ά1αΕ8εδ πιέέενε εωπι αἆ (αεδαγεπι, «πίπι ἄῑε Ῥοδίέγο 

φοσαβδεὲ οεπέιιγΊοπεπι (ιεπάαπι ομζμΒ ποπιει Πιζίαπις, εω οο]ιοτίε Απιφιδία, 

ἐγααίαεέ εἰ Ῥαιζαπι οτι εἰ (συν τε) σαείενἰς υὐποίίθ. | ωσ δε εκριθη πβατθ 

ἑκατονταρχη: νΡ αέ αιίεπι Πιαἰοαέμπι εδ επι παυίφατε ὕι Παἴέαπι, εἴ 

ἐγαᾶί Ραιζιπι οτι τει οπβοᾶί οοπέζοπί; Ῥθεάα νετοῖδ: ,,οοἩ- 

βοᾳιεπίίπ5 Ἱερίίαν Ἱπ ἄταεσο: έ αιίεπι Πιαϊσαξωπι εδὲ παυίραγε 08 πι 

Πιαζίαπι, ἐγααίάεγιπί Γαμζυπι εί φιοξάαπι αἰον οποίο οεπἑιήοπ.. | 

ηκασ: Ρ 6. δΙ. 9δ. τουσ περιτον παυλον, Ίξετη Ιεοοπατία Ρ]εχ. ΒΡ{86- 

ἴεχοα εἴ νο | παρεδιδουν: Α 6. 8. 40. 69. αδΕῖ ἀθπηῖὰ (ἐγααίζζθ) ΝΥΕΣΕΣ 
Ἀτὸ ΤΗΡΗΥΙΗ παρεδιδου, αείΙΠΡΡ ἐγαᾶϊιμν εδ εἴο | ετερουσ: τ Ροβδὲ 

δεσµωτ. Ροῦ ... 6013 191. οδὲἳ ΥΤΡ οπη | ἑκατονταρχη: 191. οδοῖ” αἰδ 

οπὲ ΤΗΡΗΥΙΑ -οχω | κ (ουλιω (ὁ οπι) ογοµατι ιουλιω | σπειρησ: ὃτ. 

89. 56. 66. 100. αἰὔδει Ον 9311 σπειρασ 

9. πλοιω: 19τ. εδὲΙ εν πλοιω | αδραμυττηνω 6ΠΠΙ ΔΗΡΗΡ 91. 40. 61. αἱ 
Ρ]6Υ σα, 1, 98. α] ΤΠΡΗΥΙΟΌ --υττινω, Ἱτεπα 98. αἱὅδοι αἱ Ομδτ αδρα- 

αυτηνω ... ΑΒ” 16. αδραμυντηνω, 19. 68. αὐραμυντινω. Ἀἰπιϊλετ 6οΡ 

ΑΙΠΙ αὐφαμύντενγεοσ. Ονρ (αι. απι ἴα {ο]) αὔιπιείύιαπι (ιαᾶν-, εἳ 

οὐ ἆ Αἴῑα -«πιεπέύιαπι) ἀθπιϊῖὰ αάγιπιίεπαπι. Ῥτβείοτθα πηῖηὸ ατραµι- | 

μελλοντι (αὐ”) ευπι ΔΛΗ 19. 143 15. 18. 40. 60. 68. 69. 191. αἱ ρ]αςὸ 
οαί απι (οοπίτα οδί Πμεῦταβ) Αγγ «ορ ατΠΙ Δ6ἴΠΡΡ αγε; 1060. αἱ Ῥ]αβ5 

µελλοντα, αἱ Ρ81ο (ελλοντος ... 6 Κελλοντεσ ο. ΗΙΡ αἱ ρία νρ (ος. {α 

ἀοπηῖά {οἱ) Οµς { πλειν: 19Τ. οδΟῖ πλεειν | ειστουσ ουπι ΝΑΒ 19, 20. 
40. 61. 68. 69. τὸ. 106. αδεὶ αἲπι (εορ) ΤΙΡΗΥΙΟ. ΟΕ νρ αἶσεα Αδίαε 

οσα, Ἰέετα ουταΐξ... ο. 6, 10. 96, ὃτ. 180. 19ἱεοξ «5Ε" οαί επι τουσ... 
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2” « - ΄ . - 

ὄντοσ σὺν ἡμῖν 4ριστάρχου Μακεδόνοσ Θεσσαλονικέωσ᾽ ὃ τῇ τε 
” ” .. { - 

ἑτέρᾳ κατήχθηµεν εἰσ Σιδῶνα, φιλανθρώπωσ τε ὁ Ιούλιο τῷ 
’ Ν /. / 

Παύλῳ χρησάµενοσ ἐπέτρεψεν πρὺσ τοὺσ φίλουσ πορευθέντι ἐπι- 
/ κ 3 - . / ς / Ν ’ 

µελείασ τυχεῖν. 4 κἀκεῖθεν ἀναχθέντεσ ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κύπρον 

διὰ τὸ τοὺσ ἀνέμουσ εἶναι ἐναντίουσ, Ὁ τὸ τὲ πέλαγοσ τὸ κατὰ 
Δ 

τὴν Μιλικίαν καὶ Παμφυλίαν διαπλεύσαντεσ κατήλόαμεν εἰσ Μύρρα 

ς ΤΙ ΟΠ1 εισ οἳπι ΗΤ/Ρ αἱ ρία ΟἨτδ τ ΤΠΡΗΨΙΑ | οντοσ συν: 19. ἰεδίε 

Ττεα οντεσ συνοντοσ | αρισταρχου (89): κἲ -ρχυσ | Φεσσαλογικεωσ 

(1 Θεσα-): 19τ. οδε 9εσσαλονικεων δε αρισταρχοσ και σεκουγδοσ 
(519), ΑΤΡ εω ΤΠεβδαϊοπίοεπείδι αιίεπι Αγἰδίαγο]άι εί δεουπᾶμε :: οί 

20,4 

ὃ.τη τε επι Ν”ΑΒΗΡ είς ... ΝΕΟΙ, 25. 91. 40. 61. ΚδΕΙ νρ «ορ ΟἨτ 1 τη 
δε | σιδωνα (Β” σειδ-): ν” σιδονα | τουλιοσ: ΑΔ νουλιανοσ (1: εἴ5γτρτιΕ 

βᾶ ν. 1) | τουσ φιλουσ 6ΠΠΙ ΝΑΒΗΙΡ οἵο ... ς (εί. σὲ 1624. 16585. 16506. 

1618 οἱ ΜΙΙ1Η1, ποη Ἰΐεπι /{5δί ασ 7) οπα τουσ πι ΠΙΊΠΙΙδΟ α11ᾳ 2 Ρεν 

ΘΙΓΟΣΥΕΠΙ2 | πορευθεντι εππι ΝΑΒ ὅ. Τ. 19. 15. 96. 61. 68. 105. οαί 
ΤΗΡΗΥΙΟ .., ς Τί πορευθεντα «Τη Η1Ρ αἱ Ῥ]ετ Ον ή ΤΗρΗγ]α 

4. ειναι: 9. 68. οδὸτ ΤΗΡΗΥΙΌ ροβί εναντιουσ, 81. απίε τουσ ανεµ. 

δ. την κιλικιαν: 108. 1951. αδὲΙ οπι την | και παµφυλιαν: αείΠΡΡ οπι | 

διαπλευσαντεσ (Ἡ πλευσαντεσ, Ι59Ι διαστρεψαντ.): 19Τ. οδὲΤ ΑΥΤΡ ο. 

βάά ὃν ήµερων Φεκαπεντε | κατηλθαµεν ο ΝΑ... ς η κατηλθοµεν 
οππι ΒΗΗΡ αἱ Ρ]α Οδ... 25. νρ (υεππιωθ) ηλθομεν ... 14. 98. ὅτ. 

49. ὅΤ. α115 κατηχθηµεν | µυρρα επι Β (εί ΥΥΡ 16 ΕΥ µυρραν, Ίτεπι 

Ίγγγα Ἠῖοι ὃ101ν 111.15, Ο/ εἳ, βαἩ κα 91, 1). Ἰίεπι ς ΤΙ µυρα επ ΤΡ 
9ἱ ΡΙεχ (61. μύραν, αἆ ᾳποὰ Ἡ µοιρων αεεεάετο ν]άείατ) οαέ Ελα] Ἱ 

(μύραν εχεᾶᾶ ϱ{ μύρναν εκζα”θ») Οµ19115 ΤΕΡΙΥΙΙΕ: Πέοπη αγπιεᾶ σµυρα 

(88115 εοτταρίε ΑΥτ9). ΟΕ εἰ. ,ποπιίπατη Ἠεῦχ. 4ᾳπαε Ἰη αοἰῖ5 ΠαὈεπίαγ 

Ἰπίογρτγδία{ϊοηθπα΄ ἵπ Αποζοιϊς 5αογ. εἴ Ρτοβ. πηεῖς Ρ. 126 πὈῖ µερά 

Ἱερίίας οἱ τοάἁἵταχ πικρότησ. ...... ΝΑ νρ (εί. 08305 Βεά1δ4) «ορ 
ΑΤΙΩΤΙΕ (Ίη οἀἆ Απιβῦ. εἰ Ο0οη8{.) λυστραν (Α λυστρα). ἴἴειι ο4ἆ αρ Ἠ[ει 
46 ]οοῖς ΗεῦτὸἍθῦ . οπι/Υηαπι (οοὰ Απιταπι) 1,οἴαε, Ρο 4πο αἰφιῖ οοᾶᾶ. 

ιαδεπέ: νεπῖπιαβ ἵπ Τιγδίτατι ᾳπαα εβί ἵπ ΟΙ]εῖα., εν... 81. Βεα1δὲ 

εκ αγ (ία Ισίίατ Ὦ ααἱ ρετέ Παὐτεταί) Ἠ]ετ (|. 1.) σµυρναν. Ὦε 4πο 

Βεά154 ἷο: το Ιδέα ἴπ ἄταεσο", (1. 6. Ἑ) νι πιγγπα Ροβίέπι εδὲ, Άη 

φιο Πἰογοπγπι. ἵπ ᾖίῦγο Ἠεζγαεογιπι πιοπαῖπηπι ΜΥΥΥ]ιαπι (8ἱο αἀ]οπᾶ 1534, 

απίθα Ί{ηγαπι οβρυσαίας; Ἠ]ετ 5103 να]]ατ5 Ί/Υγα) ροπά. Θιοᾶ {ῶεῖγοο 

γεοΥ ὕπ φέδιφᾶαπι οοᾶίοίδιι τα γερεγίγέ, «μία μύρρα (απίεα εἀεΏαίιτ 

μύρα) ἄταεοε Απιγγπα (ία εἀ]οπᾶ, βεά ν]άδίασ Ῥο[αβ ππγγγ]λα ἄγαεοε 
σμύρνα 5οτ]θεπάππι 9556) αρρεἰἰαίιν. Πεπίφμε ἴπ ῃδαἴπιο πιο οαπῖπαι»: 

Μγττῃα εί ρι{ία εἰ «α8]α, ἴπ ἄγαεσο τέα δογέρέωπι ἐδὲ: πιγτηα εἳ δίαοίθ 
θί ομαδα. Οοίεταπι ο{ Βί6ΡΗ. ΤΗεΡ. Υ, 1916: ,, Μύρα, ασ, ἡ 5ἶνθ ων, 

τὰ. Μγτα."' Βϊο | τησ λυκιασ (Α λικυασ): Πα φμαε εδ Οβσίας, ἀεπαῖά 

αααθ αβῖ ρατε Οιλοίαε (ποι Ί{επι {α ἴοἱ: 5εά νῖάε 8αρτα ΗΙετ), ἴτετα 

«ορ Οὐίοίαε 
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- - ία ων « / - ος 1 
τῇσ «Πυκίασ. 6 Νάνκεῖ ευρὼν ὁ ἑκατοντάρχισ πλοῖον ᾿ {λεξανδρινον 

’ 2 Π 2 , η /, « - ο ὃν 3 ε . η 

πλεον εἰσ τὴν Ιταλίαν ἐνέβιβασεν ἡμᾶσ εἰσ αυτο. { ἓν ἱκαναῖσ δὲ 

Ἱμέραισ βραδυπλοοῦντεσ καὶ µόλισ γενύµενοι κατὰ τὴν Αγίδον, μὴ. ἡμέραισ βραδυπλοοῦντεσ καὶ μόλισ γενόμενοι κατὰ τὴν Λνίδον, μὴ 
- ιά -- - ο. ε / ” Ν 

προσεῶντοσ ἡμᾶς τοῦ ἀνέμου, ὑπεπλεύσαμεν τὴν Δρήτιν κατὰ 
ν” κ : 5 / / ο ” έ 9, / 

δαλμωνή, μόλισ τε παραλεγύμενοι αυτην Γλῦομεν εἰσ τόπον 
Ν ’ - Δ σ αι 

τινὰ καλούμενον Καλοὺσ λιμένασ, ᾧ ἐγγὺσ πόλισ ἦν «Ίασαία. 9 ὡκα- 
-- Δ / ν / νο ωῤ / 3 ο ιν Ν 

νου δὲ χρόνου διαγενοµένου και ὄντοσ Πδη ἐπισφαλουσ του πλουσ 
λ Ν . 9ο ς - 

διὰ τὺ καὶ τὴν γηστείαν δη παρεληλυθέναι, παρῄνει ὃ ΓΠαυλοσ 
μα - ο α, υ - 

10 λέγων αὐτοῖσ' ἄνδρεσ, θεωρω ὅτι μετὰ ὕβρεωσ καὶ πολλησ ζη- 
/ 2 - π 2 5 π 3 τς 

µίασ οὐ µόνον τοῦ φορτίου καὶ τοῦ πλοίου αλλὰ και των φυχῶν 

ϐ. πακευ οΚἵῃ ΒΒΗΙΡ 61. αἱ ρ]ον Ομ ήήδ... Α 94. 156 καπειθεν, 15. 95. 

81, 96. 40. 180. εαῖ κακεισε, ὃτ. 6θ. και | εκατογταρχησ ππι ΝΑΒ ὅ6. 

61. 68. 105. 180. 19ἱεοί σαί ΤΠΡΙΥΙΡ.... ς -αρχοσ επι ΗΠΡ αἱ Ρ]ες 

Οµν ΤΠΡΗΥΙΗ | αλεξανδρυωον (ϱ” 100. -δρεινον) οαπη ΝΑ(ΒΤ)ΗΤΡ αἱ Ρ]πι 

ος ΤΗΡΗΥΙΟ..... ϱὸ 69. 105. αἱ ρ]αβ”ὸ ΤΠΡΙΙΥΙ8 αλεξανόρηνο», αἲδ 

-ὀρενον. Αοσοεπίππι --ὁρινὸν εοπβνγππαπί (13)ΗΗΡ 4. 11. 19. 40. 46. 

(100:) 106. εἰίο; ς Ίωπ -ὀρῖνον (εκ 191εΟί αβεονίαν -ὁρήνον) | την ιτα- 

λιαν (8είΠΡΡ Απίοσλίαπι): Ἡ 98. 4Τ. 99. 180. αἱ656Γ οαί οπι την | ενε- 

ῥιβασεν (81. -σαν) οιπι ΝΑΒΗΙΗΡ 61. οἱςο ... 19: 15. 18. 68. 99. 100. 

1056. 180. α1:5 οαί ΟΥ 2115 ΤΠΡΗΥΙΡ ανεριῥ. (οἱ ΤΠΡΗΥΙ8 ανεβιβασα- 

Κεν) | ἦµασ εισ αυτο (19Μ. ε. αὐτ. ημ.): κἲ (πο Ἱίεπη 6) αἀά τουτο 

τ. Φαλαισ: 61. εκειναισ | χνιδον: ΑΠ Οἶμπι (Ώαᾶ Οήέπ, ᾳαοᾶ ἵπ οἀἱοπάδο 
πηα]α ΟΠΠΙΞΡΗΠΑ 69956, ἀοσθπί δα 4πααε Ῥοάς αἀποίανΙε: ,νΜεἴζς [εφζ 

σοπέτα πίάππι, φιισε εδέ ιδία σοπέγα Αδίαπι'). οἱ Ολήάωπι, ἀ σπα] ὰ 

Ἀζάωπι. Οοπίτα {α οοπβτιηθέ νοο]ὲ Ὑπίζωπι | κατα σαλµωνην (ΕΟΡ αγπὶ 

σαλαμινη): αθο 5ΥΥΡ Ἠαλροί ο, ΄ 

8. τινα: Α 195. ΑΥΙ5ΟΝ Αγθ αθ{ΠΡΡ οπι | πολισην επι ΝΑ 19. 69. αδοι 
(πο. εστι) ... ς Ἱμ Τί ην πολισ οππι ΒΗΙΡ αἱ ρ]ει (αἱ. νο οι διαία 

ογαί οἰυτίας Τ]ιαϊαβθα) Ον 9118 ῃ) λασαια (ΝΑ 19ἱεοῖ λασσ-) οὔπι ΝΤΗΙΡ 

αἱ Ίοηρο Ρία (656) λασαινεα, 8Ρ8 κολασαια) αππι Ον; Ἰέοπι Ηταν δτοῦ 
Ἰιαβαέα οαἴυίίας {ήογατία Ογείαε ὕιδιίαε {ἑιαία ἴοσιπι οι υοσαίιν Ποπἳ 

Ῥογέιβ, ιιέ ἔρδε Ίο επμοπῖέ, 10 φιια φιίᾶαπι οἴο (νἰὰς ρο5ί); Ίέεπι Τϊ 

λασεα οπΙῃ Β 91. 51. 45. 61. Τὸ. 60Ρ (λασεα. 5εᾷ οορ αϊαπι φαφι- 
σεοσ Βοτ]ρΙ(). Τίαπι ΑΥΤΡ ααἴ{ΠΡΡ (8ΥΥ5ΟΝ Γαβίία, δε λασια ε{. 15. 6. 

105. 180. οαί ϱναεβεπ{) ... κό λαΐσσα. Ιά9πι ΠΟΠΊΘΠ αΡΠΟΒΟΘΥΕ νιὰθίιχ 

Ἠίου 52105 αβ{ οχ αοἲῖ5 αβογίαν Γιαἴθδα. ... ἴμπ αλασσα οππι Α 40. 96., 

1{θπ] ΦΥΥΡ 1Η αἴαδα ... ΝΕ (αἱ. απι [αι ἀθιπῖα) οἱ , απϊἁαπαίν αρ Ηταν ῦτοἢ 

(το φιια φιάᾷαπι οογρίέε Τηαἱαβδα. ζεσιί) ΤΠαίαθδα (1οἱ Τιαζαρνία, 

ο ἁ αρ Ἱπ Τᾖαβίαβα, ἸΠαβδαία). ἵπ παπα Ἱπνοπίαπ οδί Ολ. 

Οοίεταπῃ «{ Ηοεσ]ς: Κτγεία 1.499 δᾳᾳ. 

3, και τ. νηστ. (1οἱ αιππιθ): 1. 903 αἰ5 ἀθπηῖά (εοπίτα, Ποῦταβϐ) οπη καν 

10. µετα: 51. με |. φορτιου ΕΠΙ ΔΑΒΗΙΡ ΘΙ. αἱ Ίοηρε ρ]α σαὲ Ον 113 

ΤΠΡΗγΙα ... ς (Ξ αυ 4) φορτου πα πΙΙΠΙδΟ ΠΟΠ Πα πια (2 αρ Βονί) 

ΤΠΡΗΥΙΟ | ημων: ο” 191εοῖ ϱ0ορ υμών 



ΠΡΑΞΕΙΣ 2τ, 16. 259 

ε - / - « » 

ἡμῶν µέλλειν ἔσεσθαι τὸν πλουν. 11 ὁ δὲ ἑκατοντάρχησ τῷ κυ- 
’ Ν κ. [ν. α- 3 ’ Ἂ -- ς λ ’ 

βερνήτῃ και τῷ ναυκλήρῳ μάλλον ἐπείθετο ἡ τοῖς υπὺ Παύλου 

λεγομένοισ. 13 ἀνευθέτου δὲ τοῦ λιμένοσ ὑπάρχοντοσ πρὺσ παρα- 
/ 4 / ας ο] Ν: ὧ ο μοτ . δΩ. 3” 

χειµασία», οἱ πλείονεσ ἔὔθεντο ῥουλήν αναχθηναι ἐκεῖθεν, εἴπωσ 

δύναιντο καταντήσάντεσ εἰσ Φούικα παραχειµάσαι, λιμένα τῆς 
7 ; ἃ ο Ωω νε Αοήτησ βλέποντα κατὰ λίδα καὶ κατὰ χώρον. 19 ὑποπνεύσαντοσ 

” ” 3) 

δὲ νότου δύξαντεσ τῇσ προθέσεωσ κεκρατηκέναι, ἄραντεσ ὥσσον 

παρελέγοντο τὴν Αρήτην. 14 µετ᾽ οὐ πολὺ δὲ ἔβαλεν κατ αὐτῆσ 

ἄνεμοσ τυφωνικὺσ ὁ καλούµενοσ εὐρακύλων' 195 συναρπασθέντοσ 
- ΄ Ν ” ο - ] / 

δὲ τοῦ πλοίου καὶ μὴ δυναµένου ἀντοφθ αλμεῖν τῷ ἀνέμῳ ἐπιδύντεσ 
υ « ς / : ; 
εφερόµεθα. 16. νησῶων δέ τι ὑποδραμόντεσ καλούμενο» Κλαῦδα 

11. εκατονταθρχησ ΟΠΠ ΝΑΡΠΙΡ 61. αἰ59 επί ΟΥ δή. ς (- αὖ ῶσ) 

-αθχοσ οππΙ ΙΙΙΠΊΡΟ Ίηα | μαλλον επειθετο «Πῃ ΝΑΕ 19. 91. 40. 61. 

668. 105. 1056. Ί5ευ οπἲ νς απξῦ (ποπίτεΒ) ΟΙγσοπη 9,496 [456] ΤΠΡΙΊΥΙΟ 

ες επειΘ. μαλλ. οπἱη ΗΙΡ αἱ ρ]ον γταῖ ΟΥ ο ῑδικι ΤΠΡΗΥΙΑ | υπο 

παυλου ο. ΝΑΒ 61....5ς Τϊ υπ. του παυ. οΠΙΏ ΗΠΡ αἱ Ρ]αχ εαὶ ΟμνὈῖ5 

19. πλειονεσ επι ΝΑΡ 1. 40. 61. τ9. 106. .... ς Τϊ πλειουσ «ππι ΗΗΡ αἱ 
Ρίο οαὲ ΟΥ 5145 | εκειθεν (αἱ. ὢσ) οππι ΝΑΗΤ1, 19. 18. 40. 61. 68. 106. 

180. α1”5 οαί νρ «ορ 5ΥΥΞΕΙ αγπι (6, αθ{ἩΡΡ, 8ο νίκ α[ίαγ Ρροΐοταί 

γεάά]) Οµν ..ν 5 (- Βπ) Τϊ κακειθεν ουπι ἩΗΡ αἱ Ίοηθα Ρ]α ΒΥΤΡ 

Τπρηγ 1. ᾗ δυναιντο: Α δύνανται | βλεποντα: 1, -πον | και κατα 

χωρον (68. 99. αἱ Ρας -ραν): ΒΥΥΣΕἨ ΑΕ ΚΟΠΙ 

18. ἄσσον: Ὠος ασσεπία 61. (εί αΠῖ τη)... «61605 Φγ ἄσσον, ς (Ίΐθιι 

Ομτεᾶ ΤΠρ]ιγ19ᾷ)  "4σσον (εοπίχα ς9 1654. 1606. 1678 ἄσσον, 60 ἆσσον): 

Ἰέαθπι νσζ]θ {αι ἀεπιῖὰ {ο] ὧε αβδοπ, απ ἄε αθδο, «ΟΡ επ α5δο. Οοπίτα 

ΒΥΥ5ΟΙ α{ρ πανϊραδαπιις (παυφαδαπέ ΒΥΤΡ) οἴγοα ΟΡείαπι 

14. κατ αυτησ 6ΝΠΙ ΑΒΗΠΡ είς: Ν κατα ταυτήσ | ανεμοσ τυφωνικοσ: 19. 

αγεµ. µεγασ τυφ., {οἱ υοπΐιι Φε]ιεήιεπς ἐψρ]ιοπίσας | ευρακυλων οΠΠῃ ΝΑ 

Β” οορὺοείί, 116 βα511ο5ῦ ευρακήλων, οορῦ{ ευτρακηλων, να (αἱ. 
Οαβδῖος 305) επγοαφι[ο, αππι ευρακυκλων (Δ6{ΙΡΡ οιώαμῖ αἱ ]ιίο οεπίέις 

ποσαξιη δαϊθίδα)... ς Τϊ ευροκλυδων (11, εὖ--, 61. εὐ-) ο. ΠΠΡ (Ρ ο καλ. 

ευρο. η πης 5δαρρ]εί) αἱ Ρ]εν (61. -δω) 5ΥΥ568 (ειοείφᾶοπι) 5ΥΤΡ (εωγα- 

οἰψάοπ, 1έεπα ΦΥΥΡ ΤΠΕ ΕΤθό ευρακλυδον) Ον 245: 1ΐθπι Β5 40. 198. σα 
ευρυκλυδω» ()’΄), αίᾳαε βίο δἴῖαπι ΕΙγΠι. Μ. ρ1τΦΙ Ο8 ει, Βεᾷθο: 
Αα (ΥΔΠΘΒΙα{10 Ταίῖπε ἀῑσΙί επί ἐεπιρεδίζοιιβ. 

15. δυναμενου: Β” δυνομενου | επιδοντεσ: 191. εδ9ῖ αἀᾷ τω πλεοντι και 
συστειλαντεσ τα ιστια, Ίἴεπι ΒΥΤΡ ο.” από εἰ σοἰ[ερύπιις απίεπιοπεπι | 

εφεροµεδα: 5ΥΤΡ εἰ ἑμαία τὰ φιιοᾷ οοπέὐιφεδαί Γεγεδαπαω’. ἙῬταείοτεα ο 

Ῥεάδὸ , Ηαες α]]α τταηβδ]α{ο πιαπ][εβίίας εδ ]άῑΙ: εξ αγγερία παυέ σιίπι 

πίοπι Ροββεπέ οζσιήΤεΥε υεµίο, οοπιπιοᾷαία παυῖ Παιῖθις εοἰζίφεγε υεῖα ο0έ- 

Ῥετγιωπί.. ΟΕ αι, 0αβ51οἆ 305 ἔππι οοἰ[εοίί υεζί πανί ΆεΥ τιπᾶας οοερίί 

ε[ενττ. 

16 υπούραμοντεσ: Ἠ" 98. 96. -μουιτεσ, α9θὶ υπεκὀραμοντεσ | κλαυδα 



994 ρα, 1. ΠΡΑΞΕΙΣ 

3 -- ΄ δν, ὴ] 3’ 

ἰσχύσαμεν μόλισ περικρατεῖσ γενέσθαι τῇσ σκάφησ, 1 τ ἡν ἄραντεσ 
3 - ς / -- ς / λ 

βοηθείαισ ἐχρώντο, ὑποζωννύντεσ τὸ πλοῖον' φοβούμενοί τε μὴ . 

εἰσ τὴν Σύρτιν ἐκπέσωσιν, χαλάσαντεσ τὸ σκεῦοσ, οὕτωσ ἐφέροντο. 
αὖ. Ν /. ς ο τσ. ες” μη Δ ε) ο 

15 σφοδρῶσ δὲ χειµαζοµένων ἡμῶν τῇ ἑξησ ἐκβολῆν ἐποιοῦντο, 
Ν ο » ' ο / 

19 καὶ τῇ τρίτῃ αὐτόχειρεσ τήν σκευἠν τοῦ πλοίου ἔριψαν' 20 µήτε 
« / 2 Ν ς -- 

δὲ ἡλίου μήτε ἄστρων ἐπιφαινόντων ἐπὶ πλείονασ ἡμέρασ, χειμῶ- 

νόσ τε οὐκ ὀλίγου ἐπικειμένου, λοιπὸν πὲριρεῖτο ἐλπισ πᾶσα τοῦ 

οσπα αν 19. 40, 61. 6658 1056. 19Τ. (επι Α κλα αὐβεῖββῖς τα]] Π{{ετῖβ) 

ϱοΡ ΔΥΤΡ εἰ Α7ΤΡ 1ης Ε1860Θ αγθ Άγπι, Ἰτεπι 26. οδὲτ” 19ἱὲεῖ κλαυδαν. 
ΦΙπι]]ίεγ ς ΤΙ κλαυδην οτη ΗΙΠΡ αἱ Ῥ]ετ ΟΥ, Ιξεπη Βεάδὸ 6ἶαιᾶς. 

Ῥταείετεα οἱ Ρίο] 501111 νῇσοι δὲ παράκεινται τῇ Κρήτη ἤ τε Κλαῦδοσ 
νῆσοσ, ἐν ἡ πόλισ καὶ εἴο. Βοᾶσιη ποπιῖπθ α]έαχ Ἠίεγοσ]θθ ἄγαΠΠΠΗ. 

ἵπ Ὀγηθσάθιηο ραρΏῦ” Ἱη οἆ. Βοπῃ. 1840 «οπβί. ῬοτρΡΏγτοᾳ, ἐπαρχία 

Ἰκρήτησ - --- νῆσοσ Κλαῦδοασ ...... Ίη καυδα ο. ΝΟΒ νρ (868 {α φἸαε 
υοσαξιγ Οαιᾶαπι, ἱοἱ Ἠϊετὸθο «αιᾶεπ, 048505 ία τιὲ ἵπβιίαπο (4 αιιεπι 

επειπέεβ); Ἰέεπι ΒΥΥΣΕΠ Κπωα, αεἴΏΡΡ Κεᾶα (αεἰΠΤο εκ νµ Καιᾶα). Αά 

4παπη Γογπιαπι ϱ{ Βαϊάας: Καυδώ, νῆσοσ πλησίον ΙΚρήτησ. Ἀπηϊ]18 
{οτπια οβί ΓΓαὔδοσ »ἶνε Γαυδύσ, ἆε ᾳια νἰᾶς ΒίδρΙ. ΤΗΘΒ. 50 Καυδώ. 

Οοπβνπιαέ οἴῖαπι Ῥ]ϊπ. Ἠϊβί. παῖ. 4, 192 σοπίγα ΠΗἰεγταργίπαπι 6Ἠγγεα, 

«αιμᾶος. Ἠοᾶεπι ἐγαείι Ορ]ήιδεα αἷο | µολισ (40. µογισ) Ροδί ισχυ- 
σαμεν ΕΥΠ ΝΑΒ 19. 91. 40. 61. 191εοί νςδ...ς απἴθ τισχυ. Επ ΗΙΡ αἱ 

Ρ]εχ οαί Αγγιαῖτ αθίΠΡΡ οορ Οὸ 35. ΟΜ Ἠπο Ῥαάδο: Τισιο ἐγαπβοιγγὕπιις 

ἴπβιίαπι ιιαε ἀἰοίέιγ Οἰαμάε. ῬΒ]ατα ἵπ θᾱ. Τοπ. 6Π]εβῖαπα ποη αἀςφοτ]- 

Ῥαπίας, δεἆ αρ βαῦ8έ, 5ἷο Ρογρίἴαγ: φπαπι οεεµραγε ποπ ροξιεγιπὲ, θεᾶ 

6όαβλαε παίδδαέε (ροῦἱ15 -ᾱ -α) αὔύπυατε οοερετιπί πανεπι, ῥγαεσοπφεπέεξ 

εαπι: ἐγα]εδαπέ αιέεπι εἰ απο]Ἰοταδ, ἐἴπιεπίεν πε οοσιγγεγεπέ πι 5ΥΤίΕΒ. 

11. βοηθειαισ (αεί. κθ): κἲ βοηθιαν ... Ἡ 96. 40. 45. 61. 68. 96. οδετ 

191εοί ϱαἱ βοηύειασ (εκ 6Γτοτθ βἰς 084) | συρτιν οππι ΝΑΒΟ 61. αίς .... 
ἨΙΡ αἱ Ρ]α (9 αραά Βοτ1) ΦΥΤΡ 1ηΕ Εἴαεο ΤΠπΡΗΥΙάΠ συρτην (απ δ/γίεπε, 

νρο]ε {αι εἰο θη/γέύπι), 105. συρταν | εκπεσωσι’: Ἀἲ εκπλεσωσιν (ἨΕίθτα 

λ Ραπείο ποϊαία) | χαλασαντεσ: Ρ3 ΑΤΠΙ και χαλ. | το (ΝΑ οΠΙ) σχευοσ: 

92πρ 87. 65θ. 66πΙΕ Ο]Υὸ4 τα ,στια, 98118 ΒΥΙΣΕἨ Αθ το ιστιον 
(ωεἴιππ). ΊΤτεπι 5 ὤεροθιδίς υεζῖς, Ῥ εάδ] ος αν (γαηβ]αίοηθ'' ζαωαπίέες 

απίέηπας | εφεροντο: 15. 18. 90. 96. εαῖ ΥΤΣΟἨ 60Ρ ατὲ εφεροµεθα 

18. δε ΟΠ ΝΒΟΗΙΡ αἱ {6γθ οπιη σα νρ οίς (εορροθίῖ, 11ῦεγο «ορἵ1)... Α 
90. 8 ΒΥΥδΟΒ (Η1Ό6γο Α7ΤΡ) β6ΊΡΡ τε (Ἀἴᾳιθ βἷο 1,πθᾶ ποπ) 

19. την σκευην: νρ τοδαῖί αγπιαπιεπία, 8 αγπιαέιγαπι | εριψαν (α 19186ἱ, ϱ 
ερειψ., ΑΒὸο θἰς ερριψ., αἱ 9’) οππη ΝΑΒ” οἰδο δ. 8. 19. 15. 18. 27. 96. 

40. 61. 6633 68: Τ8. 96. 106. 180. 12166ί α]όδοι ομί Β νρ αὖπι ... ς Τϊ 
ερριψαµεν οπῃ Η1Ρ αἱ Ίοηβο Ρία βγταζ ϱ0Ρ 8είΠΡΡ ΟἨγ 5145. Ῥγας- 
ἴοχθα 5 (οἱ οᾷά]αῖ αρ ιβ) ΦΥΤΡ ο.” αάά πι πιαγε 

20. ουκ ολιγου εἰ. ΝΒΟ εἴο ... Α ουχ ολιγ. | πλειονασ (αἱ. κ): κ” 40. 96. 

101. 1ΤτΤ. α125όΥ πλειουσ | λοιπον: Β οπι | ελπισ πασα εἶπι ΑΒ 19. 91. 

40. 61. 105. ΚδόΓΑβΝνςΡ...ς πασα ελπ. ΟΠ ΔΟΗΡ αἱ ρ]6τ οαἲ Ον 5,49, 

Πίαπῃ 1, 48. 96. 100. 101. 106. δὲΓ πασα η ελπ. 



ΠΡΑΞΕΙΣ . οτι. οὐ. 995 

σώζεσθαι ἡμᾶσ. 2ἱ πολλῆσ τε ἀσιτίασ ὑπαρχούσησ, τότε στα- 

θεὶσ ὁ Παῦλος ἐν µέσῳ αὐτῶν εἶπεν ἔδει μέν, ᾧ ἄνδρεσ, πειθαρ- 

χήσαντάσ µοι μῆ ἀνάγεσθαι ἀπὸ τῇσ Κφρήτησ κερδησαί τε τὴν 
ὕβριν ταύτην καὶ τὴν ζηµίαν. 33 καὶ τὰ νῦν παραινῶ ὑμᾶσ εὐθνυ- 

μεῖν ἀποβολὴ γὰρ ψυχῆσ οὐδεμία ἔσται εξ ὑμῶν πλὴν τοῦ πλοίου. 

25 παρέστη γάρ µοι ταύτῃ τῇ νυκτὶ τοῦ Θεοῦ οὗ εἰμὶ ἐγώ, ᾧ καὶ 

λατρεύω, ἄγγελοσ 24 λέγων' μὴ φοβοῦ, Παυλε' Καίΐσαρί σε δεῖ 

παραστῆναι, καὶ ἰδοὺ κεχάρισταί σοι ὁ Φεὺσ πάντασ τοὺσ πλέον- 

τασ μετὰ σοῦ. 250 διὸ εὐθυμεῖτε, ἄνδρεσ᾽ πιστεύω γὰρ τῷ ϐθεῷ 

ὅτι οὕτωσ ἔσται καῦ᾽ ὃν τρόπον λελάληταί µοι. 326 εἰσ νῇσον δέ 
τινα δεῖ ἡμᾶσ ἐκπεσεῖν. 

2 «ασ δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ ἐγένετο διαφεροµένων ἡμῶν 

ἓν τῷ ᾿Αδρία, κατὰ µέσον τῇῆσ νυκτὺσ ὑπενόουν οἱ ναῦται προσ- 

21. πολλησ τε ΟΠΠ] ΝΑΒΟ 19. 96. 40. 61. 81. 105. 191. οδεῖ 5 νς ΒΥΙΣΟΝ 

ΥΠ ΒΕΙΠΡΡ ΤΗΡΗΥΙΟ....ς πολλ. δε επι ἨΠρ αἱ Ρρ]ε οαῖ «ορ ΦΥΤΡ 

ΟἨσ 9149 { ασιτιασ εἰ. ΔΑΟΡ είο ... ΒΗΙ, 100. 101. ασιτειασ | τοτε 
(Α6ίΠΡΡ εί): Α 91. οπι | ο πανλοσ: 99. 104. ΑπΠ1 απίο σταθεισ, ὃ. ροβί 

εν µεσ. αυτων ΡοΏ (εορ αρ Ἠ{δέ οπι, 8εά οορη1 Ἠαῦαί) | Α εμµεσω | 

αὐτων: 19Τ. οδοῖ ημων (εχειπίε ν. 20. 1916 14]6οί αυτουσ Ρτο ηµασ, 

βεἆ 14196ί Ίπ πιρ Ἠαδεί: γ0. και μασ) | αναγεσθαι: 197. αναγαγεσθ. | 

απο τησ: Ἡ 456ἵ οπι τησ ) 

90. ευθυμει’: 19. --νει | οὐδεμια (κἨ 80. απίο ψυχησ Ροπ): Τ. 11. 10. 

18. 21. 29. 91. 96. 6633 106. αἱ55ΟΓ αἱ ραιιο οαὲ 8 νρ ουδεμιασ 

95. ταυτη (π” τηδε) τη νυχτι (09) εππι ΝΑΒΟΗΙΠΡ αἱ ΡΙβ”0 οαῖ 5 νρ ΑΤΠΙ 

ΟΥ 149 ΤΗΡΗΥΙ8 (Ὁ οπι ταυτη)... ς τη γυκτ. ταυτ. επ πιῖηαθο ρ]α | 
του Όεου: 4. 61. 9Τ. τ. κύριου | ευμιν εγω οππῃ ΝΑΟΣ 40. 68. 121εεί (75. 

εγω ΙχΠΒΡ Ῥοβί λατρ., ο8ὲ δίο: του Όεου, ου εγω λατρευω) ΥΕ Ἁτπι 

εοΡ (οπζι5 6ο δµπι ζρδε) ... ς Τϊ οπι εγω οππι ΒΟΗΠΡ 81. 61. αἱ ρ]ετ 5 

(πεο εχρεῖπα βγγπΐΤ, Ίΐεπι 4η6θρ8 αείΠΡϱ) ΟΗσὸ ὃ ] αγγελοσ Ρο5ῖ λα- 
τρευώ 6Ἠπῃ ΝΑΒΟ 81. 40. 68. 105. 197. 180. εαΐ ... ς απίο του Όεου 

επ] ΗΤ)Ρ αἱ Ρρ]εν 5 νρ (Ίίεπι ται!) ΟἩτ 

24. σε δει: 185. δει σε 

25. διο ευθ.: 1, δι ευθ. | τω Θεω (ἀεπιῖά αά ἁ πιεο): 40. 9Πα 

26. δει ηµασ (191εεῖ οἱ υμασ): Β ηµασ δεν 

2τ. τεσσαφρεσκαιδεκ.: 61. τεσσαρασκαιδεκ., ἴἴεπι ν. ὃδ. τεσσαρασκαιδε- 
κατην ... Εξ τεσσαρισκαιδεκ. αἱ ηος νογβι οἱ ν. 55 | εγενετο επι ΝΒ 
ΟΗΗΡ αἱ [εταο οπιη οαί ΟΗΥ2δ,, Ἰωπεᾶ πα Τί επεγενετο οµπι Α 61. 

686. νµ (Ειφεγοεπῖέ) :: εἹεραηίεγ αο βἰρπίβποκη ας ἀῑοίαπ | ημων: 19. 

οι | προσαγειν επι ΝΟΑΟΗΗΡ αἱ Ρ]ετ (40. προσαγαγειν) οαὶ Ο]Υ 450 
ΤΗΡΗΥΙΑ .,.. κ προαγαγειν, 25. α135οὲ ΤΠΡΙΗΥΙΌ προαγει»... Β" προσ- 
αχειν, Βὸ προσανεχειν (αίᾳπο βἷς Τιπεᾶ παίπ), 197. ε5ΕΙ προσεγγιζειν. Οἴνρ 
αρρατεγε εἰδί αἰγμαπι γεφίοπεπι, 8.1 «ιο αρρτορύπφιαυεγύπιιις αἰϊσιιϊ /6- 

αἶοπί, ΦΥΙΣΕΒ εἴΡ 6οΡ φιιοᾷ αἆ {ειαπι (3ΥΥΡ αὰ αἴίφιιαπι) αρργορίπφιαγεπέ 

1 

28, 11 
18, 9 

98, 1 



906 ο, 98. ΠΡΑΞΕΙΣ 

/ Ν 3 ο ω. ΩΩ Ν / α Ὦ Ν 2”, 
ἄγειν τινὰ αὐτοῖσ χώραν. 325 καὶ ῥολίσαντεσ εὗρον ὀργυιὰσ εἴχοσι, 

Δ νι λ / λ / / ς ) Δ 
βραχὺ δὲ διαστήσαντεσ και παλι» βολίσαντεσ εὗρον ὀργυιὰσ δεκα- 

Β / ’ ν ς 
πέντε 29) φοβούμενοίτε µήπου κατὰ τραχεῖσ τύπους ἐκπέσωμεν, 

/ { 2 / 2) 

ἐκ πρύμνῃσ ῥίψαντεσ ἀγκύρασ τέσσαρασ εὔχοντο ἡμέραν γενέσθαι. 
ς - Ν - ας ὃς 
90 τῶν δὲ ναυτων ζητούντων φυγεῖν ἐκ τοῦ πλοίου καὶ χαλασάν- 

’ / κ 

των τὴν σκάφην εἰσ τὴ θάλασσαν προφάσει ὧσ ἐκ πρῴρησ ἀγκύ- 
/ 5 ) ς σ οννο - ”. « / Ν 

ρασ μελλόντων ἐκτείνειν, Ὁ1 εἶπεν ὁ Παυλοσ τῷ ἑκατοντάρχῃ καὶ 
-- / ν υ. Δ σ / - ε οωά: 

τοῖσ στρατιώὠταισ᾽ εὰν μὴ οὗτοι µείγωσιν ἐν τῷ πλοίῳ, Ὁὑμεῖσ σῶ- 
” 2 , ὣς / ὴ - 

θῆναι οὐ δύνασθε. Ὁ3 τὀτε ἀπέκοψαν οἱ στρατιώται τὰ σχοινία 
- / Δ 2 ον νι 3 - 7 λ Ες σε 

τῇσ σκάφησ καὶ εἴασαν αὐτὴν ἐκπεσεῖν. 90 ᾿4χρι δὲ οὗ ἡμέρα 
; ς - ο -- 

ἔμελλεν γύνεσθαι, παρεκάλει ὁ ΓΠαῦλοσ ἅπαντασ μεταλαβεῖν τρο- 

98. και ρτῖ (εἰ. θ): κ" ουτινεσ | οθγυιασ ΟΠΠΙ ΔΑΒΟΙΡ ία... Ἡ (ΗΣ αρ 
Έτος) 19. 61. Ό.ετῦ (οδ6ἳ τί ἑαπίαπι ]ο6ο) οργυασ 18 | εικοσι: ἀεπιῖά 

ἐγίφίπία | και παλι) βολισαντεσ (8ΥΙ5ΕΝ ρτο βραχυ δε δα βολισαντ. 

εἰ ἱέεγπι ῥαιιζζιζιιπι παυφαυενιιπέ εί): 924. 61. αἱ596ἳ νρ (εί Ριιβέζζεπι ἴπιᾶε 

δεραγαίέ ὑποεπεγιπέ) οἵη | ευρον 896 Ίοσο: ο” εὔρομε} 

99, τε οι ΑΒΗΙΡ αἱ Ρ]οΥ ΑΥΥΣΟΣ Οµς 45ο ΤΠΡΗΥΙΟ,,, κο 18. 61. 191εοί 
65ο: νᾳ ϱ0Ρ ΑΥΤΡ ΤΠΡΗΨΥΙ8 δε | µηπου επι 9Εο 19. 90. 40. 61. τὸ. 

106. οδὀῖ ΤΙΠΡΗΥΙΑ (ξεά που Ἰπ ἃ 5δαρΡρ] Βἶνε 158” εἶνεα: ὃ. 963 πὶ] 

π]8ῖ µη)... Ἡπ µηπω «ΠΙΑ... 5 µήηπωσ οππι ΗΡΡ αἱ ρίεν οαί Οἡς. 

ἨΊαπα «ορ µήηπωσ, 88Ἡ µηποτε | κατα «ΝΠΙ ΝΑΒΟ 19. 256. 40. 61. 68. 

106. οδος ΤΠΡΙΥΙΑ ... ς εισ σαπι ΠΤΡ αἱ ρ]εν οαἲ Ον 9350, Παπ πο ὕπ 

αερετα ἴοεα ὑποίάεγεπιμβ να | ἐκπεσωμεν (Ἀ εμπ.) ΕΠΙ ΝΑΒΟΠΗΙΡ αἱ ϱ]1560 

εαῖ νο βγταῖῖ οορ ατε ΟΗΤ.,.ςσ( αὐ Βζ) εκπεσωοιν εππι 61. αἱ δαϊ 

ΗΝ 841 ΑΥΤ αθἴΠΡΡ ΤΠρΗΥΙΠΙ | τεσσαρασ πί ΔΒΟΗΙΡ εἰς... Ν τεσσα- 

ϱεσ (πΗ]]15 τεσσερασ) ... 4” 18. 9. 96. 56. 6603 οτι | ευχοντο επι 

ΒΤΟΗ 1. 5. 181εοί οαὲ Ο)γδ δν ς Ἱωπ Πυχοντο οµπῃ ΝΑΒΟΙΠΡ αἱ ρ]ον 

Οδ) 45Τ (66ά ροβίὀ 0) ΤΠΡΙΥΙΙΕ (40. ηυξα»το) 

80. φυγειν οππι ΝΒΟΗΗΡ εἰς Ο.. Α 96. 19Τ. 149. 9Ρ9 οδοἳ εκφυγει» | προ- 

φασει: 19Τ. οπι | πρὠρησ (Ν" πλορ.) οππη Ν 6ἴΑ 19. ἀδετ.... ς ΤΙ 

πρωρασ επι ΒΟΗΙΡ αἱ ρ]ει οαί ΟΥ 150 ] αγκυρασ απῖο µελλοντων 

οπι Ας 19. 91. 40. 61. 19ἱὲοί οα{ἱ... ς Ῥοβδί µελλ. οὔπι ΔΗΗΡ αἱ Ρρ]ετ 

απι ἀοπη]ά {ο] (15 φιαςί α Ῥγογα ὑιεζρενεπέ απε]ογαδ ἐπἰεπᾶεγε: {απ νας]ε 

φιαδί ἠιοῦρ. α Ῥγογα απο, εω.) Ον 

91, ειπεν: 61. α4ά δε | εκατονταρχη: 1959. 1Ττ" οδει Ίκδοι (οἱ Ἱαιά ἁπδίο 
α]) -θχω | µεινωσι) ἐν τω πλοιω 6ἨΠὶ ΝΟΑΒΟΠΗΙΡ αἱ Ρ]εν 88] ϱ0Ρ ΠΙ 

8θίΠΡΡ Ον 450 ΤΠΡΗΥΙΟ ... Ν” 98. 118. 19Τ. 19ἱθοοί ᾳ56Γ Ἠδαἳ νρ βγταίς 
ΤΠΡΗΥΙ8 εν τω πλοι. µεινωσιν 

39. απεχοψαν απίθ οι στρατιωτ. ΟΠΙῃ ΝΑΒΟ 19. 91. 40. 68. 19Τ. 12ἱ9εί 

οδοί να δγτα ΤΠΡΗΥΙΑ ... ς Ροδί ον στρατ. ΕΙ ΗΠΡ αἱ ΡΙ6Υ 84Η «ορ 

ασπι Ομ) 50 ΤμρΗγ]Θ.,.. 61. οπι ον στρατ. 3 

985, εμελλεν ο. ΔΑΗ αἱ Ίοησο ρ]α (αἱ ναίν; ἀϊβοναπέ πο ἱαπίατη αρ Φου], 

{68 οί Ι6είί ἄιο αρ Μαἰί]ααί, ἴγος αρ 88) ΟΥ. 1ο ΤΗΡΗΥΙΟ , μπ 



ΠΡΑΞΕΙΣ 21, 9θ. 207 

Ξ : . 3 
φῇσ λέγων τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν προσδοκῶντεσ 

κ. λ / Δ - ε - 

ἄσιτοι διατελεῖτε, μηθἓν προσλαβόµενοι. 4 διὸ παρακαλῶ ὑμᾶσ 
- 8 -- ν « ε 

μεταλαβεῖν τροφῇσ᾽ τοῦτο γὰρ πρὺσ τῆσ ὑμετέρασ σωτηρίασ ὑπάρ- 
3 3 Δ Δ ς κι ς ς ολ ο Ἡ ος -- 3 λ. -- 95 2 

χει οὐδενὸσ γὰρ ὑμῶν θοιξ ἀπὸ τῇσ κεφαλής απολεῖται. ῦ εἴπασ 

δὲ ταῦτα καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαρίστησεν τῷ 8εῷ ἐνώπιον πάντων 
Δ / 3/ ς νο ’ . 2/ ν / / ω 

καὶ χλάσασ ἤρξατο ἐσθίειν. 9θ εὔθυμοι δὲ γενόµενοι πάντεσ και 

ΤΙ ημελλ. ουπι ΒΟΙΡ 189. 61. αἲ1δ εαὲ ΤΗΡΗΥΙΒ:: ο αᾱ Τις 9, 81: αἲ 
ποη ν{άθυαέαν εμελλ. α Το ΟΠΙΠΙΠΟ αγοθπά τη, αππη ἀοπα]πείαν ἡμελλ. 

Ῥ]πηϊ]έαον απῖπῃ ἵπ οὐ ἆ δα Ὀς Ελα Ἱίατ ημελλ. πὈἳ εμελλ. 1ρ5ο 5ετῖρίου ἀε- 

ἀΐδδεα «επβεΠά 5 οδί, πέ ]ο 4, 4Τ. 6, ὁ οἱ Τ1. | ημερα (01155 ΤΠΡΗΥΙΟ 
-ραν) απἲθ εμ(ελλ. (ημελλ.) οππ ΝΑΒΟ 19. 40. 61. οαἲ νρ ... ς Τὶ ροβί 

επ. (ηα.) εππι ΗΤΡ αἱ] Ρ]εν βυταῦν ατπι ΟΥ ΤΗΡΗΥΙΠΙΣ ] γινεσθαι (91. 

γιγν.): 68. αἰδδοτ ΤΠΡΗΥΙΠΙΣ γενεσθ. | τεσσαρεσκαιδεκατην: Ε5 εἰ 61. 

πέν. 21, Πίετα Η τεσσαρισκαιὸδ. | προσδοκωντεσ ασιτοι διατελειτε: 15. 
96. 180. οαί επιτελειτε προσδοκωὠντεσ και ασιτοι διαµενετε | µηθεν 

ΕΙ ΑΒ (ο ὃ ρτο 9 βαβήίπεταί, 5εᾷ τερἑπ]έ ) ... ς µήδεν ουπι 

ΟΗΕΡ αἱ οπηπΥΤᾶ (εεὰ θ{. µηδενοσ Ἱερίίαχ) οαί Οµ5 | προσλαβομενον 

οαπι ΝΒΟΒΗΙΡ” (ϱ” προσλαμβομενοι) αἱ ρ]εν εαἲ ΟΗΥ ... Ἰωπ προσλαμ- 

βανομενοι ου Α 40. 1218Εί 

84, ιο: Ὦ πάά και | ἀεταλαβει) 6η ΝΑΒΟ αἱ Ρ]ιιβῦδ οαί ΟΦ 15ο ΤΠΡΗΥΙΟ 
ενως (5 6ὐ Β2, 564 τάχει» 0’) προσλαβειν εππῃ ΗΠΡ αἱ Ίοησε Ρ]α 

Τυρ]γΙᾶ / τροφησ (88): αἲ τι τροφησ, 19Τ. εδΕῖ (8ΥτΡ) ΤΙΡΗΥΙ8 τινοσ 

τροφησ (1έειη ν. 98. ὅ. 8. τι’οσ τροφησ) προσ τησ εἴο: Β 1005έΜοΙ 101, 
προ τησ εἰο ... 18. 96. 68. 180. επί πφοσ τη» υμετεραν σωτηριαν 

ὑμετερασ ΟΠΠ ΝΒΟΗ 61. αἱ Ίοηρε Ρία σαξ ν 5ΥΙΣΕΝ 8αἩ 60Ρ ΤΠ Δ6ΙΠΡΡ 

Οµν ΤΠΡΗΨΙΑ ... ΑΡ δὺ. ὅ8..45. 40. Απ. δΤ. 96. 456 αἱ ραιο 5ΥΤΡ 

ΤΠΡΗΥΙΌ ηµετερασ | υπαρχει: 15. αἆᾶ νυν | ουδενοσ ο ΝΒΟΗΤΡ 
τε]] οπΊΏ οαὲ ΟἩτ ... Ὠτπ ουὔενοσ οαπι Α | απο τισ οιπι ΔΕΟ 19. 26. 

96. 40. 61. 81. 191. 180. οαὲ... ς εκ τησ ΟΠΙΠ ΝΗΙ.Ρ αἱ Ρ]εν Ταρηγ]αίς: 

Ίτεπα σε (ᾳποά 88αερο Ῥτο εκ ροπΙ(ατ) να... Ον θτησ:: οί Το 91. 18 
αυ Θριξ εκ τησ κεφ. Ὁμ. οὐ µη αποληται ποπ βαοίπαῖ | απολειται 

απ ΝΑΡΒΟ 19. 15. 1Τ. 18. 91. 95. 96. 40. 61. 68 (-ληται) 180. οαῖ να 

ΦΥΥ5ΟἨ ϱ0Ρ ΥΠ α6ίΠΡΡ ατο ΤΗΡΗΥΙΟ..., ς (- αὐ 82, 5εὰ ταγδας 0) 
πεσειται Ἑ. ΠΠ Ρ αἱ Ρ]ει 88 ΑΥΤΡ ΟΗ15350 (:ν ο 1 βαπι 14, 45 ζῇ κύριοσ 

εἰ πεσεῖται τριχὸσ τῆσ κεφ. αὐτοῦ, Ἱΐθια 9 Βαπη 14, 11. 1 Ἐερρ 1, 69) 

8δ. ειπασ οΙΠΙ ΝΑΒΟ 24. ... ς ειπων οἶπι ΗΓΡ 61. αἱ Ρ]ετ εαὲ ΒαβεῖἩ 2τ6 
Ον 91350 1 και λαβων: νρ (εἰ οιπι Ίιαεο ἀαταθεί, δΊΙΠΙΕΠΒ Ῥαπεπι «γαξζας 

οφίϐ) Α1πΙ λαβων, 40. ελαβεν |. ευχαριστησεν εππι ΑΒΟΒΗΙ, αἱ Ρ]ετ οαί 

ΟΥσ ... Ῥ 81. 61. 96. 99. 104. 106. 191. 19166ἱ 156Υ Ῥαφθοιῃ»Τό πυχαρι- 

στησεν... κ 19” ευχαθιστησασ, 40. και ευχαριστησασ, Κδ6ῖ ευχαριστη- 

σασ τε (αἳ να(τ) | εσθιειν: 1591. 8αἩ 5ΥΤΡ ο.” αἀὰ επιδιδουσ (εἰ ἄεαιί) 

και ημιιν 

9θ. παντεσ (Ἀς9): κ” απαντεσ ... 832. ὅπ. οπι | προσελαβοντο: Α 40. 

- προσελαβον ... Ν µεταλαβαν, 68. ΤΠΡΗΥΙΌ µετελαβον ... 191. µετε- 

λαμβανον, εδ προσελαμβανον 

27 

1 ΒαἨι 14, 45 

Τις 21, 18 



999 ο, ὃτ. ΠΡΑΞΕΙΣ 

-- ” Ν) ” Ν -- 

αὐτοὶ προσελάβοντο τροφῇσ. ὃτ ἤμεθα δὲ αἱ πᾶσαι ψυχαὶ ἐν τῷ 

πλοίῳ διακύσιαι ἑβδομήκοντα ἕξ. 98 πορεσθέντεσ δὲ τροφῆσ ἑκού- 
Ν -- -- Ν 

φιζον τὸ πλοῖον ἐκβαλλόμενοι τὸν σῖτον εἰσ τὴν Δάλασσαν. 99 Ὅτε 
ς -- ] / 

δὲ ἡμέρα ἐγένετο, τὴν γῆν οὐκ ἐπεγύωσκον, κόλπον δέ τινα κατε- 
’ ”/ » / 5 α 2η / 5 / 2 ο Δ 

χόουν ἔχοντα αἰγιαλόν, εἰσ ὃν ἐβουλεύοντο εἰ δύναιντο ἐξῶσαι τὸ 
εν Ν π } / / ” 5 Δ , 

πλοϊῖον. 46 καὶ τὰσ ἀγκύρασ περιελόντεσ είων εἰσ τὴν θάλασσαν, 
3: 2 λ 
ἅμα ἀνέντεσ τὰσ ζευκτηρίασ τῶν πηδαλίων, καὶ ἐπάραντεσ τὸν 

) οό 7 - 

ἀρτέμωνα τῇ πνεούσῃ κατεῖχον εἰσ τὸν αἰγιαλόν. 41 περιπεσύντεσ 
σλλ 1 / Δ .» Αν κε Ν -- 

δὲ εἰσ τόπον διθάλασσον ἐπέχειλαν τὴν ναῦν, καὶ ᾗ μὲν πρῴῷρα 

8τ. ηεθα ουπῃ ΝΑ 40. 61. ... ς Πεν «πι ΟΗΗΡ αἱ Ρεν εαἲ ΟΗΥ 9150 | 

αι πασαι ψυχαι οΠΙ ΝΒΟΗΙΡ αἱ Ρ]ετ οί ΟµΥ2,150... Α ὃ, 61. ἸΚδοΣ 

πασαι ψυχ., 19. ΟΥ 591 (8εὰ ροςί 300) πασαι αι ψυχ., 81. απασαι 

ψυχαι | εν τω πλοιω Ῥοδί ψυχαι 6πΠΙ ΝΑΒΟ 15. 91. 40. 61. 68. 105. 

19Τ. δεῖ οαί νσ ϱοΡ ΑΤΙΠΙ (841 οἴγοιίεγ δερίµας. 8εω απίἴπιαο ὕι πιαντ) 

ΟΤΑ δΤ (ρορ/450) ΤΠΡΗΨΙ8 ... ς απίε αι πασαι ψυχαι ουΠι ΠΕΡ 8] ρ]εν 

βγταίν Ομνῦ δο ΤΗΡΗΥΙΡ { διακοσιαι (456ἳ -σιοι) ερὸοµ. εξ «ΠΠ ΝΟΗΣΡ 
(61. σος) αἱ Ῥ]εν (51. οαι εξ) νρ »γταῖτ απ «ορ (56ᾷ ἵηπ οὰά οἴἵαπι 

ρος αἱ ὧος Ἱερίίαχ) αείΙΡΡ.... Β 88 ωσ εβδοµ. εξ ... Α διακ. εβὸ. 

πεντε ... Ερίρι95 ὧσ εβδοµηκοντα (110 τε) 

9ὃδ. τροφησ: Ἡιμρ ὃ. 4. 21. 51. 49. 95" 96. 99. 101. 104. 106. 126. 117. 

19ἱ16Εῦ α]95ου ΟΗγ 9320 τησ τροφ. | εκβαλλομενοι: 1 αδΟῖ εκβαλομ. | εισ 
την (86): νἲ οπι την 

99. ουχ: 98. οπι | επεγιγωσκον: Ἡ 95. εγινωσ.. (Ε εγειν.) | κατενοουν: 

51. 96. 149. 1568 Ἰκδεν υπενοουν | εισον: Α προσον | εβουλευοντο 
ΕΠΙ ΝΒΟ ὃ. ὅ. 6. δ. 15. 16. 18. 25. 91. 68. τὸ. 105. 180. Ίδος οί νρ 

(εοφτίαθαπέ) ΒΥΤΝΙΤ 60ρ αὖΠ ... Α 40. 61. 95. 8Ρ9 αείΠΡΡ εβουλοντο ... 

ς Τί εβουλευσαντο ο ἩΙΡ αἱ Ίοηρο Ρ]α ΟΗΥήδὺ | Φυναιντο ΕΠΑ ΝΑΒ 

19. 913 61. αἱ νὶκτπα νο (δὲ ροβδεπέ) 5γΙΡ Τπρ]γ]αίς,., αρ’ Τί ὀυνα- 
τον ο!η ΟΗ1Ρ αἱ ρ]11560 οαἲ αἲπῃ (5ΥΥΣΕΝ ει ὀυνατον ειη) Ον 150 | 

εξωσαι (νο εἴοςε): ΗΤΟ επσωσαι, Ίϊ6πα (6αἴυαγε) «ΟΡ ΑΥΤ 

Δ0. περιελοντεσ (89): κ προελοντεσ ... νΕ οπι αὐδίιζθεοπί | ζευκτη- 
ῥιασ: 19. ῥακτηφιασ | αρτεµωνα οἳπη ΝΑΒΟΗ ὃ. 4. 8173 49. 95. 9633 
985"3.99. 105. 1Ττ. αἰἴνου αἱ αἰῖα (5εά Β" αρτοµωνα) οαί ... ς αρτε- 

µογα οἳΠΙ ΤΡ αἱ ρ]α ΟΥ 9150 ῃ τη πνεουση (Α π,ευουση): εδ τη γη 

πφοσπγεουση 

41. περιπεσοντεσ: 106. -σοντων | ὁιθαλασσον: ἴοὶ οαάοδιπε, αδί ἄπιο 
πιαγία σοπυεπϊεῦαπέ | επεχειλαν ἨΠῃ ΝΑΡΤΟ 19. 40. 61. Τὸ. (35. επεκη- 

λαν, 191Μ6ἵ επεκηλον) ... 5 επωκειλαν οι ΒΣΗΡ αἱ Ρ]ον οαε Ον δδο, 

1{απι Ἡ 8ΡΕ εποκιλαν (1: Ηεδγε] επεκελλεν εκρ]ὶεαί ρος επωκειλεν) | 

ναυν (180. α]δδοι ναυ): ΒΥΥΡ 9." αάᾶ εο αὐί δη | πρῷῶρα: ον. 90 

(πφώρησ), 8εᾶ Η1, 61. πρώρα... Α πρωτη (νά ΐχ εογτθοίοχ -ρα Ρχο -τη 

Βαρβίαγαβδ [11986 5ο τεδ ποη αὐδο]αία ο8ί) | εμεινεν οΠῃ ΝΒΟΙΡ αἱ 

ρ]ες ΟΗ1 ή δρδῖο,,, ἵμῃ ἐµενεν ουπι ΑΗ 8. 119. 98. οδοῦ Ἠδο οαΐ, 1ΐθ6ιη 

/ 
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μα ο πμ μσΣο, Ὡς μμ ο, 
ἐρείσασα έμεινεν ἀσάλευτοσ, ἡ δὲ πρύμνα ἐλυετο υπὸ τησ βίασ. 

-. 

49 τῶν δὲ στρατιωτῶν βουλή ἐγένετο ἵνα τοὺσ δεσµώτασ ἄπο- 
, / 3 / / . Π ς κε / 

κτείωσι», μή τισ ἐκκολυμβήσασ διαφύγῃ᾽ 495 ὁ δὲ ἑκατοντάρχησ 
’ -” Δ ο” .) Φ 2 Ν ” ’ 

βουλόμενοσ διασῶσαι τὸν Π1αυλον ἐκώλυσεν αυτουσ του ῥβουλημα- 

τος, ἐκέλευσέν τε τοὺσ δυναµένουσ κολυμβᾶν ἀπορίψαντασ πρώ- 
- Ν . ΄ 

τουσ ἐπὶ τὴν γην ἐξιέναι, 44 καὶ τοὺσ λοιποὺσ οὓσ μὲν ἐπὶ σανίσιν, 
ε - 3 -- / Ν ο 32 

οὓσ δὲ ἐπί τινων τῶν ἀπὺ τοῦ πλοίου. καὶ οὕτωσ ἐγένετο πάντασ 
- Δ Ν - 

διασωθῆναι ἐπὶ τὴν γῆν. 

ΧΧΥΠΙΙ. 

1 Καὶ διασωθέντεσ' τότε ἐπέγνωμεν ὅτι Μελίτη ἡ νῆσοσ κα- 

πιαπεδαί νο | πρυµνα: Β" πριµνα, επι 639 ν. 39. πριµνησ | ελυετο: 
Ν ελυτο... 1, δΙ1. 19τ. 19ἱ9οἱ θρὲ Ἠδος ο56Ι ὄΦνελυετο | υπο (αἱ. κο, νᾶ 
956. Κδοὲ απο) τησ βιασ 5ἵπο αἀαλίαπι΄οαπι ΝΤΑΒ ... ς αἆά των κυµα- 

των ουΠ1 ΝΕΟΒΙΡ αἱ οπιηίά οαί Βγτα!ῖτ ο0ρ αθίμΡΡ ΟἨν δδδδίο Ίίθπι νρ 
α υἱ πιαγῖδ (ατπιδῦ 9ΠΙ τησ ῥιασ, αρ Ττερ οι των κυμ.) 

45. δε (ο”): ο οπι | µη τισ: Νὸ Ρἵαεπι α ... ΒΥΙΡ ΤΕ αάά εω εἶθ (8ΥΥ5ΕΒ 
Ίιε οοπιπιΜέεγειιό 5ε παίαἑμί εἰ ε[/ιιφεγεπέ αὖ εἶθ) | εκκπολυµβησασ (8 -λι- 

βησασ): δεῖ εγκολυµβ., 5. 953 κολυµβησασ | διαφυγή ΟΠ ΝΑΒΟΠΙ, 

(-γει) Ῥ 61. αἱ ρ]ιβδῦ ραί Οδ, δδδίο,,. ς (- 60 Βα) διαφυγοι οµπι δ1. 
ΚδΟΓ αἱ πια 

45. εκατονταρχησ ο. ΝΑΒΟ 19. δΙ. 61. 68. 106. 195. ἀδεῖ οαί ΤπρΗγ]ὸ ... 

ς -αρχοσ οππΙ ΗΙΡ αἱ Ρ]εν ΟΗΥ 199 51ο ΤΙΡΗΥΙΑ | τον παυλον ροβί 

διασωσαι ΟΝΙΠ ΔΒΟΗΠΡ θδίο ... Α 19. 608. 8Ρὲ απίθ διασω. Ρροη | βουλη- 
µατοσ (κ βηματοσ): 42. ὅτ. 88ΟΤ {56 βουλευματοσ | τε υπ ΝΑΒΗΙΙΡ 

είο.... 6 19. 40. 61. 96. 106. 191. οδοὺ 60Ρ ΒΥΤΡ δε | κολυµβαν: Ε εκ- 
χολυμβῤ. | αποριψαντασ «ππ1ΝΟ ... ς Ἰμπ Τί απορριψ. ουπι ΑΒΗΙΡ οαἵο | 

επι την γην ΕΠΙ ΑΒΟΗΤΡ εἴο ... Ν 19Τ. οδΟΙ επι τησ γησ 

44. ουσ Ὀ]: 19Τ. τουσ, Ρτῖοτε Ίοσο αἳ. οδὲΙ | επι την γην: 191. ἐπι γησ, 
ΤΗΡΗΥΙ8 επι τησ γησ 

ΧΧΥΠΠ. 1. διασωθεντεσ: 69151, α139 {ετο αίᾳαθ Ιδεβοπατῖα οἱ ΤΗΡΗΥΙ4 
δάᾶ οι περι τον (οὗ οπι) παυλον εη του πλοοσ, αἱ Ραμο ἰαπίαπι οἱ περι 

τον παυλον (1136 αἀᾶ βαρβαροι) | τοτε: 15. 2Τ. 96. 6. 180. (Πϊ ποη ες 
οἵς βιαπέ αἱ αάά οι περι εἰς) οπι | επεγνωµεν ουΠΙ ΝΑΒΟΞ 15. 61. 68. 
191. 8Ρ9 οδοτΣ νρ δγτι!ίτ ϱ0Ρ ΤΠ] αθίΠΡΡ 46... σ επεγγωσαν οππι οὔπιξ 

ἨΤΠΡ α] Ρίου ουί ΟΗἨτὸ 9δ5ῖο | µελιτη οππη ΝΑΡΣ (εί ἵαπι” α{σ1ά) οΗ1, (Ῥ µε- 
λητη) αἱ Ρ]ει ΑΥΥ56Ν αίρ ἰχί ΟΥ 2495 1ο: Ἱίεπῃ νρς]ε {οἱ εϊΐα ... ἩἨ 
19196 ΑΥΤΡ πι 618868 ΑΥΠΙ µελιτήηνη, ἃπι {α ἀθπηίά Δ/ΐέεπε, Ἠίοι 5105 
Ηψΐπε (οἆ ἆ αρ Ίμῃπ είεπα, αρ Ἐγαδπι είγίεπε, ποϊβίαᾳμοα 1,οῦταβ: 

»Λοπ δογίδαδ ΜΙίγΙεηπε φμαάτίσηζἶαδηπι Ἅτο ἐπίσγίαδο ΜεΙΙία,), οορ 
ΦΜεἰείίπε: εεἴΠΡΡ Μαζα]αί 

2τ, 26. 59 
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τν τὰ λ 2 . » Ν - οἱ 
λεῖται. 2 οὗ τε βάρβαροι παρεῖχαν οὐ τὴν τυχοῦσαν φιλανθρω- 

ε ΤΗΣ - 9 / ς -- 

πίαν ἡμῖν' άψαντεσ γὰρ πυρὰν προσελάβοντο πάντασ ἡμᾶσ διὰ. 
Δ 4 - Ν Ν - Π 

τὸν ὑετὸν τὸν ἐφεστῶτα καὶ διὰ τὺ φῦχοσ. ὃ συστρέψαντοσ δὲ 
- ) / ” 3 / ἳ νν Δ / 

τοῦ Παύλου φρυγάνων τι πλ]θωσ καὶ ἐπιθέντοσ ἐπὶ τὴν πυράν, 

ἔχιδνα απὺ τῆσ θέρμησ ἐξελθοῦσα καθήψεν τησ χειρὸσ αὐτου. 
/ « λα. ς { / Ν / Π - ν 
4 ὧσ δὲ εἶδον οἱ βάρβαροι κρεμάμενον τὸ Θηρίον ἐκ τῇσ χειρὸσ 

ν ) / 2) , 6 «Ὁ 

αὐτοῦ, πρὸσ ἀλλήλουσ ἔλεγον" πάντωσ φονεύσ ἐστιν ὁ ἄνθρωπος 
(α αν] 2 3 ος 6 / ς / ..» 9 2 

οὗτοσ, ὃν διασωῦεέντα ἐκ τσ ὃαλάσσησ 1 δίκη ζν οὐκ ειασεν. 
- « Δ απ / , 3 - ’ Δ 

Ὁ ὁ μὲν ουν ἄποτιάξασ τὸ ΘΒηρίον εἰσ τὸ πὺρ ἔπαθεν οὐδὲν 

9. ου τε οππῃ ΑΒΟ 19. 20. 40. 41. 61. 68. 105. 19]1εεί ϱ5οΥ αγταῖς αθΠΡΡ 
ΤΗΡΙΥΙΑ .... ς ον δε ΟΙ ΔΗΗΡ αἱ ρ]ει οαἲ νο «ορ ΑΓ ΟΗΥ ὃν 10 βίο | 
παρειχαν ΕΠ ΝΑΒ ... 6 παρειχον επ ΟΗΗΡ 19. 61. αἱ οπιηνίά 
τυχουσαν: ΑΗ” τοιχ. | ην: 91. ΟΠ | αψαντεσ ΕΠΙ 3ΑΒΟ 19. 40. 61. 
66. 106. οδός... ς ΤΙ ἀναψαντεσ ουπι ΗΙΡ αἱ ρ]εγ οαῖ ΟΥ 5ο {ευ | 
προσελαβοντο. 6ΙΙΤΠ ΝΕΑΒΟΗΙΡ εἰς ... αἲ 19Τ. οδεὶ προσανελαμβανον 
(187. προσελακβ. 2). Ἠαλδεί νε (εἰ. απ {πι ἀεπι]ά {ο]) γεβοεδαπέ, αὰ 

αποά Ῥοἀτεῖν 105: 1π ἄταεσο βοτ]ρίαπα οί γοοζριεδαπέ ποβ 0ππεΒ. Θποᾶ 

οἳ ηΟΒ ατρΙίταπιαγ Ρτῖπιο βίο Ἱπίογργθίαίππι 6986 Ιπ ΤΠαβπαπῃ, 56ἆ 

Πονατίογαπι πορ]Ἰρεηθία πιπθαίαπι. ἈΝθδοίο απ εκ Πῖ5 εοπε]αάεη- 

ἆππι δέ Ἐ ἄταςςς αἱ Τ,α{ἶποθ «ΟΠΗΥΠΙ8556 οοὐ1οῖβ ν” Ι6οίΙοπεπ, | παι- 

τασ (15. 191εεί νρ Ῥοβί υµμασ Ροή): Α 6ορ ΟΙ ΣΑ 5Ι6 αχεοά οπη | 
εφεστωτα: Ἡ 19. υφεστωτα | και δια το (88): κ” ὃ. ὃ5. 95. 96. 100. 

νρ οπι δια 

8. τι οππι  (αἀβοτῖρβίί 1ρ88”) ΑΟ 19. 250. 40. 61 (τὲ, οκ Ἱποιτία). 81. 

1089. 105. νο (αεί. απ ἀθπηῖὰ ἴο1, ΠΟἩ απ) ΤΗΡΗΥΙΟ ... ς ΟΠ 6ΗΠΙ ἨΙΡ 

αἱ ΡΙεγ οαὲ ἃπι βυταῦ ατπι Ομ δα οδίο ΤΗΡΗΥΙ { επιθεντοσ: Α αάὰ 

του παυλου | απο (60) οππι ΝΑΒΟΗΙΡ 61. αἲ ρ]α5”5 οαῖ ΤΗΡΗΥΙΟ, Πἴθτη 

νρ α οαῖοτε .... 5 εκ οἵιπι πΙΙΠΡΟ ῬΡ]α ΟΥ ΤΗΡΗΥΙΑ | εξελθουσα (εί.ς 

αυ Τι) οὔπι ΝΑΒΟ 61. αἱ δαΐ πα οαῦ ΟµΥ δή 405ίό οοπι Τμρηγ]ο.,, αρ’ 
57 Τί διεξελθουσα οαπι ἨΗΠΡ αἲ”δ Ομν]θίάθιι ἐκ ΤΗΡΗγΙα |. καθηψεν 
ΕΤ ΝΑΒΗΙΙΡ 61. αἱ Ίοησα Ρ]α Τπρηγιαίς,,, Ρ’ καθηψατο ουπα ο 10. 

19. 40. 191. αἱ ρἱα50 Ον 

4. ειδον (Α0 υδονΥ) ΕΠ ΒΑΟΒΗΡ αἱ οπιησίᾶ.,,, Τϊ ειδαν ουπα Ἡ | κρεµα- 
µενον: 1, 101. 106. κφεμµακενον | το Ψηριον (αἱ. Οἱ337 κρεµαμενον το 

Θηο., (οἱ υἱρεγαπι): 61. 64. 95. 96. ΟΥ ΣΑ 111 516 ΤΗΡΙΥ]4 απίο κρεμ. Ρο 
εων ΥΗΣΟΝ ΑΥΘ οπη | προσ αλληλ. ελεγον εππι ΝΑΒΟ 18. 51. 40. 68. 1086. 

19Τ. 19ἱεοί οδ6ἳ ο! νο ΒΥΣΡ (5ΥΙ3ΕΝ οπι.πρ. αλλ.) ΤΗΡΗΥΙΗΙΕ,., ς ελεγ. 

πῳ. αλληλ. ει ΠΡ αἱ Ῥ]εχ «ΟΡ απ ΟΗΥ | εκ τησ (88): Ἀ”ἲ οπι τησ 

δ. αποτιναξασ ΙΙ ΝΗΡ 1. αδοῖ α] δαΐ πι Τπρυγία .,. αἲ’ ὃσ Τϊ απο- 
τιναξαμενοσ οππ ΑΗ1, 19. 40. 61. 106. αἰάὸ οαί (1, «8ος α]δηιαίί απο- 

τειν-, πο. 186 ΝΑΒΗΡ οἴς) Ο]ιγθ, 1 1δίο Απηπισαίάοὸ ΤἨρΗγ]ὸ (: οξ 
1,9, ῦ Μί 10, 14 Μο 6, 11; Ἰίεπι Αοὶ 19, 61. 18, ϐ) | επαθεν: 106. 

ο επασχεν | κακον (εἰ. Νε): οἳδΙ πονηρον ... Νἲ ΟΙΏ 



ΠΡΑΞΕΙΣ 98,9 941 

κακόν ϐ οἱ δὲ προσεδύκων αὐτὸν μέλλει ἐμπιπρασθαι ἡ κατα- 
” ’ Ν Ν Δ - Ν 

πίπτειν ἄφγω νεκρόν. ἐπὶ πολὺ δὲ αὐτῶν προσδοκώντων καὶ ὃεω- 
Δ ” 2 ανν ; : 

ρούντων μηδὲν ἄτοπον εἰσ αὐτὸν }ιγόμειον, μἐταβαλλύμενοι ἔλεγον 
ρα κ στ / δχ η ν Ἄ - Ν ΔΝ ’ ε] - ε - 

αὐτὸν εἶναι Φεόν. τ Ἐν δὲ τοῖσ περὶ τὺν τόπον ἐκεῖνον υπήρχεν 
’ - ’ -” ῶ ’ ΄ 1 .) 

χωρία τῷ πρώτῳ τῇσ νήσου ὀνόματι Ποπλίῳ, ὃσ ἀναδεξάμειοσ 
[ά - κ. ε ’ 3 ’ ΔΝ ’ 

ἡμᾶσ τρεῖσ ἡμέρασ φιλοφρόνωσ ἐξένισεν. ὃ ἐγένετο δὲ τὸν πατέρα 
-ᾱ αὴ ον λνοςς οί 

του Ποπλίου πυρετοῖσ καὶ δυσεντερίῳ συνεχόµειον κατακεῖσθαι, 
Γ υ] « .. .] έ ν Ν 5 ’ 3 α Ν Ν 

πρὸσ ὃν ὃ ΠΙαυλοσ εισελθῶν και προσευξάµενοσ, ἐπιῦεισ τὰσ 
-- - ”/ δι; ο Δ Δ 

χεῖρασ αυτῷ, ἰάσατο αὐτόν. 9) τούτου δὲ γενομέγου καὶ οἱ λοιποὶ 
- ΄ 2, ν] / Δ / 

οἱ ἐν τῇ νήσῳ ἔχοντεσ ἀσθενείασ προσήρχοντο και ἐθεραπευοντο, 

ϐ, ον δε: 15. αάὰ προσελθοντεσ | πφοσεδοκων: ΗΙ, 19. 25. ὃ2. 40. 68. 
180. 19ἱεοί οαἱ ΤΗΡΗΥΙ8 -κουν | µελλειν: Α -λλων | εμπιπρασῦθαι «ωπῃ 

κ” 9τ. 99. 40. 663” 98πις 108. (ρεπαὃ εμπιμπρ.) ... Α 1. 8. 4. 68. οὔστ" 
πιπρασῦθαν ... ς π Τί πιµπρασθαι «μπι ΑΞΒΗΙΡ αἱ Ίοησε Ρ]ὰ καὶ 

Ον δ4419ΐο | προσδοκωντων (1, 61. α1”36Ι -κοντων): Α 25. -κουντων. 
Βρεσίαί ης Πμιοῦταξ: , Λο πιµέες εκδρεςίαπί τρις πι βρεταπ{{ρμδ." Βεὰ 

χονθετα απι ἔὰ {οἱ δρεγαπέίδω ἨαὈεηπί. | Θεωρουντων (85): κ -ρώωντων 

µηδεν εππῃ ΝΑΗΙΡ εἰς... Β µηθεν ... 106. ουδεν | γινοµενον (91. 40. 

γιγνομ.): 68. 195. 8Ρὲ αἱ Ραιο ΤΗΡΗΥΙΌ γενοµενον | μεταβαλλομενοι 

(ει. Ἰωπ ος εστοτε ἀ4θ Β) 6υπ ΔΗΙ, αἱ Ρ]εν ΟΗΥ ο ή ἡ15ἱς, Ποπ εοπσεγέειίέν 

δένα ... Τί µεταβαλομενοι εαπα ΑΡ 29. 9δ. 40. 4δ. 61. 104. α1θδου 

ελεγον οπΙ ΝΑΗΙΡ οἱο ... Β ελεγαν | αυτον ειναι Φεον ΕΙΙΠΙ ΝΕ 61. 68. 

νρ (ειηι ἐ9δε ἄειπι) ΤΗΡΗΨΙΟ ... Α ειναι αυτον ὤεον, 15. 91. ὁδ. 56. 

69. 105. α1δδος σα! αγταῖτ ΤΗΡΗΥΙ8 αυτον Όεον ειναι ...ς ὤεον αυτον 

ειναι οσα ἩΗΡΡ αἱ Ίοηδε Ρία απ ΟΥ 

τ. ποπλιω: 5. Τ. 25. 61. ΒΥιΙορδΙ! πουπλιω, Ἰίθπι νρ (αἵ. έα ἀεπιῖὰ {ο]) 

Ῥαδέἱ (απα Ῥαρίύ), πες αΐεν «ορ θείο | τρεισηµερ. ΕΠΙ ΝΑΗΙΡ 61. αἱ 
ΡΙετ (18. Ροδί φιλοφρ.) εαί ΟΥ δ,415ίο.,.. Ἡ δΙ. 40. 195. 19Τ. αἱ"56Γ 
ημερ. τρεισ :: ο αἆ ν. Τ. Ῥταείοτεα 8ΥΤΣΕἨ ϱἱρ ο." αάὰ ὕε ἄοπιο 8ια 

8, ποπλιου: 5. τ. 325. 61. νς «ορ πουπλιου | δυσεντεθιω ΕΠΠΙ ΔΑΡΒΗΙΡ ὃ. 
21. 28. 91. 58. 1013 106. ... ς ὀυσεντερια επι 61. 8] Ρ]ετ οί Οι 
θ4119ΐ9 ΘΥΠΟΡΒ 143 (αἱ. νσ ἀγδεπίετία) ... 189. δυσεντεριοισ, 95. 40. 

Ξριαισ. ΟΕ ΒΙερΠ. ΤΗΕΡ. 50 ὀυσεντερια: Μοετῖς!”» δυσεντερία Όηλυ- 

κὠσ ἀττικῶσ' δυσεντέριον ἑλληνικῶσ. | προσευξαµενοσ (65. αλα 
επευξ.): " αάά ευξαμεγοσ | επιθεισ: 15. 81. 99. 105. ΤΗΡΗΨΙΟ αάὰ 

τε, 69. α3ΕΥ ΔΕΣ ρίαεπῃ και 

9, δε ουπι ΝΑΒΙ 19. 40. 61. 106. αἱ Ρ]α5ῖθ εορ ΒΥΤΡ (5Υτ56Η εἰ -) Οι Σ11 
ο... ς ουν 6ππῃ ΗΠΡ αἱ Ίοηρ6 Ρα εαὶ ΤΠΡΗΨΙΗΙΕ | γενοµενου:τ1. 101. 

7ινοµενου ... Ἡ α4ὰ υγιουσ | και οι: Β 60Ρ ΟΠ και | εν τη νήσω ἁιίε 

εχοντεσ «μη ΝΑΒΙ 19. 91. 40. 61. 105. 8Ρ9 δεῖ νε «ορ ΤΗΡΙΥΙΟ (8Υτ55Ἡ 
φμἱ εταπέ ἵπ εα ἐπθιία ἴπ]γποί) ... ς Ροδῖ ἐχοντ. ασθενειασ Ροπ 6ΠΙΏ 

ΗΙΡ αἱ ρ]εχ σέ ΦΥΤΡ ΟΙ15415ἱο (ον εχοντ. ασθενεισ εν τ. νη.) ΤΗΡΗΣΙ8 

προσηρχο»το: Β προηήρχο» 

ΤΙΟΒΕΝΡΟΕΕ, Ν. Τ. εὰ, 5. 168Β 



2435 26, 10. ΠΡΛΞΕΙΣ 

10 οἳ καὶ πολλαῖσ τιμαῖσ ἐτίμησαν ἡμᾶσ καὶ ἀναγομένοισ ἐπέθεντο 
τὰ πρὺσ τὰσ χρείασ. 

11 Μετὰ δὲ τρεῖσ µῆνασ ἀνήχθημεν ἐν πλοίῳ παρακεχειµα- 
[ ΠΒ -- ; 2 - ῃ ῃ 9 

χύτι ἐν τῇ νήσῳ, «“λεξανδριῷ, παρασήµῳ «Πιοσκούροισ. 12 καὶ 

παταχῦέντεσ εἰσ Συρακούσασ ἐπεμείναμεν ἡμέρασ τρεῖο, 19 όθεν 

περιελθόντεσ κατηντήσαµεν εἰσ ΠΡήγιον. καὶ μὲἐτὰ µίαν ἡμέραν 

ἐπιγενομένου νότου δευτεραῖοι Πλθομεν εἰσ Ποτιόλουσ, 14 οὗ εὑρόν- 

τεσ ἀδελφοὺσ παρεκλήθηµεν παρ αὐτοῖσ ἐπιμεῖναι ἡμέρασ ἑπτά᾽ 

καὶ οὕτωσ εἰσ τὴν Ρώμην Πλδαμεν. 10 κάκεῖθεν οἱ ἀδελφοὶ ἁκού- 

σάντεσ τὰ περὶ ἡμῶν ἦλθαν εἰσ ἀπάντησιν ἡμῖν ἄχοι ᾽ἁππίου 

10. ου: Ρ Τδ. αἲξ οπι | αναγοµενοισ: ΑΥΙΣΕΝ δίρ αάὰ ἴπαε (εκειδεν) | 
επεθεντο: ΒΥ1Ρ ο." πάᾶ ὕπ πανί | τα (Ίία κε, Α 19. τασ): κ οπι | πο. 
τασ Ίθειασ «ΠΠΙ ΝΑΒΙ 19. 40. 105. 1056. 191., Ἰἴθπι ΥΥΡ «ιαε αἲ 11818 

(ΝΕ φιαε πεοεβδαγία εαπέ) ... ς πρ. την χρειαν ΠΙΑ ΗΠΡ 61. αἱ Ρ]ετ 

σα Ον δ 441 5ίο 

11. ανηχθηµεν ΕΠΙ ΝΑΒΙΙΡ αἵς: Ἡ 29. 26, 26. 91. 99. 492. ὅτ. 69. 96. 

101. 104. 106. αἱ Ρρ]α559 ἡχθηµεν | αλεξανδρινω: 61. -ὄρεινω, εξ 56. 
69. 106. α111 (αο Ῥ]ιτες) ΤΠΡΗΥΙΑ -ὀρηνω. Αοσθπίππη --ῷ οοπβτπιαπί 

π5Γ, 61. 96. 106. 106. είο: ς Ίμπ -δρίνῳ. ΊΤίεπ 2τ, 6 ΠΙΒὸ 61. εἰο 
-νὸν ἐπεπίασ, ποπ -δρῖνον. | διοσκουροισ: ϱΆ (5εᾷ 1ρ5οῦ οογτοαχ!ϊ -ου-) 

20. 40. αἱ [ετε -σκοροισ 

19. συρακουσασ: Β (εἳ" εδ) συρακουσσασ, αλ συρρα.. | επεµειναµεν: 

ΦΥΥΞΕΝ δ{ρ ο." αάά ἐθί | ηµερασ τφεισ οἵπΙ ΝΑΗΙΗΡ εἰς (131. τρ. ηερ.) 
εως 1Ώ ημεραισ τρισι’ οτι Ὦ (δα ξεν νς ἐγτζιο) 

19. περιελΦοντεσ (αἳ. κό, νο οἴγομπιζεφεπίεδ, Αγιτ οἴγοιπιειιπέεδ, «ορ ετ- 

επἰεβ): Ν"Β περιελοντεσ (:: 9ἵ, 40 αγκυρασ περιελοντεσ. Ίάειη Υετ- 

Ῥαπῃ 27, 20. 9 0ο ὃ, 16. Πεῦ 10, 11) | ϱήγιον εππι ΝΑΒΡΗΡ είς ... Β "1, 
ἈδονἈν]ά ϱήγειον | ποτιολουσ (νρ Ῥωεοῖί): Αἲγίά πουτιολουσ 

14. παρ αὐτοισ οἳπι ΝΑΒΙ π. 19. 15. 18. 913 96. 9τ. 40. ΑΤ. 61. 65. 68. 

96. 105. 1989. 180. 191εοῖ ἀδοι οαί ΤΗΡΗΥΙΟ...ς Τϊ επ αυτοισ επι 

ἩΗΓΡ αἱ Ίοηροα Ρα ΟΙ δα δίο ΤΠΡΗΥΙΑ | επιμειναιν ΟΙΠΙ ΝΑΒΤΙΡ αίο (Α 
-μεινα ΟΠ85ο !) ... Η ὃ. 985. 69. 953 191. οἳο 5Υγτρ ΤηρΗγ]α) επι- 

κειναντεσ (αἱ 24. 156 µειναντεσ) ... 4. 16. 95. ὃπ. 56. επι (100. επι- 

αειναι επι). Ῥταθίετεα ΔΥΙΡ ο.” αγπισᾶά αάᾷ αριᾶ εοδ | εισ (1 οπι) την’ 

θωμήν ΕΠΙ ΝΒΗΤΡ αἱ Ίοηρε Ρα οαί Ον ΤΠΡΗΥΙΧ ... ἴπ οτι την «ΝΤΑ 

ΑΙ 19. 98. 30. 96. 191. δΡ8 α]δ5όν (α Ὦ ος ο) ΤΗΡΗΥΙΟ οπι-σην. Ῥοβιῖ- 

ΠΙΙ5 απίε ήλ9. 6ΠΠΙ ΝΕΗΗΡ αἱ Ρίου οαέ ΒΥΤΡ απ Ον ΤΗΡΗΥΙΧ ... ἴωπ 
Ρο8ί ηλΦ. Ροη οππῃ ΑΙ 19. 98. 40. 61. 68. 96. 105. 8ϐΡε αἰδδοι (Ὁ Ἱς ο) 

νο ΑΥΙΣΕΝ σορ | ἠλθαμεν Έππι ΝΑΕΒ ...ς ηλθομεν οΙπι ἨΙΡ 18. 61. αἱ 

ρ]ετ Ον ΤΗΡΗΥΙΡ.... ν ΤΠΡΙΥΙΑ εισηλθομεν 

15. οἱ αδελφοι: Β 96. οπι ον | τα (100. οπι, πες εχρτῖ «οβ) περι ημων ... 

νρ ΒΥΙΣΕΝ αγΘ ποἴ]ΡΡ οπῃ | ἡλθαν οαπι ΝΕΤ... μη ηλθον ουπι Α 1Τ. 25. 

40. 61. 19ἱεοί 8Ρ6....ς εξηλθον ο. ΠΙΡ αἱ ρ]οΥ οαὲ ΟΥό  1δίο. 11ῦθτε 
να οσσιγγεγιπέ ποδίδ. | απαντησω’ ο1πι ΒΕΛΗΗΙΗΡ εἰς... ν’ 40. υπαν- 



ΠΡΑΞΕΙΣ 98. 18. 945 

4 ε πμ νε κ « σ ; 

φόρου και Τριων ταβερνῶν, οὖσ δὼν ὃ ΠΙαυλυσ εὐχαριστήσασ 
” ιό 3 / / 

τῷ ὤεῳ ἔλαβε Ψαρσοσ. 
[/ Δ ’ .) Ν ε ’ ’ - 

16 Ὅτε δὲ εἰσήλθομεν εἰσ τὴν Βωώµην, ἐπετράπη τῷ Παύλῳ 30 
/ ο τς Ν ΔΝ - ’ ολ Τ) ; δ 

µένειν καθ ἑαυτὸν σὺν τῷ φυλάσσοντι αὐτὸν στρατιώτῃ. ΙΤ εἐγέ- 
δι ς - Ν ” - 

νετο δὲ μετὰ ἡμέρασ τρεῖσ συγκαλέσασθαι αὐτὸν τοὺσ ὄντασ τῶν 
3 , / 3 / ο αν ” Ν 2 μες 
Ιουδαίων πρώτουσ᾽ συνελθόντων δὲ αὐτων ἔλεγεν πᾳὀοσ αυτουσ 
3 ’ 2) : , Δ ε) / - -. ἩἍ - ”,. 

ἐγώ, ἄνδρεσ ἀδελφοί, οὐδὲν ἐναντίον ποιήσασ τῷ λαῳ }ἡ τοῖσ ἔθεσι 
- ’ ς , ῃ 3 , ος 

τοῖσ πατρῴοισ, δέσµιοσ ἐξ Περοσολύμων παρεδόθην εἰσ τὰσ χεῖ- 35,5 
τς 2 ) η νἈ 

ρασ τῶν Βωμµαίων, 15 οἴτινεσ ἀνακρίαντέσ μὲ ἐβούλοντο ἄπο- 155. 

τησιν | ημιν (Α” υμιν) εΠΙ Α(ΣΘΙΕ)ΑΒΗΤΡ αἱ Ρία Οδ σι ΤΗΡΗΥΙΟ..., 
19. 40. 61. 68. αἱ ρἱας”5 οαί ΤΗΡΙΥΙ3 (εί, απ) ημων | αχρι επι ΝΑΡ 

19. 61.... ς Τη αχρισ εππῃ ΗΤΙΡ αἱ ρ]ετ εαΐ ΟΥ | αππιου: 19. 90. 
19τ. απφιου (ΝΕ βογ]ρδεταί π απίε αππιου, 5εἆ 1ρβε Ραποείο ποίαν]ε: 

Ροδίεα 18Η εδἰ) | θεω: 16.28. ὃτ. 6. 803 1060. χριστω | ελαβε επι 
ΝΖΑΗ1, εἰς... ΤΙ ελαβεν «απ ΝΗΙΡ είς 

16. εισηλθοµεν (Τϊ --αμεν οτα Α, ΝΕ τθ]] -οΣΥ, 1 πο Ι1ᾳ πεί) «ππῃ Ν(Α)ΗΒΙ Ἡ 

δ. 6, τ. 19. 81. 40. 61. 105. 8ρε ἆδοι, Ἐς Ιπίογρτεβθιας ναάίν αεεεἆετε 

ΒΥΤΣΕἨ ΑΥΠΙ 60) αθίΠΡΡ ατε (εί. εἀάΙ8ί αρ ΥΝΕ56).... ς ηλθοµιεν οππα ΤΡ 
αἱ Ῥ]εχ οαῖ νς (αἱ. απι {α ἀετηϊά {ο1) ΑΥΤΡ ΟΥ ΣΑ σδίο, Τίοπι Ἡ ἠλθου 

εισ την ϱωµην οππι Ντ, 68. 19τ. 191ὲεί 9Ρ9 656Γ... ς Ὥπ ΤΙ οπι την 
6ΠΠῃ ΝΕΑΒΗΙΡ α] Ρρ]ετ :: αγσοα]α5 οπΙ( 5ο]εῦαί, τά {οβεπιοπῖα α 

ν. 14 ρτοθαπέ | επετραπη τω παυλω (4Ρ’) ουπι ΝΑΗΙ 19 (ο βραί1ο) 
40. 61. 19]εοί νρ 5Υι56Ἡ ΑΥΥΡ ἰχί ϱ0Ρ αΥΠΙ ατθ ΟΗΥ ὃ4455ίο (αεἰχί ο{ζοπη), 

η]δῖ ᾳποᾶ «ορ ταᾶςΙί ῥγαεοερεγιπὲ Ῥαχζο, ΦΥΙ5ΕΝ παίΡΡ ροβί εξ ἔπῳνεβεὶ 

5ΗΠΠΙ6 Ποπιαπι ρετδυπῖ εί Ρεγπιῖκὲί οἑπίµγῖο Γαμίο... 6 0 ἑκπατονταρχοσ 

παρεδωχε τουσ δεσµιουσ τω στρατοπεδαρχη (Π9Ρ α155 -ϱχώ), τω δε 
παυλω επετραπη επ ΗΠΡ αἱ Ρ]ετ (5εὰ 68. ΤΗΡΗΥΙΟ επετραπη δετω 

παυλω) εαϊ ΤΠΡΗΥΙαΙ, Ίίθπι ΑΥΤΡ ο. ο εκατ. παφεὺ. τουσ δεσµ. τω 
στρατοπ. αἀᾶ απηίε επετρ. τω παυλ. | καθ εαυτον (Ώ αυτον): 8ΥΤΡ 

δεογβπι ρταεπη]βδῖς οτη  εωίτα οαδίγα, Ίἴεπι 19Τ. ἀεπιῖά αἀά εξω τησ 

παρεαβολησ, /ογαδ εωθίγα σαδίτα | φυλασσοντι: 91. -ττοντι | αυτον 
1, αυτω 

ΙΤ. µετα: 91. μεθ. | συνκαλ- οππι ΔΛΗΊ...ς ἴωπ συγκαλ- εππι ΒΦΠΗΡ εἰς | 
αυτον ΟΙΤΏ ΝΑΒΙ 19. 15. 18. 95. 96. 40. 61. 68. 81. 1056. 19τ. 19ἱεοί 

Κδοτ ραϊ νρ «ορ ΒΥΤΡ ΑΠ ...ς (Ξ-- αὐ Β2) τον παυλον «ππ} ΗΤΡ αἱ Ρἱ6ευ 

ΦΥΙ5ΕΕ ΑΘ{ΠΡΡ ΟµΥ 5445 5ίο | ελεγεν (νο ἀἰσεδαί): 61. ειπεν | εγω απία 

ανδρ. αὔδελφοι οππι ΝΑΗΙ ὃ. 19. 40. 61. 68. 95. 105. 105. 19Τ. 191εοί 

8Ρ6 ο5όΥ (56 ν” λεγων Ῥτο εγω, αποά κὐ εαΏβί 1) νδ 6ορ ΔΥΤΡ αγπι 

ΤΠΡΗΥΙΌ .,, ς Ροβί ανδρ. αδελφ. οπτη ΗΤΡ αἱ Ρ]ετ οαί ΒΥΥΞΕΝ Ον ῦ 5 δ]ο 
ΤΠΡΗΥΙ8 | ποιησασ: 61. πραξασ | εθεσι «πΙὰ ΝΑΒΙΗ εἴο ... Τἱ εὔεσι’ 

απ ἩΡ 61. εἴο 

18. ανακριναντεσ (6. νθ): κ” -νοντεσ. Ἐταείετεα 195. ο56ςΓ ΑΥτρ ο.” 

ΡΙΔΕΠΙ πολλα | εβουλοντο εππι ΝΑΒ αἱ Ρ]ετ οαί Ομ δήδσ16... ἩΠΡ 51. 

96. 19Τ. ηβουλοντο. Ῥταείετεα ν” (ο ἀε]εῖ) 1ΤΤ. αάά µε, πα ετηιιε 

16 Ἐ 



15, 11 

οµ-ο, 7 

344 8, 19. ΠΡΑΞΕΙΣ 

λῦσαι διὰ τὸ µηδεµίαν. αἰτίαν Φανάτου υπάρχευ ἐν ἐμοί' 19 ἄντι- 
- ; Ν - ’ ”- 

λεγόντων δὲ τῶν Ιουδαίων ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι Λαΐσαρα, 
« -- .- / συ 

οὐχ ὡὧσ τοῦ ἔθνουσ µου ἔχων τι κατηγορεῖν. 20 διὰ ταύτην οὐ) 
, /; ο ο ολ λ - ς λ 

τὴν αἰτίαν παρεκάλεσα ὑμασ ιδεῖν καὶ προσλαλῆσαι' εἴνεκεν γὰρ 
- 2 / - 3 λ Δ σα. / , ο κα 

τῆσ ἐλπίδοσ του Ισραὴλ τὴν ἄλυσιν ταύτην περίχειµαι. 2ἱ οἱ δὲ 
Δ π ας - ” Ν » ὃς / λ 

πρὸσ αὐτὸν εἶπαν᾽ ἡμεῖσ οὔτε γράμματα περὶ σοῦ ἐδεξάμεθα απὺ 
- / / / - το ϱ Ἆ 

τῆσ Ιουδαίας, οὔτε παραγενόμενόσ τισ τῶν ἄδελφῶν ἄπήγγειλεν ἢ 
νι ο , λ - / ς . - ο δΙ πι ου. αμ 

ἐλάλησέν τι περὶ σοῦ πονχρὀν. 235 ἀξιοῦμεν δὲ παρὰ σοῦ ἀκοῦσαι 
ο πη πι π - ενος ν 

ὢ φρονεῖσ᾽ περὶ μὲν γὰρ τῇσ αἱρέσεωσ ταύτησ γνωστὸν ἡμῖν ἐστιν 
σ - 3 / ϱ) [5 ’ Δ . νε , 1 

ὅτι πανταχου ἀντιλέγεται. 25 ταξάµενοι δὲ αυτῷ ἡμέραν ηλόῦον 

πρὺσ αὐτὸν εἰσ τὴν ξενίαν πλείονεσ, οἷσ ἐξετίθετο διαμαρτυρόμενοσ 

νο φιιζ οι ἐπίενγοφαίίοπεπι ἄε πι Πιαθιϊθδεπέ, οοζιεγιπέ πιε αὐπιίέειο | 

αιτιαν Θανατου: 19. Φανατου αιτιαν 

19, των (953 19Τ. οδοΥ 0118 6οπι οπη) νουδαιων: 19Τ. οδ6ῖ 5ΥΥΡ ς." αάὰ 
και επικραζοντων᾿ αιρε το» εχθρον ημων (1: 6529, 99) | ἠναγκασθην: 

Α ηνηγκ-, 61. ηνεγκ- | κατηγορει’ οππι ΝΑΒ 19. 950. 40. 61. 68. 105. 

19186ἱ... ς κατηγορησαι επι ΗΠΡ αἱ Ρ]ει οαί ΟΙιγ δν δδίο.  Ῥναείενεν 
19Τ. οδςῖ ΑΥ1Ρ ο.” αᾶᾷ αλλ ινα λυτρωσωµαι (656 -σομαι, 5ΥΙΡ ο.” αἱ 

5εγυατγεπη) την Ψυχην µου εκ Θανατου 

90. προσλαλησαι: Ἡ λαλησαι | εινεκεν ΟΠΠ ΝΤΑ... ς Ίωῃ ΤΙ ένεκεν 61η 
ΝΕΒΗΗΡ είς (456 ενεκα) | ισραηλ: κ ισδραηλ 

91. ειπαν ΟΠΠ ΝΑΒΗ 61. 101. 19ἱεοί ΕπίμαΙΡοτξ,.. ς ειπον οἳπη 1, αἱ Ρ]οτ 
εαῖ ΟἨ ὃν 495ίο | ουτε ρτῖ: 61. ουδε, αδεῖΖ ου | περι (Α κατα) σου απίε 

εδεξαµεθα «πΊΏ ΝΒΗ1, 91. 61. αἱ ρ]εν οαί βγταίς ΟἨγ 49 Ρίο Ἐπι]μα]Ρ 
ΤηρΗγΊία.... ἵπ ΤΙ ροβδί εδεξαμ. ουπι ΑΡΥΙ4 18. 109, 106. νε ααἴΠΡβΡ 
(οοΡ Ροδί ιουδαιασ) ΤΠΙΡΙΨΙΟ | ελαλησεν: ΑΥΙΣΕΝ αἱ ΑΥΙΡ «," αἲά 
ποῦῖε | πονηρον (1Ττ. Ἠδος ΤΠΡΗΨΙΑ απίε περι σου Ῥοη, 68. περι σου 

τι πονηρογ): 19. ΟΠ1 

99. αξιουμ. δε: ῶ ΟΠ | παρα: Ἡ πὲρι | ακουσαι (19. οΠ1) Ροδί παρα σου 

ο. ΑΗ(Η)Ρ αἱ Ρίετ νρ Ομ δδίο... Ντ 4, 98. 40. 104. α1356Γ απίε παρ. 
σου ΡοἩ | μεν: 29. 96. ὃτ. ὅ6. 104. 106. δΡὲ αἱ256Υ οπη | γαρ: 1, αδοι” 
οἱη | Ίἡμιν εστιν ΟΠ ΝΑΒ 19. 81. 40. 61 (υμιν) 68. 106. 106. 19ἱεεί 
ΚΕΙ ρα! ΡΕ-Α{Ι 9365 ΤΗΡΗΥΙΟ ... ς ΤΙ εστιν ην ϱπΤη ΗΙΡ αἱ Ρ]ετ 5 
νο Οµτ δή 9 51ο ΤΠΡΗΥΙΑ 

98. ἡλθον (Α -αν) ουπι (49) ΑΗ 19. 16. 18. 19. 96. 36. 40, 61. Τὸ. 

106. 1980. 19ἱ66ί Ἰκδες οα6...ς Τί Ίκον οὔπι ΠΡ αἱ ρ]ετ ΟΥ φλιο 

τΙ ΏΟΠ ΠΕΡ ελΘειν ΟΠ ειν 4 8Πα Ίκειχ, ᾳπιοᾶ ]οοῖςδ ρ]α5 2ὔ Ιασ1ίατ, 

ουπι ελθειν εοπιπηπίατὶ Βο]αῖ, απαρτορίεν α ἰεδέίριςδ αἴιο5 Ρ]ετιπηφιιε 

5εᾳπίπηχ αᾖδοεάεπάππη ΠΟΠ νἰάθίαχ | προσ αυτον εισ την ξενιαν: 105. 

Η9οἵ Κδοι 8Ρ9 οαί ΑΡΤ ειστ. ξε. πρ. αυτον | διαμαρτυρομενοσ ΟΙΤΗ 

ΒΗΙΡ αἱ ρ]εν ΟΥ ΤΙΡΗΥΙΑ ... 1τ. ὀθ. 61, 68. εαί ΤΗΡΙΥΙΟ διαµαρτυ- 
ῥουμενοσ,  διαμιαρτυραµενοσ (ὔ -νοι) ... Α παρατειθεµεγοσ. Ῥιτὰς- 



υῶ τ ὃώ ΠΡΑΞΕΙΣ 28. 345 

πι , - - , ᾽ π ο ος ο , 

τὴν βασιλείαν του Φεοῦ, πείθων τε αὐτοὺσ περὶ του Ιησου ἀπύ τε 
- / .. Δ - - Δᾱ. ϐὉ 

τοῦ νόµου Μωῦσέωσ καὶ τῶν προφητῶν, ἀπὸ πρωῖ έωσ ἑσπέρασ. 
ς Ν Ν .ὰ 2 -- ο 

94 καὶ οἱ μὲν ἐπείθοντο τοῖσ λεγοµένοισ, οἱ δὲ ἠπίστουν' 20 ἀσύμ' 
έν -/ Ν 2 / 2 / 3 / ς σα η / 

Φῶνοί τὲ ὄντεσ πρὸσ ἄλλήλουσ απελυοντο ειπύντοσ του Παύλου 
ς - [οἡ - η ” Δ ασ σα / κό “4. -” 

ῥῆμα ἕν, ὅτι Καλῶσ τὸ πνεύμα τὸ ἅγιον ἐλαλησεν δια ΠΗσαϊῖου του 

προφήτου πρὺσ τοὺσ πωτέρασ ὑμῶν 20 λέγων᾽ πορεύθητι πρὸσ 
τὸν λαὺν τοῦτον καὶ εἰπόν ' ἀνοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μῆ συνῆτε, καὶ 

ῥλέποντεσ βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε' 21 ἐπαχύνθῃ γὰρ ᾗ καρδία 
-” -- ’ υ - Ν Δ 3 

τοῦ λαου τούτου, καὶ τοῖσ ὡσὶν βαρέωσ ἠκουσαν, καὶ τοὺσ ὀφδαλ- 
λ -- . -- - Δ -- 

μοὺσ αὐτῶν ἐκάμμυσαν µήποτε ἴδωσιν τοῖσ ὀφθαλμοῖσ καὶ τοῖσ 

ἴθιθα 1, 18. αἀᾶ αυτοισ | πειθων τε (αἳ. κε, ἀδάξ καν πειθ.): νἲ οπη 

τε | περι του τῷ οππι ΝΑΒΗ 1. 10. 19. 16. 18. 28. 90. ὅθ. 40. 61. 68. 
69. Τ8. 101. 105. 106. 19τ. 401εοί ΔΡ8 α5ΟΓ οδέῦ οαἱ 5 νο οορ 5υταῖγ 
ΑΣ ... ς (4000) ῥχαθιι τα οιτη 1, 91. αἱ Ρ]α ΟἨς 51ο :: οί δ, 19: 
τετ 19, 8 | µωυσεωσ οπι ΝΗ1, 1. 19. 98. 42. 4Τ. 61. 65. 98. 100. 

106. 126. 1ΤΤ. α1ξ5οτ (115 -σεοσ) Ον 55ο ΤΗΡΗΥΙΑ ... ς µωσεωσ 

επτη ΑΒ 91. αἱ ρ]α ΤΗΡΗΨΙΟ 

94. καν οι µεν (αἵ. πθ): κ” αᾶά ουν 

9ὔ. τε οσπι κ” 18. 96. 40. εα! να ΒΥΙΣΕΝ (1: περ]εχετιηί 60ΠΙ8ίΟΥ6Β)...ς 

Ίωη ΤΙ δε ΟΠΠ ΝΕΑΒΗΗΡ αἱ Ρ]6χ ΦΥΥΡ ϱορ ΟΥ 949 51ο { δια (αί. κὲ, νἲ 
περι) ήσαιου του προφητου (100. του πφροφ. ησαι.): Α Ροδῖ πατε. 

υμων Ῥοῦ | υμων ΕΠ ΝΑΒ ὃ. 4. 19. 16. 25. 250. δὺ. 40. 45. 46. 61. 90. 

96. 104. 106. Ι5εΙ νρεοᾶ (αρ 9) 8ΥΥ5ΟΝ (ΑΤΡ οπι) ΑΕΠΙΠ5Τ5Ο ΓΑ 091 19 
ϱ{2)5)5 ο(β11 Βα 11901 ϱ{515 ΟΥτηΥ 280 Απιπιοβί {16 ϱπαθρδί "959... ς ημων 

εππη ΗΤΡ αἱ Ίοηρο Ρρ]α οαέ 5 νς (αΜ. απ {α ἀεπι]ά {ο]) «ορ ΑΥΠΠ ΔΕἴΗΡΡ 
ΟἨτ 5 495ἳο ΑΠΙΡΣΡΙΙ 3,65τ 

96. λεγων οἳπι ΝΒΗΙΡ 19. 91. 98. 95. 47. 68. 96. 99. 1013 106. Ιεοί 

19ἱ6εοί (8ος ἘπίμαΙΡρουξ ΤπρΗΥΙΠΣ,.. ς Τη λεγον ΕΠ ΑΗ αἱ Ίοημε Ρ]ὰ 

σαΐ Βαρ 1515 Τά ΙτΙ3ά ΟἨγθἡθδίο,,. Οταν 55ο 1 (9 119 λεγοντοα | 
ειπον ΟΙ ΝΑΒΕΗΣΗΡ 19. 15 96. 81. 40. 5τΤ. 61. 68. 69. 106. 1ΤΤ. αν 

ομί (5εὰ Η1, 61. αἱ ΡΙ εἶπον) Βα510515 ΟΗηδ θδίο,.. ς {5 9) ειπε «Τη 
ΠΙΠάΒΟ πια (96ἆ νῖκ ρ]α) ΓΙ] 119 ο(ὔΙ ΤπΡΗΥΙΗΙΕ ]ὸ ακούσετε ουπι 

ΝΒΗΙΡ αἱ Ρ]α δὲ Βαβ 1501 Ρ1ά(π1 119 Ον ΤΗΡΗΥΙΟ .., ΑΕ 19. 25. 96. 
81. 49. 45. 46. 61. 08. 101. αἱ ΤΠΡΙΙΥΙΑ ακουσητε | συνητε: 1 θ1. 
ΤΠΡΗΥΙΟ συνειτε .... 19. σύνιετε | ῥλεψετε οΙΑ ΝΤΒΙΡ αἱ ρ]ὰ εαϊ Ῥα5 
1301 ΟἩτ ΤΗΡΗΣΥΙΟ ... ΝΟΑΕΗ 19. 25. 96. 81. 9δ. 42. 4ὅ. 68. 96. 11εοι 

ΤΠΡΗΥΙΑ βλεψητε ... 61. οπι καὶ βλεπ. ῥλεψ. | ιδητε (νο υἰζεδἶ9): 

ειδητε (ο τεβρίστεἰ8), 1{6πα ΒΥΥΡ σοφποβοεἰἰΒ 

οτ. επαχυνθη (νε, ΤΧΧ Ιεσβῖοπο ποῦ Βαοἴπαπίθ): κ εβαρυνθη |. ὡσιν 

8ἵηο αυτων ΟΠΠ ΒΡΗΙΡ αἱ ῥρ]ον οαί 5 νο (εἳ. απι ὰ ἀεπη]ά) «ορ ΒΥΥΡ 

Οτο 44θΡίο ΤΗρΗγΙα Ἠϊεγεδαθ ϱ(Ζ4εµ1 (οἳ Βαβα(Ιεγ) ... ΝΑ 19. 2τ. 96 

66. 66”” 104. 106. 180. α155οτ {9 ΦΥΥΞ68 αγπῃ Δ6ΙΠΡΡ ΑἰμΙπίΤδυ βονσαί 
118 ΤΠΡΗΥΙΟ Ηϊεγεζεσλ44 ϱτερΙ α4 4απα (οἱ αρα ετ) αάά αυτων :: ΤΕΝ 

Εςθ,95 
Μίέ159,14: 
1ο 12, 40 
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Φή0 38.28. ο ΠΡΑΞΕΙΣ 

: Ἡ ) η -- - Ἀ η 
ὠσὶν ἀκούσωσιν καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν, καὶ 
»/ ο / Ν στ ”/ τν νο κοὶ -- ει υ 

ἰάσομαι αὐτούσ. 3258. γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν ὅτι τοῖσ ἔθνεσιν ἅπ- 
-- -- σς 2 λ κ 2 / ν 

ἑστάλη τουτο τὸ σωτήριον τοῦ Θεου᾽ αὐτοὶ καὶ ἀπούσονται. 
ς μ Δ ῳ 3 / Ν 
90 Ἠνέμεινεν δὲ διετίαν ὅλην ἐν Ιδίῳ µισθώματι, καὶ ἄπεδέ- 

, 3 η λ 2 δ. Π Δ 

χετο πάντασ τοὺσ εἰσπορευομέγουσ πρὸσ αὐτόν, Ὁ] κηρύσσων τὴν 
- - Δ ιά Ἀ - - 

βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ διδάσκων τὰ περὶ τοῦ κυρίου ᾿Ιησοῦ μετὰ 
πάσησ παρρησίασ ἀκωλύτωσ. 

ἁΠααἰσαία. ἀῑβΙοΙ]8. Ῥατίίον Βαοί ΤΧΧ. Εάῑῑαπι εδ αυτων οοπΗτ- 

1ηΒΠ{ΡΙ15 ποΑΕ οίς, 56 κ” οίς οπι. Ῥο8ί νετο εᾱ. Ἠοπῃ. εί Β οη αὐτων, 

5οἆ Ἠαβοπί ΔΑ αποξ α] πι. | και τη καρδια συνωσιν (εί. νὲ εἰ ΤΧΣ): 

κ” οπι | επιστρεψωσιν οὔπι ΝΒΗΙΡ αἱ ρ]ογ Οµχ ΤΠΡΗΥΙΡ... ΑΕ 61. 

ΤΗΡΗΥΙ3 επιστρεψοῦυσιν :: δἰπηϊ] {εν ΤΧΧ Βποί; κ -ψουσιν | ιασοµαι 

(αΏ’) «απ ΝΑΒΗΠΓΡ α] {ογεῦδ Βονεαί 15 ΤμρΗγ]ΗΓ νε ς Τη νασωμαι 

οππΏ Ε (εξ δαπεπι) 61. αἱ Βαΐ παπι οαἱ ΟΗΥ 9449516 (1: ο{ ΤοἩ 19, 40. Ἐδαπι 

1,ΧΧεᾷ ΝΑΒ αἴο νασοµαι, 884 ΙΠΙΠΙΣΟ πα (ασωµαι). Ὑϊκ ρτοραί νο 

εξ δαπεπι 

28. εστω υμιν ΟΠΠ ΔΑΕΗΤΙΡ αἱ ρ]εγνς εἰο ... Β 51. 61. σαί υμιν εστω | 

τουτο το ουπι ΑΤΑΒ 19. 15. 25. 96. 40. 61. 105. 180. 11εοί οδό: ΔΡε ραϊ 
ο νς βγταί αθείΠΡΡ ΟµΥ 5190516... ς ΟΠ1 τουτο ΟΠι ΝΟΕΡΤΗΠΡ αἱ Ρρ]ει 
τοἱ ατπη Εαίμα]ροτς ΤπρΗγ]αίτ Γ αυτοι: ΒΥΙΣΕΒ οἱρ ο." αἀᾶ γαρ 

99. ἨἩιπο νεγβαπι ς (5εά 4990) βίο Ἠαῦοαί: αι ταυτα αυτου ειποντοσ 

απηλθον οι νουδαιοι, πολλην εχοντεσ εν εαυτοισ συζητησιν επι ἨΠΡ 

αἱ Ρ]ον (1056. αἱ Ραιο ειποντοσ αυτου, 19. 9ὔ. 80. ἕητησιν, Εα]ια]Ρ 

την ζητησιν) οαῖ νρεἰὲ Αυτρ ο. ατπιάδο Ον δηδθ5ίο (8εἆ παλιν χο 

πολλην) ΤαρΗγιαΏῦ ({οἱ βἶο: έ ούπι πιοπι εβδεπιέ ὑπίεἰζέρφεπίες, εφγεδῖ 5ιηέ 

Πιιζαεἰ πιζέα δεσιύπι οοπῳτεπίεβ) ... ΟΠΙΙΒΙΠΙΠ5 ΟΠ ΝΑΒΕ 19. 40, 61. 

68. 11εοί Α (ο βρα[ίο) απ {πι ἀεππίά 9θ]αῖ αγτέᾶἁ ΡΙ οἰσᾶᾶ (βγΥ5εΣ εκ 
απίριετίο, σπ{Ρ. οκ πο[ῖς Τγαιπε]]Η1 ο1ά1{) «ορ αἲθ αγπιΖοἩ αθεἴ1ΡΡ 

90. ενεµεινεν (Α3 -ναν, 88 1ρ5ε Ἐ --νεν τας (1 ξ) ουσ κἩ 19. 61., Ἰέοπι 

τν εἰ π εοπ{α5ί8) 19τ. 156. οδὲῖ επεµεινεν ... ς Τη εµεινεν 61η ΝΕΑΒΗΤΡ 

αἱ Ῥ]εσ οαί ΟΙ 5/905Ίο 1: εμµενειν ργπείοι ἆποβ Ίο0ο5 οχ 1ΧΧ ρθ[ῖΐος 
ποῦ. ]ορ]έαν π]θί Λο 14, 22 | δε (8. 96. 19τ. οδὲς ΑΥΥΡ ἰχί ουν) 5ΐπε 

αἀ [ντα ουπι ΔΑΒΕ 19, 40. 61. 608. 149. 191εΕί ϱ56Υ νρ 5ο 5ΥΣΡ ἰσί αγπι 

ες (-- αὐ 2) αἀᾶ ο παυλοσ επη ἨΗ1Ρ αἱ Ρ]οτ (106. ροδί ολην Ρο) 

οαΐ {ο] 5ΥΥΣΕἨ είρ ς.” αείΠΡΡ ΟἨ | εν νδιω: 19. οπη εν | προσ (15. 913 
99. 69. 96. 149. αδεῖ εισ) αυτον: 19Μ. οδΟΙ αἆάᾷ νουδαιουσ τε και ελλη- 

νασ (19Τ. (απίαπι ιουδαιουστ), 1ζεπι {οἱ ΑΥ1Ρ ο. Γιάαεοξ αέφιιε φναεσοΒ 

81. Μήσου οπῃ κ” 95. 99. 101. 104. εδ ΥΥΡ.... ς Ίωη Τϊ νήσου χὺ επτα 

ΔΟΑΏΕΗΙΡ αἱ Ρ]ον νρ ΒΥΙ5ΕΝ σ60)Ρ Απ αθίΠΡΡ ΟΥ 9, δοβῖο,: ο αἆ 91, 19. 
19, ὅ, αὈί βΙπιϊΠέεν του πυρ. οὐ ποπηῖπα χὺ αακετιπί | πασησ: 4. οδΕ" 

ΒΥΥ5ΟΝ ΤΠΡΗΥΙ4 εοᾷ οἱ | αχωλυτωσ: ἀθιπίὰ αάά φιιέα ]ιίο εδὲ ἀοηιύπιις 
1εδμς ΟΛιγἰβίις Πζύι ἀεῖ, 69 φτιεπι ἱποῖρίεί ἐοέιις πιισιᾶιις ιιάίσανγί. Εεπάθπι 

ναχβῖο ϱεγιηκηῖσα οα]ία Μοριπίίαο α. 1465 ρτγασροί; Ώομεπι ἔβπέαπη 
φιιοπίαπι ᾖΐο εδ (]ιδέιδ. ΊΤΐοπι ΦΥΙΡ αἀά ἀῑἴσειδ φιιοᾷ λές δὲέ Οηγίδέις 



ΠΡΑΞΕΙΣ Βιῦβογ{ρ{ίοπθΒ. 24τ 

Πέδιι Πζίις ἀεὶ, Φε’ «πεηι Γι εδ ἰοέιδ πιά {μαιοαπ. ἈΒΙπλΊέεν 

(οἱ ΡΤο τα περι του κυρ. τὸ χὺ Ἠαῦοί: φιοπίαπι Μο εδὲ Ογίδέις Πιν 

ἄεὶ, ρε φιιέπι οπιπῖς πιώιάις ὑιαἰοαθίσιν. Ὦεπῖαιε 15. 18. 96. 40. 45. 

96. απ ἔα Ἰια] ΒΥΥΡ Ον 450516 αθά Ἰπ ἤπε αμῇν. 

ΒιρβογΙρίΙοπεΒ: ΝΕ πραξεισ αποστολω» (εείδταπι Ἡ η πιανρϊηῖθας ρε 

{οέαπα ΠΌγαπα πΙ] η]δί πφαξεισ: ᾳαοά αἆ ραρίπατη 1. αἀάσπάπιη ϱβί) ... 

61. πραξεισ των αποστολων ... ΑΕΗΙ, 1. 101. 126. αδοὈ αἲ πηὰ πραξεισ 

τον αγιων αποστολων, Ίετα Ρ επληρωύησαν αι πραξεισ τον αγιων 

αποστολων ... 66. τὸ. 115. 114. 56 ο5έΓ αἱ τελοσ των πραξεων, 80. 

95. 96. 100. Ε5οῦ αἱ τελοσ των πραξ. των αγιων αποστολων, 191. τελοσ 

συν Θεω των πραξεων τω» αποστολων ... ἐΧ 19ἱεοί ({οἱ. 561) Ἰαθς 

αΠεγιηδαΥ: τελοσ των πραξεω» των αγίων αππ., συγγραφεισων παρα 

λουκα του ευαγγελιστου και συνεκδήµκου φανεντοσ παυλου του απο- 

στολου. 1ῖαπι αΠππᾶς εαᾶεπι πππία (5 εκἰγειη]Β δῖς: συγγρ. παρα του 

αγιου αποστολου και ευαγγελιστου λουκα. Ἀθὰ 5ἰπῖ]]α ταχ]βδίπης 1- 

νεπἰαπίαν. Αάίετίαγ ἵαΙπεη είῖαπ εχ 118. βιὈβοπίρίῖο Ίαες: τελος 

ειληφαν πραξεισ αποστολων ταισ δεήσεσι λουκα του 8εηγορου του 

συγγραψαντοσ αυτασ εµπνευσει ὄεια ... πΙΙπαθο πα (αἱ ὃ αρ Βουγί) 

η] 5αὈβοπρίαπα Παροεπέ ... {απ επρ. αοΐιδ αροδίοίογµπι, απι ἀθπι]α ετ- 

ΡΙζοϊέ {ἱ0εγ. ασξικιπι αροδίοἴογιπι ... ΒΥΤΣΟ Πηῖία δέ φεδία ἀροδέοζογιιπι 

Φεαέογιαπα, Ίιοο Όεγο εδί, Ἰιδίογίαε εογιπι; ΑΥΙΡ Ππιτίῦ δέ (ες) ἀεδογὺμηί 

αοῄι ἄμοᾶεοσύπι αφοδἰο[ογἹίπι δαπιοίογιππ. Ῥγαθίαετθι ΠΙΠΙΕΓΑΠ{ΗΥ 5δαο{]ο- 

η 68: ἵηπ Ἡ ἀπρ]ΐσθς, απέϊαιῖοχθς λς’, γασθηίῖογες ἆθ': ἵπ 6 (564 πο 

Ίρβα ρτῖπια ππαηι) Τ ΥΠ αἆ 26, 94 (ἀεβοῖί α 26, 99 πβαπε 28, 26), Ἱπ 

απι ΠΣΧΧ, Ἱπ ία ΤΧΧΠΠ, «ορξοᾶ οἵ. Ἠαί]α]Ια5 ρταεευπ{ε Ῥαπιρ]]]ο 
(εξ ΒΙ01. ΟοἵδΙ. εᾱ. ΜοπίαΕ. ρ. Τ8) πιπιογαί κεφφ. µ (ία εἰ. 101. α1), 

Ίίοπι αναγγὠσεισ τ6’, µαρτυύριαι λα’. ἴπ πια] 18 ο44- Ππάϊσαίαν 51 ε]ο- 
τα ΠΙΠΙΘΥΙΡ: 40. (οσα ΕπίΠα]ίο) αἱ βφνς', 1, 96. τὸ. 80. 114. 126. 

10τ. αἱ βφκὸ”, 1Τ. Άφις, ΝΙεερἩ (οΠΥΟΠΟΡΥ. οοπιρεπά1αγ.) ο’, οορζοᾶ 
τοῦ, οἀἁ]αί (εεβίε Ὑγίςε: πῖ] εἴαδιποάϊ απι {π οίο) ΠΙΠΗΡ 6 οετδις. 
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ΙΑΚΩΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. 

Γ 

1. ᾽Ιάκωβοσ Θεοῦ καὶ κυρίου ησου Χριστοῦ δοῦλοσ ταῖς δώ- 

δέκα φυλαῖσ ταῖσ ἓν τῇ διασπορά χαίρειν. 

Ἠ. Οοπιπιαπαπι ἐἰέα]απι (πἱ επιστολαι χαζολικαι) αρὶδία]ας Ιδίαε οαίΠο- 

σας 1η απΙ(πϊ5 οοᾶᾷᾷ γαεςῖ5δ ποη Ἠαθαπί. ἈΝεο πιαςῖςδ ἴπ οοᾶ. Ἠίετο- 

πγπηϊ Απιαζϊπο (ἵπ ᾳπο οχοῖρῖαπίέ Ῥαπ]ΐπαβ ϱΡβ). Ἱπ σοᾷ. νετο Ε]ά. 

κά παπα αοίογαπη 5οτ]ρίαπη οδί: επφρ. ασίαδ αροδίοίογιπι ἴπο. ερἰδέιζαε 

σαπιοπῖσς. 

Αά ΤαςοΡΙ αρ]δίπ]ατη Ἠαας ποίαπάα δυιπί: ἃ πΙΠ] Ιηδοτ]ρίαπῃ Ἠαδεί (510- 

5οη1ρίπΠπΙ επιστολή νακωρου). 1Ιπ Α εί ο αὈβοῖδδις αδί Πίπ]α5 (5εᾷ Α 

αΏβοτίρέαπι Ἠαῦθε νακωβου επιστολη, ο Ἠϊαί ἵη Βπθ). ΕΚ τακωῤου 

επιστολη (οί εὔῖαπι Ἱπία Τμαίθ), απεπιαάπιοᾶαπι εὐαπι αρ Ἡζ Ί Τι 

εάϊάεταπί. Ἑαπάσπι ταΠΙΟΠΘΠΙ αἴΙαΠΙΠΙΠΩ ταηά; ΠΘβΟΙΟ ἴ8ΠΙΕΗ ἂΠ 

ῥταθδίεί ντακωβου βΙπιρ]Ηςσ]ίετ Ρροδῖίιπ.: παπι ΟΕ] βἰππρ]σλίαίειη τί 

Ρ6Υ {ρδαπι Ἠαης αρ]5ίπ]απη β1ησα]αθ Ψαἰ]σαπῖ Ῥαρίπαςε 5εηπππέασ (ΒΙπα]- 

Πσας 5οπϊρίοχ ηθαιθ ραρίΠί5 - ρεγ Ἠαπς βο]απ ερὶδία]απ - απ{σα πα) 

5αρταδοχ]ρ5ῖθ), Ἱία Ῥεγ οείεγαςδ ερρ. οαϊπο]ῖσας εκ αἹείοτ]ίαίο αἴαδάθτῃ 

ΠΌτί, Ρ]εταπιαπθ αοοεἀθηίε ΒΙπαϊθῖσο, 1ρ5ὶ βαππα5 δες {Ι. (Νεο αῑτετ 

βαὈδογ]ρί]ο 1η Β.) ... Ρ 156 Παβεί τακωβου αποστολου επιστολη καθο- 

λικη (.ο 5Ιπαϊ]ίεγ ςθ νακωβου του αποστολ. επιστ. καθολικη), Τ9. αἱ 

ιακωβου επιστολη καθολική, 99. 95. 115. ϱδΕῖ Ἠδ6ί α] ναχωβου καθο- 

λικη επιστολή (5ίς αἴίαπι ς), 66. 104. 106. αδΟΥ ο56Υ α] επιστολη καθο- 
λικη ταχωβου ... Ὦ ΤΙ. αἱ επιστολη καθολικη του αγιου αποστολου 

ιακωβου (Τ1. αάά του αὐελφου ὃεου), 1. 10. 51. αἱ επιστολή του αγιου 
αποστολ. ιακωβου (10. 81. αἀά καθολική), τ0. 98. 99. αἱ του αγιου 

αποστολου τακωβου καθολικη επιστολή, 11. 100. επιστολη καθολική 

του αγιου νακωβου, ΚδΕΙ ο56Ι επιστολή ιακωβου καθολικη, 138 επιστ. 

καθολική τακωβου, {56ἳ γθαµιµα προσ εβραιουσ τακωβου αδελφοθεοι". 

(Φααε 19. Ἱηβοτῖρειοπϊ (ακωβου επιστ. καθολικη Ῥταεροδὶία ἨαῦΌεῖ: 

περι υποµογησ χαι πιστεωσ ανυποκριτου και ταπεινοφροσυνησ πφοσ 
του[σ πλουσιουσ], 684θ6πι εκΦεσισ πεφαλαιων», Ύπαε ραβδί Ἱερίτα, 

ΡΥΙπΠΟ Ίοςο Ἱ. 6. εαρίίθ ΡτΙπΙιο Ρργαθβεί,) ... απ Ὀιοριί ερἰδίιζα ἴαοοδι 

(νροᾶᾶ αἱ αποξὲέ ἑαςοδὲ να] δαποῖὲ ἑασοδέ αροδἐούἑ), ἴα επρ. οαρτῖ. δαῦ. ασοδί 

ἴπο. ἕρδα ερἰθιία: Π ὑπαῖρᾶ ερἰδίοζα ἰαοοδὶ εἰζοίεν (1ἴοπα 5 βαΏβογίρίατη 

μαθσθί: επρ. ερἰδέιζα ἰασοδὲ; Ιπβεπ]ρίῖο ρονϐ); Παγ] ερῖεὀ. ἑασοδί; ἀθπιῖὰ 

ὑιοιριέ ζἱδεγ ἰασοδί, ἴοὶ ἰπορίέ ερἰςὲ. Ἰαεοδί α ἄιιοβεοίπι ἐτῖδιβ, νσειὰ 



ΙΑΙΝΛΟΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΔΗ Ἱ Θ 349 

3 ΓΠᾶσαν χαρὰν ἠγήσασῦε, ἀδελφοί μου, ταν πειρασμοῖσ πὲ- 
2’ 5 , 4 Δ ν ς - - 

ριπέσητὲ ποικίλοισ, Ὁ γιὠσκοντεσ ὅτι τὸ δοκίµιον υµῶν τησ πίστεωσ 
.- ς / « χε χ ” /’ 1 Ὕ 

κατεργάζεται υπυμονήν. «4 δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω, ἵνα 
α ε Δ , 5 , « - 

ἦτε τέλειοι καὶ ὑλύκληροι, ἐν μηδενὶ λειπόµενοι. Ὁ εἰ δέ τισ ὑμων 

λείπεται σοφίασ, αἰτείω παρὰ του διδύντοσ Όευυ πᾶσιν ἁπλῶσ 
Ν Ν ῴ ν .- κ έῇ ’ 2 - ὸ Ξ} / πο σ] η 

καὶ µη ὀνειδίζοντοσ, και δοῦησεται αυτῷ. ϐ. αιτείτω δὲ ἐν πίστει, 
ε Ν . , ” ’ [ 

᾽μιδὲν διακρινόµενοσ᾽ ὁ γὰρ διακρινὀµένοσ ἔοικεν κλύδωνι ὃ αλάσ- 
ς - , : Μα. τε .- / τ κ ῶλ Ν ., 9 στ 1 9 

σσ ἀνεμιζομενῳ καὶ ῥιπιζομενῳ. μή γαρ οιεσθω ο ἄνθρωπυσ 
- 4 , ῃ 9 - , ο , 3 

ἐκεῖνοσ ὅτι λγμψεταί τι παρὰ τοῦ κυρίου, ὃ αἀνῆρ δίψυχοσ, ἆκα- 

ερἰδίοζα οαἰ]οδίεα δεαδὲ αροδἰοζὲ [αοοδί, 0851941359 ὑπαιριξ ερἰείμία {αοοδὲ 

αἆ ἀἱερεγδον... ΒΥΕ ερἰθέμζα «Ιασοδὲ αροδἰοζ, ΒΥ1ΧΡ ερίδίιζα οαἰ]οίίοα 

Ιασοδὲ αροδἑο. Ῥταείετεα οἱ ΟΓ3506 ᾧσ ἐν τῇ φερομένη Ιακώβου ἐπι- 
αλ αν. λ Π1βἱ 5,25 2, Ὠ ος ο α ’ κ.» -- , 

στολῇ ἀνέγνωμεν. Ειβδη1δῖ 335 Γάκωβον οὗ ἤ πρωτη τῶν ὀνομαζομένων 

καθολικῶν ἐπιστολῶν εἶναι λέγεται. 

ᾱ, Φεου: 69. αδὲτ αὰᾶ πατροσ | κυριου: Β (Που 8 Βατ]) νς (εί. απι ἓα 

οἵς, 5εᾷ πο Βεά155) «ορ ΦΥΤΣΕΝ (ΠΟΥ Ιἴ6ιη Ρ) αγπι αθίὮ «οπιπῖ πιοδίρὲ 

(τεια 14 κυρ. ημων ϱ) | το χυ: 4Τ. 101. οπι χὺ | εντη: Τθ. οπη τη. Αριά 

0α5βίοἆ1”5 ναγβας ρτῖπιας δῖο Ἱερίίατ: Ζαεοῦιδ Πεδι. ΟΛιγὶδζ δετύιι5 ἆμο- 

ἀεοῖπι ἐγτδιιδιδ, «/ιιας διπό πι ἀῑεμετδίοπε, δαζιέεπο. 

«ηγησασθε: 15. ἠγεισθε 

«θοκιμιον (101. -μεῖον): 3Ν8. 180. Φοκιμον. Οεο””” δοκιμιον το κεκρι- 

µενον λεγει, το δεδοκιμασμενον, το παθαρον. | υμων: αδθὶ ΒΥΤΡ οπι | 
τησ πιστεωσ ΟΠΠ ΔΑΒΟΚΗΡ 81 {ετθ οπΙΠ εδ!” ἰΧί ο{δ6οἵη 5 Υρ ΡΥΥΣΕΒ 
60Ρρ Άγπι αθίὮ ΤΗΡΗΥΙ 353 Αιιρ56ΣΠΙ 160 Ῥεά 10ο... Εὃ 861. Η (Ἀαπο ἵρδαπι 

Ἠγιδι ἀῑκίδδο νΙάείατ ,,οάἁ]αῦ) 8ΥΤΡ οπι (:: οπιῖδί 8ηπο 1849 αιῖρρε 

εχ 1 Ρε 1, 6 ἀετῖνβης, αἲ οΠΙΙΒ8ΙΟ Ποπ δα1ἵ5 αιοίογ]α(ϊδ α {65Η ῦα8 

Ἠαῦςί). ΔΙ ρτοραί 0888135 «μα ὀοπαε πιεπέέβ ραἰζεπύζα ὑπαε παδο. 

«του διδορτοσ Όεου (156ἵ οπι Όεου): Α του Όεου του ὅινδοντοσ. Χθες 

α]ῑτοι 8 νρ Ῥείαί (ν; Ροδέιζεί) α ἄεο κ (8 φωία) αί οπιπἰιε εἰο | µη 

61Π1 ΝΑΒΟΕΡ οἵς (οί. Βαβῦαρίστό 06ς 435)... κ 1. 10. 51. 98. 49. ὅτ. 65. 

68. το. 96. 98. 99. 100. 101. 1052. 106. 1ΤΤ. 180. αἱδὸ οαϊ ΤΗΡΗΥΙ ουκ 

«-μηδεν (5ἱο εὔῖαπα Β, ΠΟΠ µη δεν) διακρινοµενοσ (68. απιστω)): 68. 

ἈδΕΣ 4 οτι ληψεται | εοικεν κλυδωνι Φαλασσησ (18. Θαλαττιω): 1η 
ϱ κεν κλυδωνι  τεδοΙ1ρβ]!”; αηΐθα ΠΟΠΠΙΗΙ1 Ηἴζεταγαπα ἀεεταί 

9 ανδρ. εκεινοσ (6ί. ΟγτῖοἩ 506): Ο]χ ὅν153 ο τοιουτοσ (10ετε) | λημψε- 
ται 6ΗΠΙ ΝΑΒΟ” ... ς ληψ. οαπι ΚΗΡ εἰο. Τίεπι γθδτδα 12, π]δί ᾳαοᾶ ο 

ληψ. εοηΒτπια! | τι ευΠι ΑΒΟΚΗΡ αἱ Ρ]ετ νρ »γταῖσ ϱορ αθί Ογό153 

ΟΥτομ 506 οίς .... κοσν]ά (νεΓβίς οτι ληµψ. τι παρα τεδοτ]ρ!15) 96. 100. 
εαΐ ο1η | παρα: Τ0. κατα | του κυριου εἲ. ΟΥΤΙΟ 506 εἰς... 96. 40. 48. 
το. 16. 104. 191εοί 141εοῖἳ ϱαϊ κυριου, ΑΥΙᾶ ατπι του Θεου, ΟἨσ 215” 

ὕεου ... 9ὅ” οπι παρ. τ. κυρ. 

.ανηο: 98. ΑΤΙΑ ΞΥΤΡ ο. 0115153 ΟΥτΤΙΟΝ 506 α4ἆ γαφ, Ιέετη ο0ρ δε 

1 Ρε1, 6. 7 

Ἠο 5, ὃ 5 

Μι 1, 51 
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2ο η: ΙΑΚΩΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

τάστατυσ ἓν πάσαισ ταῖσ ὁδοῖσ αυτου.  Καυχάσθω δὲ ὁ αδελφὺσ 
ς Γη Γ . ο ” - 0 [4 Ν ’ ε) - / 

ὁ ταπειὺὸσ ἐν τῷ ὄψει αὐτοῦ, 10 ο δὲ πλούσιοσ ἓν τῇ ταπέειγώσει 

αὐτοῦ, ὅτι ὧσ ἄνθοσ χύρτου παρελεύσεται. 11 ἀνέτειλεν γὰρ ὁ 

ἦλιοσ σὺν τῷ καύσωνι καὶ ἐξίρανεν τὸν χόρτον, καὶ τὸ ἄνθοσ 

αὐτοῦ ἐξέπεσεν καὶ ᾗ εὐπρέπεια τοῦ προσώπου αὐτου ἀπῶώλετο᾽ 

οὕτωσ καὶ ὁ πλούσιοσ ἐν ταῖσ πορείαισ αὐτοῦ µαρανθσεται. 

132 Μακάριοσ ἄνὴρ ὃσ ὑπομένει πειρασµόν, ὅτι δύκιµοσ γενό- 

µενοσ λήµψεται τὸν στέφανον τσ ζωῇσ, ὃν ἐπιγγείλατο τοῖσ ἀγα- 

πῶσιν αὐτόν. 19 μηδεὶσ πειραζόµενοσ λεγέτω ὅτι ἀπὺ Θεου πει- 
ράζομαι. ὁ γὰρ θεὺσ ἀπείραστόσ ἐστιν κακῶν, πειράζει δὲ αυτὺσ 

οὐδένα. 14 ἕκαστοσ δὲ πειράζεται ὑπὸ τῆσ ιδίασ ἐπιθυμίασ ἐξελ- 

κόμενοσ καὶ δελεαζόμενοσ" 19 εἶτα ἡ ἐπιθυμία συλλαβοῦσα τίχτει 

ἁμαρτίαν, ἡ δὲ ἁμαρτία αποτελεσθεῖσα ἀποκύει Φάνατον. 

16 Μἡ πλανᾶσδε, ἀδελφοί µου ἀγαπητοί. 1τ πᾶσα δύσισ 

αγαδὴ καὶ πᾶν δώρηµα τέλειον ἄνωθέν ἐστιν καταβαῖνον ἀπὺ 

9. ο αὐελφοσ: Β ΑΥΤΑ ΟΠ1 

10. ταπεινωσει: 19Τ. πιστει 

11. συν τω: εδ εν τω | το ανθοσ αὔβου: 69. αδεῖ ΒΥΤΡ ΤΠΡΗΥΙ οἩι 

αυτου | του προσωπ. αυτου: Β οἱ αυτου | τ. ποφρειαισ επι ΒΟΗΡ εἰς 
(πρ πι ἐίπεγένιις φις, 8 πι αοίι ιο) ... ΝΑ 40. 89. 91. (α]ν1ά) ΤΗΡΗΥΙ τ. 

ποριαισ (1: οί αἲ ιο 19, 22)... 90. ε. τ. εὐπορειαισ, Ίακ ὅπ Ποπογίδιις 

8. 64. τω πλουτω | αυτου ἱετί: ο Υά εαυτου 

19. ανηρ ΟΠΠ ΝΒΟΚΗΡ αἱ ρε οπί Ταπιρατῖς {ευ (6480 ο π υ) εἰο (εί. να 

υὔρ) ... Α τθ. 104. ανΘρωποσ | υπομένει: Ἰου αεεεπία ο. ὮῬαπιρατΙς 

(58 υ είς), Ιΐεπα νς 5ι//ετί, εἴο ... ΚΗΡ αἱ πια υπομεγεῖ, 8 ΟΠΤΟΠΑΞΕΥΠΗ) 

(ἀᾳ οοί. Ἐθδαί1ί., ο Μα)β) φιδέπμεγ | γενοµενοσ: κ ΤΗΡΗΥΙ γινοµ. | 

λημψεται: ε[αᾶ ν. τ | επηγγειλατο 8ἶπο αἀαῑίαπι οµΠ1 ΔΑΒ αδο” Π) ατπη 
(εχεθά νεα)... ς (409) αἀά ο (6 11Τ. ΏαπωρανΙ5 Μι) υ οπη) κυριοσ εΠι 

(οκ αἱ Ρρ]εν οαὲ ΥΥΡ αγΊηΥΕΣ Ώαπηρατῖ5 (Μας 0) ΤΠΡΗΨΙ Οεο; Ἱἴειμι 

4. 19υΙά 2. 99. 108. νς 5γτοι «ορ ααἰμαί Ώαπιρατ]ς Ρ5 (επ0 ο εἰ π) 

ο Όεοσ 

18. απο οΝΠΙ ΑΒΟΚΗΡ οἷςο (εξ. Ερ]ν916 ΟγτίοἩ 481 ϱ{88Ο5 10. 559): 69. αδοῦ 
υπο | Θεου ο. ΔΑΒΟΚΗΡ αἱδ [ογα οαί ΟΥΤΙΟΝ ϱἰΔ4ο: εἰς ... ς (Ξ 60 52) 
του Φεου οµπι πΙηαδο πο Πα πα ΕΡΗΥ 

14. υπο τησ ιδιασ επιθυµιασ: ΟΥΤΕΣΑ51 υπ. των ιδιων επιθυµιων (5εὰ 

108451 ϱ{849Υ 19 ϱ|559 υπ. τησ οἰς) 

15. η επιθυµια: 6 011 η | αποκυει: 40. 46. 101. 106. 180. εἰο ἀποκυεῖ 
ἓων Ογτίο) 451 υει (884 8άοι Ρἱ5 ϱ{εδ8 αποκυει) 

16. πη: 19. µηδε 

1Τ. καταβαινον: Α 19. Γ)απιρατί5 (αῦ σ) -νων ... 2τ. 39. 661". κατερχο- 
µενον | απο αἱ. ΟΥΙΔΙ εἰο... ΚἩ δ. 39. 30. 0633 98118 α] Γεγε]ό (ὃ αρ 



ΙΑΚΩΒΟΥ ΡΠΙΣΤΟΛΔΗ Ἡ οί, 351 

τοῦ πατρὺσ τῶν φώτων, παρ ᾧ ουκ ἔνπι παραλλαγή ἢ τροπήσ 
. , Ὀ 3 Δ 2 Π ς - , 2 / ὦ ο π 
αποσκίασµα. 15 ῥουληθεὶσ ἀπεκύησεν ἡμᾶσ λόγῳ ἀληθείασ, εἰσ Ἰο 539 

. [4 νε / -- - 

τὸ εἶναι ἡμᾶς απαρχήν τινα τῶν αὐτοῦ κτισμάτων. 
” ώ 2 ο) - 2) Ν 

19) Ἴστε, ἀδελφοί µου ἀγαπητού ἔστω δὲ πᾶσ ἄνθρωποσ ταχὺσ 
- Ν 3 λ α . 1 τς 2 λ 

εἰσ τὸ ἄκοῦσαι, βραδὺσ εἰσ τὸ λαλήσαι, ῥραδὺσ εἰσ ὀργήν' 20 ὀργὴ 
ΔΝ ΄ ”- .. ς τς 

γὰρ ἀνδρὺσ δικαιοσύνην Φεοῦ οὐκ ἑργάξεται. 951 διὸ ἀποθέμενοι 1931 
- ε ΄ Ν σ4 . Ν 

πᾶσαν ῥυπαρίαν και περισσείαν κακίασ ἐν πραύτητι δέξασθε τὸν 

Φου!) ΟγτΙοΝΙ θ{ΑπιοδῦἩ1 παρα, ΟΙ 1221940 ΟψτΙομ163 ϱ(ὔτ9 Γαπηρατί5 (5) σ) 
Οεε εκ (ΤΠρΗΥΙ535 εἰ εκ εί απο) | ου. ενι: ΝΡ 66. 69. τὸ. 104. οδοί α]ῦ 5ου 

ου εστιν | τροπησ αποσχιασµα επι ΝἑλοκΗΡ είς. Υετίαπί νο υἱοεδί- 

ιαπ οὐιπιὐγαξίο, Ἠιετίιονίπ 1 οοπυεν βίος οὐιπιῦγασιιζπι: Ε πιοαίσαηι 

οδωπιὐγαζοπίδ, Αρ58ΕΡΕ (ο{ βα)8) πποπιεπέέ (ροπησ ο) οδὐωπιὐγαίίο ... ΝἩ 

τροπησ αποσκιασµατοσ ... ο αἀᾶ ουδε μεχρι υπονοιασ τινοσ 

υποβολή αποσκιασµατοσ 

18. βουληδθεισ: τ. ὅτ”. 106. ΙΤΤ. σδὀῖ νο (αἱ. απι {οἱ Βεᾶ, ποη. ἴεθπι {1 

ἀεπιῖᾶά) ΤΠΡΗΥΙ αἀά γαρ (Ἰἴεπι 40. αυτοσ γαρ βουλ., αεἲ] φωΐα -- 

επί) | απεκυησεν: 69. 335Υ «553 εποιησεν | απαρχην: οδΕΙ ῥγαθῖη 
πρωτουσ και τιµιωτατουσ τησ οθωµενησ Ἀτισεωσ | τινα: 81. 953 οπι, 

Ἱέετη ΕΠ’ μέ οἶπει Ῥγζμιζέΐαε σοπάἰέζοπηπι εἴιδ, ,,ααἱάαπα΄' αρ Βεά16δ - ρνί 

πιίίαε ογεαέµγατιπι εἴι (οοπίτα να αἰφιοῦ ἐπιύμι σγεαίιαε εἴιφ) | 

αυτου οσπι Ν”ΒΕΙ, αἱ θγο οπιπ οαί Μασλοπιαδε,,, ΤΙ εαυτου ΟΠΗ ΝΟΑ᾿ 
οΡ 106. Οἱ εἰ. αᾱ ν. 26 

19. ιστε οππῃ κὲ (εί ιστω) ΑΡΟ Τὸ. 899. Ενρ (εί. Βας 166) 6ορ ατπι ΦΥΤΡ 115 

(8 6οΡρ ΒΥΤΡ ΤηΕ αγΠΙ βοτέοίο, νς 5οτέθ). Ῥταείογεα Α αἆά ὃε ... 49. 4τ. 

οπ1 ... ς (5εἆ 0’ ιστε) Τϊ ὧστε ο ΚΙ,Ρ αἱ Ρ]ει οαί 5ΥΤΡ ἴσί (Πζαφιμε; 

βεὰ νἰάθίιν εἵ. ΘΥΥ56Η αΡΠΟΡΟΘΙΕ: εἐ Ό08 Γγαίΐγ. πιεὶ ἀῑῑεοδί, «ιΐδφιε επ 

υοδΐς ατέ, Ι{εΠῃ αΘἴΠΡΡ και νυν αὐελφοι ημων εστω. Οοπίτα αθἴ]ῃῖο εστε 

- ᾳποᾶ οχο]ά1ί ἵπ Ρο]γβ] - αδελφ. ημων και εστω) ΤΗΡΗΥΙ ΌΟεε :: Ρτο 

αυοϊοτ]ίαίαο {οδμπη οπιηῖπο τεσΙἸρΙεπάἁπη οδὲ µνστε, αποά ἵρβαπι 60Ἡ- 

ἀπποίῖοπε αἆ εστω αἀροβίία εοπβνγπιαίαν (αέίαπι ϱ ταϊπα]έ, Ησεί απι- 

ἴδα εστω τεςερετ]{). ὦὧστε επι ΙπρθγαίΊνο Πο αἲ απδα αΙεπιπα αδί (α{ 

νοιαῖές Ἠγί5{), οἳ 1 Οο ὃ, 21 εί ΝίερΗ. ΤΗ68. 8, 2150 (ωστε ἄαφιε). 

Α Μὐτατίοταπα ταίίοπα 1{]1αά απἱάεπι αρποχγτεί, 56 ρτοῦε {απαπάιιπι 

εξί εἰαδπιοάῖ Ι6οίΙοηπ6Β πΙπΙπ]ε α Πρτατ]]5 56 α΄ απιεπάα{οτ]ρας ἆοσίῖ5 

ἀετίναπάαβ 6586. | αδελφ. µου αγαπητοι: 18. 99. αγαπ. µ. αδ. | εστω 

δε ου1η ΝΒΟΡΖ 95. (18 οιπηίπο αρ ὢσ Ρτο δΙ. Ιεᾳεπάππι) παδή (8ἱ6 υεγο 

οπιπβ Ίιοπιο οἴίαέμδ είο 5Ίπο αἶδ 4παε ργαεσεάαπ{) ΕΠ (5ἳί αίεπι ΟΠΙοῖς 

Λοπιο υείοᾳ είς) νο (αι Η’ εί. Βεᾶ1όθ) οορ; 5Ιιη]]1τετ Α (απίεα εστε ὁε) 

19. (απίεα ποπ Πᾳιοαί) αιαμπαηςίο 14 και εστω... ς Τί εστω αΏδᾳιο 

εοπΙαποοπε ουπΙ ΚΗΡΣ αἱ Ρ]εν οαΐ βΥταϊ αγ αεἴ] ΤΗΡΗΥΙ Οεο (Απ- 

Ποσμ1064 ΏλαπιἍ 35ο Αισίομ στ ργοβαπά1 νῖπι ποπ αβθη ϐ) 

20. ουκ εργαζεται επι ΝΑΒΟξ 8. 6. 18. 20. 91. 95. 68. το. τὸ. 963 99. 

15ο” Ερμιὸ ... ς Τί ου κατεργαζετ. εππι Ο"ΚΙΡ αἱ Ρεν εαί Ἐρμτῦῦ 

Α {1631 Ῥς- ΑΙΠΞ55 αι655 οίς 

31. ρυπαριαν (εί. ΝΑΒΟ εἰς): ΙΓ -θειαν | περισσειαν (κ” -σιαν) ... Α 



Μι Τ, 96 

202 1, 22. ΙΑΚΩΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
σι 

ἔμφυτον λόγον τὸν δυνάµένον σῶσαι τὰσ ψυχὼσ ὑμῶν. 33 γύώεσθε 
Δ . ΄ Ν Ν / Δ .. 

δὲ ποι/ταὶ λόγου, καὶ μὴ µόνον ἀκροαταὶ παραλογιζόµενοι ἑαυτούσ. 
κ}. / μ / λ λ τε π 
2 ὅτι εἴ τισ ἀμροατῆσ λόγου ἐστὶν καὶ οὐ ποιητήσ, οὗτοσ ἔοικεν 

. Δ - ) ” σ - 
ανδρὶ κατανοοῦντι τὸ πρόσωπον τῇσ γειέσεωσ αὐτοῦ ἐν ἐσόπτρῳ 
ς ΄ Ν ΔΝ / 

34 κατενύησεν γὰρ ἑαυτὸν καὶ ἀπελήλυθεν, καὶ εὐθέωσ ἐπελάθετο 
ς - ΣΙ Ρο ς λ / 3 / / Δ στ 3. 

ὁποῖοσ ἦν. 20 ο δὲ παρακύψασ εἰσ νόμον τέλειον τὺν τῆσ ἔλευ- 
, λ / Ν - Π 

Ψερίασ καὶ παραµείνασ, οὐκ ἀκροατῆσ ἐπιλησμονῆσ γενόμενος 

ἀλλὰ ποιητὴσ έργου, οὗτοσ µακάριοσ ἐν τῇ ποιήσει αὐτου ἔσται. 
ολ 2) - λ τ λ Ν - - 2 κ. 
360 εἰ τισ δοκεῖ Όρησκοσ εἶναι, µη χαλινάαγωγῶν γλὠσσαν αυτου 

19. 68. περισσευµα | εν (Δ εμ) πραυτητι (6. 48. 81. 100. δὲ πραο- 
τητι): Ρ αᾶὰ σοφιασ͵, 1ΐεπι ΑπΠΙΙΟΕΠ1316 τησ καρδιασ, ΤΗΡΗΥΙ καρδιασ | 
ὑμων ΟΊΠΙ ΝΑΒΟΕΡ οἵίο ... 1 αἱ Ρ]1815 ημων 

93, δε: 9. 18. ουν... Ὦ 105. δέ Ἠατ] αγπι οπι | λογου (56. --γων, 81. 

του λογ.) ... ο” 98. τὸ. 88. 98Ηι6 ᾳ56" α|5 ααἰμίτ Τ)απιρατ 4δτ (οὐ. ΡαΙ5) 
ΤΠΡΗΥΙ νοµου | µονον απἲθ απροαται ΟΠΠ ΝΑΟΚΙΡ αἱ ἔετο οἱήη. οσα 

Ώαπι (αὲ απίθ) ΌΟες ... Ὦη ΤΙ ροβὲ αχροαται εαπι Β αδο ΤΗΡΗΥΙ να 

(εέ ποπ. αιῶίέογε ἰαπέωπι Π νς6), πθςο α]ῑῖετ 5γταῦ ϱ0Ρ ΥΠ αείἩ ... 

69. 180. αἱξ οπι 

25. οτι ευ (Α 15. Ώαπιραί5 η) τισ (εορ φιῖ επίπι εδέ, ΒΥΙ5ΟἨ φἳ ]ιοπιο επίπι): 
Α ΟΠΙ οτι | λογου ΙΠ1 ΝΑΒΟΚΗΡ εἰς ... 88. 98116 105. αἱ Ῥ]η510 νοµου | 

εστιν: 1, Ροδί ει τισ Ροη | τησ γενεσεωσ: ΒΥ1Ρ 1ΏΕ ϱ{. Ε8εζ8 Ἠαρεί.... 

Τ03 οπι, πθο ΒΥΥΣ68 ατθ ακρτγίτη 

90. τον τησ: ὃ. 66. 95” 1ΤτΤ. 18ἱ96ί 141εοί 1561" οπι το» | παραµεινασ: 
νο (εί. απι, 5εά ποπ Γα ἀεπι]ά Πατ] {οἱ, πθο ΕΠ ΑιιβΡ5 115) υτΣεὮ ϱἱρ ο." 

ΑΓΠΙ ατθ αᾶᾶ εν αυτω | ουκ ακροατησ 8ἱπθ ουτοσ 6ΝΠῃ ΔΑΒΟ 19, 29 

68. Τὸ. ἤ νσ (εί. Λας 0155 Βεᾷ) 5ΥΥ5ΕΒ οϱ0ρ αἲθ (Ίΐξεπι αθἰ]ΙΤ καν ουκ 

ακρ.)... 5 (5δεὰ ἀΡ9) Τί Ῥίδεπῃ οὗτος ΕἨΠΙ ΚΗΡ αἱ ΡΙεχ (5εὰ 105, ϱ5οχ 

ουτωσ, αποᾶ οιπΙ παραμειν. Ἱαησίταγ) οαῖ ΒΥΤΡ ασ ΤΗΡΗΥΙ Οεο | 
επιλησµονησ: 133 9. 2τ. 08. 953" 104. επιλησµων (εί. νρ οὐδίυίοδιβ, 
εοπίχα Π οὐ]ίυοπί) | αλλα ποιη. εργου: 19. αλλ ακροατησ νοµου και 
ποιητησ εῴγου | γενοµενοσ: 91” γιν., 80. γεναµ. | εργοὺ: Κ ροδί 

ακροατησ ΙΤΔΠ5ΡΟΠ 

96. ει 8ΊΠπε οορα]α οΗΊῃ ΝΑΒΕΙ, α] {οτο ΟΠΙΏ οαἰὸ (αεἰϊχῖ ο{ΘΟΠῃ) ΒΥΥΡ αΓΠΙ 

(αδ” ΑπΙΟΕΠΙΟΤ9 νῖκ Ρργοβαπ{ϐ) ΤΠΡΗΥΙ Ό6εο ... Ίμῆ ει δὲ οππῃ ΟΡ 19. 91. 

βνρ (εί. Βεά168) «ορ (8ΥΥ5ΕΒ αεἰἩ εἰ οὐ; ΟΥΤΙΟἨ 395 εν τισ γαρ φησι εἴς) | 
Θρησκ. ειναι 8Ίπε α ἀἴαπη 61Π1 ΔΑΒΟΡ 1 27. 99. 6633 68. Τὸ. μηδὲ Ηνς 
(οί. Βο ἆ165) σορ (5α]Υ14, Ἱποῖρ]ΐ α νετΏ]ς ἄίσεδ αριιᾷ δε: ΊἨφο πεζἰφίοδιιθ) 

αυτα αγ αεί ΑπΙΟςΗΙΟ75...ς (5 αὖ 84) αἀά εν υμιν επι ΚΙ, αἱ 
Ρί6ς (564 45. ὅτ. 105. 196. α] Ρας απίθ ειναι Ρροπ) οαί ΟΥτῖοἩ 305 
ΤΙΡΗΥΙ Οεε | χαλιναγωγων (ο -αγωγων γλωσσαν ἵη ταβαχα): Β χαλι- 
νων | γλωσσαν αυτου Ε1ΠΙ ΝΑΟΚΙ, αἱ ἔεγα οπΙΠ οαί ΟΥΤΙΟΗ 355 ΑπΟσΡ 

1υπθ Ό6ο ... Τϊ γλ. εαυτου επι ΒΡ 101. ο ΤΗΡΗΥΙ :: οἳ αά 1, 18 | 

αλλα 6ΠΙ ΝΑΒΟΙΡ αἱ πια ΟΥΤΙΟΝ Οεο...ς αλλ επι ΚδΙ αἱ Ίοηρο Ρ]α 

Απ]ος]1ύ15 ΤΗΡΗΥΙ { καρὸι. αυτου ς. ΝΑΚΗΡ αἱ Ρίετ εαξ ΟγτίοἩ Οες... 
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ἀλλὰ ἁπατῶν καρδίαν αὐτοῦ, τούτου µάταιοσ ἡ θρῃσκία. 51 Όρη- 

σχία παθαρὰ καὶ ἀμίαντοσ παρὰ Όεῷ καὶ πατρὶ αὕτη ἐστίν, 

ἐπισκέπτεσθαι ὀρφανοὺσ καὶ χήρασ ἐν τῇ θλίψει αὐτῶν, ἄσπιλον 

ἑαυτὺν τηρεῖν ἀπὸ τοῦ κύσµου. 

11. 
7 ν ’ Ν / .’ Ν ’ ” 

1 ᾿4δελφοί µου, μὴ ἓν προσωποληµψίαισ έχετε τήν πίστιν του 
ον η - ζσ ο τὸ οΙῃ λ Ν 3 3 

κυρίου ἡμῶν ᾿[ησοῦ Χριστου τῇσ δύξησ. 2 ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ εἰσ 
Δ αἱ προ ον / ελα Ἅνίς - -- κά ᾖ 

συναγωγὴν ὑμῶν ἄνῆηρ χρυσοδαμτύλιοσ ἐν ἐσθῆτι λαµπρᾶ, εἰσέλθη 
νἌ Ν Π - -- ς Φ ο ἂν Ν 

δὲ καὶ πτωχὺσ ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθητι, Ὁ και ἐπιῤλέψητε ἐπι τὸν φο- 
- Δ 3 - Ν Ν κ οῇ . Ν / στ - 

ροῦντα τὴν ἐσθήτα τὴν λαμπρὰν και εἰπητε΄ σὺ κάδου ὧδε καλωσι, 
ΔΝ - - - -” - Ἂ ’ ς [ιά / ’ 

καὶ τῷ πτωχῷ εἴπητε' σὺ στηθι ἐκεῖ ἡ κάΘου ὑπὸ τὸ υποπόδιὀν 

Τη ΤΙ καρὸν. εαυτου οππι Βο 4. 5 ΤΡΙ |. Όρησκια οππῃ κ (1ἱεπη 

Τμπεᾶ πῖη ος βεη{οπέία οἁ1ίογί5 5ἶπο {εδίθ)... ς Ἰωηθά πια! ΤΙ Όρησκεια 

οππ ΑΒΟΚΣΊΓΡ οίο :: εξ αἆ Αοί 26, 6 

οτ. Όρησκια (ευπι ν (565, Ἱέθπῃ ΤΠ8ᾶ πίπ; ς Τμηεᾶ πιαῖ ΤΙ .σχεια, αἱ ν. 26) 
εἶπο οομα]α οππῃ ΝΗΟΚΙΡ οἱίο ... Α Τ0. 88. 198. ΦΥΙΣΕΝ αᾶά γαρ, Ἰθιη 

8Ρ6 πιδή β' απῃ βα] «οΡ 8Υ1Ρ ο." ΕρΙΡΗΙΟ51 δε | θεω επι Ἀἲ0-Ε1, 91. ὃδ. 
πο 1. 5 686- το το 80. ου. 10ο τος. πσ. 190. ο (10 Αρ οτι) 

ομῖ ΥΠ Γ)αΠΙΡΑΣΙ5 (βα0 ο) ΤΗΡΗΥΙ ... ς (αυ69) ΤΠ τω θεω ουπι ΝΕΑΕΒ 

οἳρ αἱ ρ]α Ἡρίρ])1031 (οπηίβξο παρα) ΑπΙΟΕΗ 118 0ος | και (Α αἀά το) 
πατρι: 99. 196. 1ΤΤ" 1δἱεοί 1416οί σδοι πιδὲ δα] (Ίίεπι ΒΥΙΣΕΕ αεί) 

Ώαπιρα)ῖ5 (8αῦ ο) οἱ καν... Π αριιᾷ ἀοπιύιήππ ρτο παρ. Φεω κ. πατρ. ͵ 

επισκεπτεσθαι: ὮαπΙΡΑΣΙ5 (επΏ ο) -ψασθαι | εαυτον (180. αυτον): Α 
αεἰ] σεαυτον | απο: ΟΡ εκ 

Π. 1. προσωπολήκψιαισ Επι ΝΔΒΟ... ς -ληψιαισ επι ΚΙΡ εἰο | τησ 

ὀοξησ: 69. Τὸ. αδΟΙ οδΕΙ απίε του χυριου Ρος. ... 19. 58. Αποςμ 1116 

0455145 οπι 

3, εισ συναγωγην ουπα Ν”Βο οδεῖ.... ς ΤΙ εισ την συναγ. ΟΙΤῃ ΑΕΑΕΙΡ αἱ 

(εγο ΟΠΊΏ ομῖ ΑΠ ΟΥΙΙΟΝ 534 ΑπιΙοσΙΙ15 ΤΗΡΗΨΙ Ο6ο 

ὃ. και επιβλεψητε επ ΝΑΚΙ, 19. 91. 40. αἱ [ετο ΟΠΙΠ οαί νς ΑΥΙΣΕΝ βα]ι 

Ἀθ{Ώ (οορ Ίοπι γεδρἰοϊίε) ΑπΙΟΟΙΙ115 06ο... Τί επιβλεψ. ὃε επι ΒΟΡ 

609. αδ56Ι (656) επιρλ. τε) 8 5γιΡ ΤΗΡΗΥΙ ΗοδγεμΙεν1τθ,154 [ ειπητε ρτὶ 
βἶπο αἀάῑίαπι οὐπΙ ΑΠΟ 19. 66. 61. 69. τθ. 1989. αδεῖ 151 Π {ι Ἱατ] 

ΦΥΤΡ αὖπι ΤΗΡΗΥΙ Ἡεδγολμιεν,..ς (- αυ Βᾳ) αἀᾶ αυτω οἵπῃ ΚΗΡ αἱ 

Ρ]ει νΕ (εί. απι ἀθπι]ά) ΑΥΓ5ΟΒ 54Ἡ «ορ αθίµ εαἲ ΑποςμΙΤ5 Οεο | 

ἔχει: Ὦ Β ροδί καθου (8 ἐπ δία αμί 9εᾷε 1ο) ... 881. οπι | η (ο και) 

καθου 8ἱπε ὧδε «μπι ΑΡΟ” 19. 65. 69. αδεῖ οδε νο (ει. ΑιςὲΡ 197 

Ηεβεγομ]εν1{) ΑΥΤΡ ατπι (η ελθεκαθου) ΟγτΙΟἨΦ44 (4ε Ε Β νἰᾶς απίθ) ... 

ς (40900) αἀά ωδε οππῃ ΝΟ-κΙΡ αἱ ρ]ει αΐ ΥΙΣΕΝ Φα] «ορ αείὮ ΤΠΗΡΗΥΙ 

Οες | υποτος. ΔΛΒ"ΟΚΙ, αἱ Ρ]εχ νο αθἰ]ι ΟγΤΙΟΗΦάΐ ρίο... ἨΣ(ειν1ά 1απιΣ)ν 
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/ .] ς - Ν ’ Ν -- 

µου, 4 οὗ διεκρίθητὲ ἐν ἑαυτοῖσ καὶ ἐγένεσθε αριταὶ διαλογισμῶν 
πονηρῶν: 

ὃ ᾿4κούσατε, ἄδελφοί µου ἀγαπητοί. οὐχ ὁ 9εὺσ ἐξελέξατο 
εὶ - ᾽ - 

1σο1,τε τοὺσ πτωχοὺσ τῷ κὀσμῳ πλουσίουσ ἐν πίστει καὶ κληρονόμουσ τησ 
ζ , ς 3 / -- 2 - μὲ πες ο ο) 
βασιλείασ ἡσ ἐπιγγειλατο τοῖσ αγαπῶσιν αυτόν; Ὁ υμεῖσ δὲ ἠτι- 

/ / ο , εα.- 
µάσατε τὺν πτωχόν. οὐχ οἱ πλούσιοι καταδυναστεύουσιν υμᾶσ, 

Ν υ Ν σϱ « -- 3 / [ασὰ 2 2 λ ” 

και αυτοι ἑλκουσιν υμᾶσ εισ κριτήρια: ἆ οὐκ αυτοι βλασφημουσιν 
σ Ν Δ 2 Δ ς ως 3 / -- 

πα 1 σὸ καλὸν ὄνομα τὸ ἐπικληθὲν ἐφ ὑμᾶσ; ὃ εἰ μέντοι νόµον τελεῖτε Μί 2», 99 
Δ Δ ιά - ’ « 

βασιλικὸν κατὰ τὴν γραφήν' ἀγαπήσεισ τὸν πλησίον σου ὧσ σεαυ- 

ὥι 

19. 2Τ. 99. 68. 69. αδΟΡ 056Γ 456Υ βα1 ΦΥΤΡ αΤΠΙ επι το (Ίἴθπι ΒΥΙΣΟΝ 

«ορ απίε) | υποποδιον 8ἶπ6 αἀα1ίαπι ΟΠΠ ΝΒΟΚΙΡ α] [ότο ΟΠΠ οδί Π' 

(ειιὀ «οαπιεῖῖο πιεο) 58Ώ οοΡ αγπι ΟΥΥΙΟΝ 534 (ΑπέΙοςΙ 1115 οπι η καθ. υπο 
το υπ. µου) ... 1μπεᾶ η αάά των ποδων οπι Α 19. νο (5 δσαδεῖῖο 
ειπα πιεογι, Μεη ΑαςΡ οἱ Ἠεξδγολμιενίϐ) αγνπίτ αεί ] µου: Α σου 

νου (αρ’) οαπι ΝΑΒ26 19. 14. 96. 98. 68. 69. τὸ. 9033 119. α5Σ 0856 α]25έγ 

σαῖ να (αεί. Αιςερ167 ἨἩοκγομ]ενίῖ Εεᾷ) βγτας εα1ι 6ορ αγπι αθίὮ Ογτῖομθήά 
ΑπΙΟΟΠ 1115. Νας 1ρβαπη ου ακρτῖ Ἑ” Π' (ζὐδιαϊσα δὲ εδἰῖς ἴπίεγ 905, Γαοίζ εδ 

πιαίσες οἱς)...ς Τϊ!παιουςο. ΚΙΡ αἱ Ρρ]οτ (2Τ. 99. καν ΟΠΙΙ58Ο ου) ΤΗΡΗΥΙ 

ἀἵν Ο06ᾳαΐ5, Π]ε οπίπη δῖς: ὁ Καὶ σύνδεσμοσ παρέλκει ἐνταῦθα συνήθωσ 
αρχαιζούση φράσει, ἐπεὶ ἀποδόσεωσ οὔσησ ἐνταῦθα τοῦ ἄνω εἰρη- 
µένου περιττὸσ ὁ σύνδεσµοσ. Τίοπι Οες: ὁ Καὶ σύνδεσµοσ παρέλκει, 
ΤΙΤΒΙΒ41ε αἆ και εγενεσδε εἰς: ὁ ἸΚαὶ σύνδεσμοσ παφέλκει ἐνταῦθα, 
ὡσ εἴρηται, συνήθωσ ἀρχαιζούση φράσει, ἐπεὶ εἵε πί 8αρτα | εν εαυ- 
τοισ: 100. 127. εν αυτοισ | πονηρων; (ία εἰ. ς Ἠίδι αὐ Βτ Ἰπ) ... 

Έπαρρ αΏϊ πονηρων. 

. αδελφ. µου αγαπητοι: 18. αγ. µου αδελφ., 69. αδὲι 181εοί 14ἱ6οί ο5ες 

µου αδελφον (οδ6τ αἀᾶ οἱ) αγαπητ. (8εὰ α»οἳ” αγαπ. αδ., 1916ἱ 1419εύ 

οπι αγαπ. Ὦ) | ουχ: ἃ ουκ | τω ποσµω επι κΑ”Β0” 8ΥΤΡ, 1{επι οΤ. 29. 

49. 64. εν τω κοσµω (399. αἀᾶ τουτω), νο ὕπ Ίου πιιπᾶο ... ς του 

κοσμου τουτου οππι ΠΙΙΠΊΦΟ πί. νά ραπο αεί] Οεεῖχί; Ἱεπι 6ὐ ή 

του κοσμου οππη ΑΞΟΚΠΡ αἱ Ῥ]ας10 (19 αρ Ἀοτ]) εαἰ Ε ΒΥΤΔΕΝ 6ορ Αγπι 
ΤΠΡΗΥΙΗΧΙ οἰέοπι Ο6ςξο.... 1189. οπι | βασιλειασ «ΊΠΙ ΝΕΒΟΕΤΡ αἱ 

οπηπΣ1ᾶ οαί Π να τα]! ΤΙΡΗΥΙ Ο6ο... Ν”Α επαγγελειασ (Ν” -λιασ) :: εἴ 

Πεὺ 6, 17; 1ζεπι Οἱ ὃ, 99 

ουχ επι ΝΒΟΖΚΗΡ αἱ οτε οπηπ οαί ΤΗΡΗΥΙ Ο6ςο ... ΤΙ ουχι οππῃ ΑΟ” 69. 

180. 486Υ 656Υ | καταδυν. υμασ ουΙὴ ΝΑ Ἡ 19. 20. 65.... ς Ώπ Τί κατ. 

υμων ΟΠ ΝΕΒΟΚΤΙΡ αἱ] ρ]ετ οαί ΤΠΡΗΨΙ ΌΟεο :: 8ἳ πβαπῃ βροοία5, Ρο- 

επβ υμων Ῥτο υμασ (παπι υμασ Ῥτο υμων» ἃ οοττεοίοτε δις] ζαέαπι 

νιὰθίτατ 

. ουκ οΝΠῃ ΝΒΟΚΤΡ 8] {66 ΟΠΠ ΑΥΤΣΕΗ τε]]... Α 19. οδοῖ ΑΥΤΡ αθίμαίτ 

και | επικληθεν (ο” επικεκληθεν): 69. αδοῖ δες ΤΠΡΗΥΙ κληΘεν 

τελειτε (Ρ αάᾶ τον) βασιλικον: 0 ΦΥΤΡ ΑπΙΙΟΟΠ1116 βαλικ. τελειτ. | την 
γραφην οἳ. Πὶ ΑπίιοςἩ (40. αἀά τη» λεγουσαν) ... 2Τ. 39. ΥΡ τασ γρα- 

φασ | ὧσ σεαυτον (Ἡ σαυτον) «πι ΝΑΒΟΚΙΡ είς ... 4. 20. 38. 51. 49. 
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τόν, καλῶσ ποιεῖτε' 9) εἰ δὲ προσωπολημπτεῖτε, ἁμαρτίαν ἐργά- 

ζεσθε, ἐλεγχόμενοι ὑπὺ τοῦ νόµου ὧσ παραβάται. 10 ὅστισ γὰρ 

ὕλον τὸν νόμον τηρήσῃ, πταίσῃ δὲ ἐν ἑνί, γέγονεν πάντων ἔνοχοσ. 

11 ὁ γὰρ επών μὴ μµοιχεύσῃσ, εἶπεν καΐ' μὴ φονεύσῃσ᾽ εἰ δὲ οὐ 

µοιχεύεισ, φονεύεισ δέ, γέγονασ παραβάτησ νόµου. 195 οὕτωσ λα- 

λεῖτε καὶ οὕτωσ ποιεῖτε ὧσ διὰ νόµου ἐλευθερίασ µέλλοντεσ αρί: 
νεσθαι. 19 ἡ γὰρ κρίσισ ἀγέλεοσ τῷ μὴ ποιῄσαντι ἔλεοσ" χατα- 

καυχόται ἔλεοσ κρίσεωσ. 

στ. Τ0. 98. 101. 106. 1Ττ. 180. αἱδό (8 αρ Βοτί) οαῖ ΑπίΙοςΙ1116 ΤΗΡΙΙΥΙ 

ωσ εαυτον, ΔΣ ὧσ εαυτουσ 

ὃ. προσωποληµπτειτε 6ΝΠΙ ΝΑΒΟ ... 6 -λήπτειτε 6ππι ΚΙΡ οἰς 

Ι0.οστισ: 6 οσ | ολον τον νοµον: ο 91. τον νοµ. ολον | τηρηήηση εππι 

ΝΕΟ ὃ. 19ἱεΟί 8Ρ9 5Ἡ (411 ποή οἴϊαπίατ) ΤΗΡΗΥΙ Ο6ο, Ιέεπι δεγοανενἰέ 

να (εἰ. ΗιετίονΙηᾶ)... ς τηρήσει οππι ΚΤΡ αἱ Ρίο οαῖ, επι Α 609. 69. 

399Υ οδόν (εί, 8ΥτΡ πἰν]ά) πληρωσει, 19. πληρωσασ τηρήσει, 66”3 Τὸ. 
τελεσει | πταιση ΕΠΙ ΝΑΒΟ (πας ππῖπαθο οἰαίτ) Β (ρεεσατεγί, 

Ἱεπι Ητεν]ονίπ ὔ) νρ (ο[[επᾶαί, ἨΙ6τΡε]8Ε3 ο(/επάεγίέ) ΤΗΡΗΥΙ Οες...ς 

πταισει Επ ΠΡ αἱ οπηηὐ]ᾶ σα. ΟΜ εἰ. 0488150 οτι εαν - πλήρωση 
τισ, πταιση δε 

11. ειπων ΕΠΙ ΝΒΟΚΤΙΡ είς... Α ειπασ | μή µοιχευσησ (81, 19. 98. Ίκδοτ 

-σεισ), ἴαπα κ φονευσησ (Έ5εὶ -σεισ): ο 69. 106. α36Ε 656Γ ΦΥΤΡ αγπι 

ΤΗΡΗΥΙ μή φονευ., ἴαπα µη µοιχ. (69. αδξῖ ου μοιχευσεισ) | κοιχευεισ 

ΦΟΥΕυΣισ 6ΠΠΠ ΝΔΗς 46. 98” σαϊ, Ἱἴεπι 15. Τθ. φονευεισ Μοιχευεισ, 4πο 

οτάῖπε αἴῖαπι ατα... ς ΜΟιχευσεισ φονευσεισ έππι κ αἱ ρα ΤΗΡΗΥΙ: 

Ἰέεπι ΤΡ 101. αἱ Ῥαιο µοιχευσήσ (εξ. εδΕ" Ἠδετ") φονευσησ. Ες Ἱμαιι β 
ποπ πιοεσ]ιαθετίζθ, οσσἰᾷεγῖν αιµέεπι, νδ Ίιοπ πιοεο]αδεγίβ, οσσϊᾶεδ αιίετι 

γεγονασ: Α 15. εγενου | παραβατησ: Α (βᾳαθ βο115) αποστατησ 

19. ανελεοσ (60) επι ΝΑ(αναιλ-)Βοκ (5 -λεοσ) αἱ Ρ]α5ῦῦ εαεχί α{ζοπι 
Οεςε; Ίίεπι 19. 98. το. α119 ΤΏαπιρατϊδ ανήλεοσ ... ς ανιλεωσ επι 1, αἱ 
ρειπια Ερ]ι505 0ααςδό Ον 11360 ΤΗΡΗΥΙ. Ο4ἆ ραιιεῖ εἰῖαπι αγελεωσ εἴ 

ἄνηλεωσ. | ελεοσ Ρεῖ: κ αἱ5ὸ 0ΗΥ11860 ελεον | κατακαυχ- 8ἶπε εορα]α ο. 
ν᾿(αἰζ οχθπηοπά)η (οί είβ)κτ, Ἰι αἱ Ίοησο Ρ]α (οππηϱβ12 αρ Φοτί) οκ βΥΥ56Ν 
Β4Ἠ 6ορ...ς ( αὐ 2) και κατα. επι ππῖπαδο πια αθίµαίτ ΤΗΡΗΥΙ. 

Ἱίεπη νό (56εἆ ὃε αΏδέεγδαπη τατδι5) Α 19. 40. Τὸ. 88. 101. ἄ νσ ΒΥΤΡ 

Θεό καταμ. δε: 5ἱο α{. Τμπθᾶ πῖπ (Άγ γαρ αεκρτῖπι, ιδ φιοπίαπι -) | 

κατακαυχαται (8εᾷ Ὦ -τε) ουπι ΝΕΚΙ, αἱ ρ]ετ οαῖ (ΠΙΙΠαδο α]ᾳ κατα- 

χαυχᾶτε δῖνε πέ Μεμαείας εἀ14ῑῖ -χᾶ τε) ΤΠΡΗΥΙ Οεο. Τίεπι Π' 6ρει- 

οἰογίαίιη" απίεπο πιῖςεγέοογαία Πιαζοίμπι, νδ (Ίίθπι Αππβ58εΡθ δίς) 5ρετ- 

επα[ίαί (ΑιςΏῖ5 ηρεγεωμ]έαί, οξ 54) αιίέεπι πιϊκεγἰσογαία {παίοῖο, πιδ 
φμοπιίαπι πιἰδετἰσογαία ϱγαε]εγέω" ἑμαίείο ...... Ἁ πρ οὐ 9 κοϱ” 6ορ 

κατακαυχασθω ... οἳ (ὔ 14:16) κατακαυχασθε, Ίἴεπι ΦΥΙΣΕΑ (εωαἰ- 

{αξῖ 206 ΕΥ πηϊδεγαίίοπες διρεγ ιαίσίιπι). ΟΕ οἳ. Ἑ βπρτα | ελεοσ 866 ουπι 

ΝΑΒ αἱ δαΐ πα ΤΗΡΗΨΙ ... οκτ Ἡ 19. 81. ὅτ. 1ΤΤ. αἱ Ρ]βῦὸ Οεο ελεον 

Ἐκ 90, 18 98 



το .26 

2506 2, 14. ΙΑΙΛΩΡΟΥ ΕΠΙΣΊΟΛΗ 

14 Ἰ)ί τὸ ὄφελοσ, αδελφοί µου, ἐὰν πίστιν λέγ] τισ ἔχειν, ἔργα 
ο. Λ ”’ Ν ’ ς ’ - ϱ] ’ ΕΙ . π 

δὲ µη ἔχῃ; μή δύναται ἡ πίστισ σῶσαι αυτόν; 19 ἐὰν αδελφοσ 
ο ο. . κ 16 ΄ Ν ’ - - ν 

ὃ αδελφή γυµνοι υπάρχωσιν καὶ λειπύμενοι τὴσ εημέρου τρυοφ1σ, 
16 3 ως 2 Ξ ος οί ς ν 9 νο ὢ, /, 9 

εἰπι δέ τισ αυτοῖσ ἐξ υμων᾽ υπάγετε ἐν ειρήνη, θευμαύεσθε 
Δ -- Ν - ο] 2 .- ν - ’ /; 

καὶ χορτάζεσθε, μὴ δῶτε δὲ αυὐτοῖσ τὰ ἐπιτήδεια τοῦ σώµατοσ, τί 
νο ” κ 5 ῃ ” ᾿ ’ 

τὸ ὄφελοσ; 11 οὕτωσ καὶ ἡ πίστισ, ἐὰν μὴ ἔχῃ ἔργα, νεκρά ἐστιν 
ο ας / ς 2 ασ ον ες . Δ ; ο ο ΗΝ Π, ” 5 

καθ ἑαυτην. 15 αλλ ἐρεῖ τισ᾽ σὺ πίστιν ἔχεισ, καγὼ ἔργα ἔχω 

δειξόν µοι τὴν πίστιν σου χωρισ τῶν ἔργων, καγώ σοι δείξω ἐκ τῶν 

(αα]]α5 ἐλεῶν, πες πιαρῖ» τά Ἱπτετρτείες ασποδέιηί. Βεᾶ Ἰπνεπ]ίαχγ Ργο 

τὸ ἔλεοσ οἴἶαπι τὸ ἔλεον αριᾶ Ἠετοάίαπαια Ερίπη. ραρ”ῦ5.) 

14. το οφελ. (1, ὦφ.) επι ΝΔΟΞΚΙ, αἱ ἔετε οί οαθτσῖ εἰεοπι ΤΗΡΗΥΙ Οες 
των ῶη. οτη το επι Β0” 99 {τι γαρ οφ.) ΑΣΙΑ (Ἠ τι υµμασ οφέελοσ ἵεείε 

97) :: ο εῖαπη αάἆ ν. 16 εἰ 1 ὧοι 16, 95 | λεγη (ι 90. 99. 101. 106. 

199. 149. οδό λεγει) ΔΠίε τισ ΟΠΠ ΝΒΚΙ, αἱ {το ΟΠΠ οβἰὐχί ο{ζοπι 

ΈΙΥΗΥΙ Οεςο (Αισβᾶ εἰ ορ οἱ [επι ἀῑσαί δε φῖθ Ἰαδεγε) ... ωπ Ροβδῖ τισ 
εαπα ΑΟ 66., Ιἴ6πι ΕΠ πιδ νο (εἱ επι φις ἀῑσαί εἰς, Ἡ δὺ φις ἄἰσαί 5ε 

Λάεπι ]ιαῦεγε). πθς αΠἴεν 58Ἡ «ορ | εχη (69. αδὲὶ οδοῖ σχη): τ 19. 80. 

96. 96. 99. 101. 149. αἱ:56ἳ εχει (413 εχειν) | ἠπιστισ: ἅ (Ροἱεδὶ [λᾷες 

επι 8οία δαζυαγε) πιΣ Πᾷεςδ κοία. Ἀϊπι]ίετ Ῥοδί αυτον (1, αυτο) βα]ι 

κάά οὔτε ορεγῖδι5 

16. εαν 5ἱΠ6 «ορα]α (αμ”) επι Ν» ὅ. 6. 1. 9Τ. 99. δΙ. 96. 40. τὸ. 99. 

106. 198. ἀδέι οαϊ Η πι ϱ0οΡ αἴπι ... ς Ἱμπ ΤΙ εαν δε εππι ΑΡΕΙ, αἱ 

Ίοηβα Ρ]α νρ ΥΤΡ ΤΗΡΗΥΙ Οεο; {έεπι 88Ἡ εαν γαρ, ΥΣ εί οὐ | 

υπαρχωσι: 8. 68. 99. (96ἳ ΑπΟΕΙΙ114 ὮΏαπιραῖδ ΄ρχουσιν | και (Α 
66. τὸ. 195. ἀδοὶ αγΠ1 1) λειπομεγοι 8ἱΠ6 ὠσι 6ΠΙ ΝΒΟΚ ΑΥΤΗΙΕ ΑΥΠΙ 

(Ίίεπι 58. «ορ ααἴ]) ΑπΙΟΟΙΙ114 Ώαπιραηςδ,,, ς Ἰμῃ 84ᾷ ωσιν 6ΝΤΏ ΑΙ,Ρ 

αἱ οπιηῦ]ά ζαῖ ΤΗΡΗΥΙ Οε6. Τιαίϊ δῖς: νς εἰ ὑιζίφεπέ, 8 εἰ ἀεεῖί εἶ, πιῦ 

εἰ ἀε[ιιεγιέ εδ 

16. ειπη (ΑἨ ειπει, 68. Απιϊοςμ11Τ4 ειποι) δε εἰ. Ε παδὲ να ΒΥΤΡ (6ορ και 

-δε)... Α 19. 21. Τὸ. 195. ἀδεῖ ΑΥΥΣΕΝ δαἡ αθἰμα! και ειπη | υπαγετε: 
οὗνιά τὸ. υπαγε | τα επιτηὀ. του σωµατοσ: δΙ. τα του σω. ἐπιτ. | το 
οφελοσ «ΠΠ ΝΑΟΣΚΙ, αἱ οπιπσ]ά σα ΑπΙΟςΙ 1114 οίᾳ.... Ἱμῃ οπι το 611 
πο” Ώαππρα]δ:: ο αἀ ν. 14 

11. εχη (15. 99. 100. αἰσ]ά εχει) απίε εργα ΟΠΠ ΔΑΒΟκ Ἡ 19. 8ἱ. 40. 69. 

α] Ῥ]α810 οαί Π τηῦά νρ δα. ...ς (Ξ αὖὐ Μα) Ροβί εργα ουπῃ 1, 8] Ίοπρε 
Ρ]α ατπι ΤΗρΗΥΙ Ο6ςε : 

18. αλλ εππι ΝΒΟΙΡ εἴς ... Α αλλα | τηνπιστ.σου: 68. βοπη σου | χωρισ 
των ΕΠΙ ΝΑΒΟΡ Ἡ 8. 19. 25. 91. 50. 68. 69. Τὸ. 8”3 99. 90, 142. αδεῖ 

νο ΒγταίΓ 6αἩΏ ςοΡ αΤΠΙ αείἩ...ς Ξ σὐ Μπ) εκ των ϱἳΠῃ ΚΙ, αἱ Ίοηβε 

Ρ]α οαί ΤΗΡΗΥΙ (Οεο οπι χωρ. τ. εργ.) | εργων ριῖ 5ἶπο σου ΟΠ ΝΑΒΡ 

19. 69. τὸ. 8δ. αδόν οδοτ νο αντ 5αῇἩ 6οΡ απ... ς (4009) αἀὰ σοι’ 

επι ΟΚΙ, α] Ρ]εγ οαὲ αεί ΤΠΡΙΥΙ | σοι δειξω ουπι δΕ 91. 69. αδ6Υ «86Σ 

ἀλεᾶ γεν ς Ίωπ ΤΙ δειξω σοι εππη ΑΟΚΙ, 4] Ρρ]ετ νς 5γταῦ Ρα] οορ ΤΗΡΗΥΙ 

Θες... β αεί οπι δειξω | εκτ. εργων µου: ΕΒ νΡ ΑΥΙΡ ο µου | την 
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εἰ, Δ ’ Δ ’ [{ἡ α ὃν Ν [4 ’ 

ἔργων µου τὴν πίστιν. 19 σὺ πιστεύεισ ὅτι εἷσ ἐστὶν ὁ Βεύσ; κά- Μετ 2ο 
- ων νι ) / Ν ς 

λῶσ ποιεῖσ᾽ και τὰ δαιμόνια πιστεύουσιν καὶ φοίσσουσιν. 30 θέλεισ 19ο 84 
λ -” ο ας ὁ Ὁτο κ , ᾽ λ ος εν 

δὲ γνῶναι, ὢ ἄνθρωπε κενέ, ὅτι ἡ πίστισ χωρισ τῶν ἔργων ἀργή 
2 2 Ν ς Δ « ” . / ε. ν 

ἐστιν; 2ἱ “4βραὰμ ὁ πατήρ ἡμῶν οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ἆν- ον τ1, 1] 
’ Ἱ Δ Δ «λ 2 -- Ἐν) Ν ’ Ως) 1 / 

νέγκασ Ισαὰκ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπι τὸ Βυσιαστήριον; 323 βλέπεις 
[τά ς ο ο. -- 2. 2 - ν - 3ἱ ς , 

ὅτι ή πίστισ συγεργεῖ τοῖσ ἔργοισ αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῶν ἔργων ἤ πίστισ 
/ υ Δ .ς ς 5 νι Ξ, 

ἐτελειώθη, 35 καὶ ἐπληρώθη ᾗ γραφή ἡ λέγουσα᾿ ἐπίστευσεν δὲ τν τς 
3 Π - -- - Ν ’ - α αι σι 

4βρααμ τῷ Ψεῷ, καὶ ἑλογίσθη αὐτῷ εἰσ δικαιοσύνην, καὶ Φφίλοσ ἆπιλιο 
νά / σς ς .. ϱ ο ο. 2, Δ 

Θεοῦ ἐκληθη. 334 ὁρᾷτε ὅτι ἐξ ἔργων δικαιοῦται ἄνθρωποσ καὶ Ἡο 5138 
λ ΄ / ω” ς / Δ ας ο ος / 

Οὐκ ἓκ πίστεωσ µόνον. 30 ὁμοίωσ δὲ καὶ Ραὰρ ἡ πόρνη οὐκ ἐξ ο Ἡ 
” ε] ΄ ς ν -- , Δ 3 ΄/, Δ να ηῃ « δι. 3 

ἔργων εδικαιωδη, υποδεξάµενη τουσ ἀγγέλουσ και ἑτέρα ὁδῷ ἐκ- Ἠευ 11, δι 

πιστιν 5ΊΠΏ86 κου ΕΝΠΙ ΝΕΟ 19. 68. 69. τὸ. Α5ΕΥ ϱ86εΥ Β αγπι ... ς (45009) 

Τη αᾶά μού οσπι ΑΚΗΡ α] Ρεν (5εᾷ ο8εΤ” 1890, την πιστ. µου εκτ. εϱγ. 
µου) εαί νο »γτα!ΐζ δα] «ορ αείἩ ΤΗΡΗΥΙ Οεο 

19. οτυ εισ εστιν ο Όεοσ ΕΙΠΙ ΝΑ ϐ686. νρ ΒΥΥΣΕΝ 64Ἡ «ΟΡ ΑΣΙΏ 8ΕΙΗΡΡ 

ΟγτΙομΊδδ.., ΤΙ οτι εισ ο (ία ο: Β 69. αδΕΣ ϱ56 ΤΠΡΗΥΙ οπι) Θεοσ 
εστιν ΟΠ ΒΟ 69. αδΕΙ 656Υ:ΥΥΡ: Ίίεπι ΕΠ αείμῖο ΟΥΙΙΟΝ 5Τδ οτι εισ ο 

Θεοσ, (ωῖα 1ΙΠΊΙ5 εδ... ς Οτιο (5δΙ. αἱ Ῥαπο ΟΠ1) ὤΦεοσ εισ εστιν ΟΠ 

(κ. 86 εισ αἀἁῑξαν 1 πας) 1, αἱ Ρ]ατ οαί ΓΙ4 1310 Ο6ο ... Ρ8-Α ΙΙ 391 

0τυ εστι Όεοσ 

20. δε: 100. 1063 1989. 190. απ] ο. | αργη εππι Βο”. 27. 29.  (υασια) 

ΠΑ” ἴὰ ἀειπίά (4 ἴγες οέίοδα, εἳ. Ώεά 115) δα) αΓΙΩΖΟἨ νν, 6 νεκρα Έππι 

ΝΑΟ-ΚΗΡ αἱ Ρ]ετ οαῖ νσς]θ (ος. απιἉ) 5γταἴ) ϱ0Ρ αγΠΙᾶδό ααί] Ρ8-Α{Η 991 
(ρειρίιν οπ]πι Ῥοδέ φρισσουσιν δίο: αλλ η πιστισ δα εστιν) Όες, 

Ἱέεπη ΟγΥπΙΙΕΝ 325 αμπα]αςἩ 805 (6θᾷ «αογίο ἀῑσϊ πθαιξ πέταπι ΟΥΥ αἲ Ἠάπο 

ΥΕΙΣΗΙΙ ΑΠ αἆ ν. 26 γαβρεχετῖ{. Τάα6πι ἵπ Ον 3306 ᾷἹσσπάππι εδ) 

23. συνεργει 6ΠΙΏ ΝΤΑ. 5 (σοορεταέιγ) Β (οοπιηηιπίσαέ) ... 56 ων ΤΙ συνηργει 

οππη ΝΕΒΟΚΗΡ αἱ οπηπσ]ά οαί νο (οοορέεγαδαξιη) Αγταῖς ΤΠΡΗΥΙ Οεο | 
ετελειωθη,: γίδι αὖ Βσ Τι ετελειωθη; 

99. επιστ. δε: 1, 69. αδΟῖ 636Ι ο1η δε, πθς Παρί οχρτί νρ τε]] | φιλοσ: 

69, Α56Υ οδ6’Σ ΑΥτΡ ἰχὶι δουλοσ 

24. 0ρατε 51πΠ6 αἀῑί8ιπ οΤΏ ΝΑΒΟΡ Ὦ αἱ Ρρ]α5ἱ0 οαί νο »γτα ο0Ρ αἲπη 

αεἰλαῖτ ΤΠΡΗΥΙ ... ς (5 6αὖὐ Βπ) αἀὰ τοινυν οτπῃ ΚΙ, αἱ Ίοησα Ρ]ὰ Οος | 

αονον: 4. 99. 12Τ. ΙΤΤπιΕ ΤΗΡΙΙΨΙ µονησ 

95. οµοιωσ οαἳ. ἤ νσ (πίαταπο θὐπιζίέεν αεί, 5αοἆ απ {απ ἀατηϊῖᾶ Πατ] εὐπιιζεέετ 

αιέεπο εἰ) ΥΤΡ ... 6 ουτωσ, Ίἴεπι ΒΥΥΣΕΛ «ορ αγπῃ αεί] | δε και: ο ὅ. 6. 

18. Τθ. νσε]ὲ {ο] ΦΥΙΣΕΒ «ορ αὖπι οἵτη δε (αθί]ι οἱ δίο Πα]αῦ φιιοφιε) | τ. 
αγγελουσ ΟΠ ΝΑΒΕΡ αἱ Ίοηρε Ρ]α οαὲ νο ΥΤΡ ορ ΤΠΗΡΗΥΙ Οες ... 

ΟΊ1ΩΕ1, α)15 (Ξεὰ ποππι]]{ εκ Ἠἱ5 ἑαπίαπ ἵπ πηρϱ) Ε (επρἰοναίογες έ 

ΑΠ ἐγίδις Πζίογπι [γαεί) ΑΥΙΣΕΒ αἱρ ππς (εαρ]ογαίογες [οδμαςε) αἲπῃ αἲ8 

Δθ{Ἡ τ. κατασπκοπουσ 

ΤΙΡΟΒΗΒΝΡΟΒΕΕ, ΔΝ. Τ. Εά. 8. 1Τ8 



2558 Ἅ, 26. ΙΑΚΩΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

- απ] Δ ”- . 

βαλουσα: 20 ὥσπερ γὰρ τὸ σώµα χωρὶσ πγεύµατοσ γεκρόν ἐστι, 
Ν Ν 2’ / 

οὕτωσ καὶ ἤ πίστισ χωοὶσ ἔργων νεκρά ἐστιν. 

11. 
π τσ δάς / / 3 / πο / α΄ 

1. Μη πολλοι διδάσκαλοι γίεσθε, αδελφοί µου, εἰδότεσ ὅτι 
9. , / Ν Ν / α κο] 

μεῖζον κρίµα λημψύμεθα. 2 πολλὰ γὰρ πταίοµεν ἅπαντεσ᾽ εἰ τισ 
/ 3 / σσ πα - Ν 

ἓν λόγῳ οὐ πταίει, οὗτοσ τέλειοσ ἀνήρ, δυνατὸσ χαλιναγωγῆσαι καὶ 
σα Ν - Ε 9 - σα Π 

ὕλον τὸ σῶμα. ὃ εἰ δὲ τῶν ἵππων τοὺσ χαλινοὺσ εἰσ τὰ στόµατα 
/ λ λ / 3 Δ η οσο λ ο ρ) - 

βαάλλοµεν εἰσ τὸ πειθεσθαι αὐτουσ 1ἱ9, και ὅλον τὸ σώμα αὐτῶν 
/ . 4 ε) Ν λ Ν -- ος 3/ Ας Ν λα νο 

μετάγομεν (δου και τα πλοῖα, τηλικαῦυτα ὄντα και υπο ανέμων 

96. γαρ «. ΝΑΟΚΙΡ αἱ οπιηὍ]ά να (πι) οπι 5ΥΤΡ «ορ οίςε... ἤ ΟΥ964 δε... 

Ἡ ΦΥΥΣΕΒ Αγπι αεἰλμαίτ οἱ | πνευµατοσ (αἱ. ΟΥ3644): 19. 91. τὸ. τ8ἳ3 

οαΐ του πνευµ. | εργων οπα ΝΕ 69. αδο ΟΥ 2315 (τό πιστισ χωρισ 

εργωνΥ γεχρα εστιν) ... ς ἴμπ ΤΙ των εργων οππ ΑΟΚΙΡ αἱ Ρο; εαῖ 

ΤΠΗΡΗΥΙ Οεο 

ΠΠ. 1. µη πολλοι (1, πολλι) διδασκ. δίο: πιθή ποζέίε πιιε]ογιέ εξδε | µειζου: 

κ -ζονα | λημψομεβδα ΕΠΙ ΝΑΒΟ....ς ληψ. ευπα κΙρ τ6ὶ] (1, -ψωμεθα) 

«τὸ, λήψεσθε, νς (οί. ΑιισίοἩ 51) «ορ αιπιῖς (εοπίγα  αοοἰρίεπιιθ) 

9. πολλα γαρ πταιοµ. απαντεσ (5 199. παντεσ) εἰ. ΟΙ 61 βονσαί 18 
: Κ οπΙ (5εᾷ οχρ]εαίασ 1π 56Πο]Πἱ5 οἷας εοάἵα1κ) | ὀυνατοσ οππι ΑΗ 

οκΏρ είς... Ν 14. 9δ. 98. 69. 98. 96, α5οῦ ο56ἳ 5ος ΟγΤθδα δήτ Ώαπιήα 
(ειεᾶ εἰ ρατ15) ΤΗΡΙΥΙ Φυναμεγοσ... ο νά αάά τε. ΟΙ οἳ. νς ΛΡοΐεθί 

(άεπιιά αχ] ροίεπς. 1ο] Λοίειβ δέ) εἰίαπι (οοᾷ αρ Ἱμπ αμίσπι), αεἲΠΕῖἳ 

εἰ ροίεδί 

ὃ. ει δε (9’) ο, κ(ζπάά γαρ)λΗΒΟΚΙ, α155 νρ (δὲ απίεπι: εὰἆ αρ Βεά1δΙ οί 

αρ Τιεῦτας οἶσηί αμίεπι, 5εὰ Ἱμεῦταξ: Βὶ πο εδ σοπυπιιἑαπάκπι ειώι ἰςιΕ) 
«ορ αι 351 (αι. Ρ41ἱ5) Οσ6ο; αἰμπήΠίαν πδδ «μαγε ε,(ο ... αυ 

ἴδε ουσια οΡ αἱ ρ]ας51ὸ αγπι ΤΠΡΙΥΙ (Ἠ 6ΟΠΙΠΙ το μεν τδε αντι του σκο- 

πει), Ίἴεια ς ιδου απ πηῖμαο αἰντά ρααοῖς οαΐ. Γι ΘΥΥ5ΟΝ εσσε επί, 

ΒΥΥΡ κεα]ι έσσε, «οΠΡΡ εί εεοε, παϊμῖΟ οἱ ὑπδιρεν. Οθίοταπι παθὸ βἷς: 

Φιατο εΊᾷο εφιιῖς Γεια ἴπι οὖα πι ἐτιιέι, Ἰιϊδὲ ὑπ εο μέ διαᾶεαπέαν α ποδίδ 

οἱ ἐοέμπι οογριι οἴγουπιποαπαιδξ | ειστα στοµατα οαἳ. Β πιῦὸ να β8α]ι 

ϱ Α 5.96. 9ὺ. Ίττ. 199. εδ 196 αγπι 5γχαί ειστο στοµα (αἳ αεῖ]ι 

ὕπ οογρης: οορ ποπ εφ οπλ]βείς ειστ. στ.) | εισ το πειῷ. 61 

προ Ώαπι” 331 (αἱ. Ρ8115) ... ς προσ το πειθ. ουπι ΑΚΗΡ αἱ οπιπΥ τα 

ΤΙΡΙΥΙ Ο6εςο | αυτουσ ημίν Ἐ. ΝΕΚΗΡ αἱ ρ]οι Ὦαπη 1 (εί. μαι») ΤΗΡΗΥΙ 

Οεο ... αν ΤΙ ημιν αυτουσ ου ΑΟ 19. 40. Τὸ. 98δ. | αυτων απὐίε 
μεταγομεν ΙΙ ΝΒΟΚΙ.Ρ αἱᾳ ... Τϊ ροδί µεταγοµεν «ΙΑ Α 19. οαῖ ... 

2. 90. πιδὸ 06 ΟΠ 

Δ. του: 94. εἴδε (αἲ Ἠιδι εοίαΜατ) | τηλικαυτα: Β ΡΙ86ΠΙ τα | ανέμων 

σκληρων οπή ΝΒΟΚΡ αἰ15 οαἲ ΕΠ) πιδὸ νρ Ώαπη η... ς σκληρ. ανεµ. 

οππι Α1, 19. αἱ Ίοησα ρ]ι ΤΗΡΗΥΙ | οπου βΐπε αγ ΟΊΙ1Π ΝΒ δ4Β.... ς ΤΗ 



ΙΑΚΩΒΟΥ ΡΠΙΣΤΟΛΗ ὃ, ϐ. 259 

- / ὃ ς ’ / εά 

σκληρῶν ἐλαυνόμενα, µετάγεται ὑπὸ ἑλαχίστου πιδαλίου ὅπου 
ς ιά Ν - 2 / / ᾱ, ο αφ - π 

ἡ ὁρμὴ τοῦ εὐθύνοντος βούλεται' Ὁ οὕτωσ καὶ ἡ γλῶσσα μικρὸν 
3 Ν Ν ΄ 3 - 3 Δ ς , -- ς / [αἱ υ 

µέλοσ ἐστιν καὶ μεγάλα αυχεῖ. ἴδου ἠλίκον πυρ ἠλίκην υλην ἂν- 
« ν ” { ’ - ” τα ς - ἴ 

ἄπτει ϐ ἡ γλὠσσα. πῦρ, ὁ κὀσµοσ τῇσ ἀδικίασ, ἡ γλῶσσα καθί- 
- / « -- .] - ΄ - . 

σταται ἐν τοῖσ µέλεσι ἡμῶν, καὶ σπιλοῦσα ὅλον τὺ σῶμα καὶ 
΄ 

ΤΙ οπου αν εΠΤΏ ΑΟΚΙΡ αἱ ρ]εν (αἱ ραμς οπ. εαν) εἴο | βουλεται οἴιπι 

ΝΒΙ, 1. Ώαπι 1 (ει, Ρατίς).., ς Ἰωπ Τί βουληται οππι ΑΟΚΡ αἱ ΡΙεΥ 
(πιδδ νο ιὸὲ ἱπορείις αὐγίφεπίῖ υοἴμενί) ΤΗΡΗΏΥΙ Οεςε ... 19. βουληθη, 

69. αδὲῖ βουλοιτο. 11ῦ06γο β: γεφωπέιή" αιίέεπι Ῥατοιζο ϱιθενπασιμίο, εἰ 

ίσιο αἰγίσιιέω υοζμπίαίε ΟΥΊΠι φιῖ εαδ οιιὀεγπαπέ. 

δ. ουτωσ οΙΠῃ ΒΒΟΚΙΡ είς ... Α ὅ. 64. 66. Τ8. 198. ἀδεε ωσαυτωσ | 
μεγαλα αυχεν 6ΙΠΙ ΑΒΟ"Ρ Ερ]150: Π'Ἱπασπα ϱἰογίαέων, Υ8 πιαφπα επα[ίαί 

(απ εωιωἑαί, Ίῖετη Πατ] ααῖ πιαθηε εαζίαί ἨαὈεί) ... ς µεγαλαυχει οΠῃ 

Νο.ΚΙ, αἱ οπιηδΙᾶ σαξ (Π165 9ο εδὲ πιαφπῖίοφιια) ΌΏαπι πΙ (αι, Ρατ5) 

ΤΠΡΗΥΙ Οεο | ήλικον πυρ 6ΝΙΠΙ ΝΑΞΒΟ”Ρ να (ᾳκαπίις) ΑπιΙοσ] (19 0εο, 

ΟΕ εἰ. Οὐτ 1 τοσουτον πυρ µυριαν υλη αναψαι δυναται. 3εᾶ αριιᾶ 

1μποῖαπ. Ἠετπιοί. ὅ ηλικον εἱρπίβεαί Ομαπέιζιδ... ς ολιγον επι Α'ἱά 

ο-κτ, αἱ οππῦῖά σαϊ Π (γιιθιζζιπι ἐς) πιδὸ (ραγοιις ἐᾳπίς) ΑΥΤΑ βα]ι 
60Ρ ΑΤΠΙ (και ολιγον) αεί απ” ”1 (εί. Ρ41ἱ5) ΤΠΡΗΥΙ [ ηλικην (νε 
Ὕιαπι Ἱπαβπαπι, Β ἴπ φιαπι πια/παπι θζυαπι ἰποσπούιπι Γαοἴξ): ΠΠῦδ 8αἩ 

ΒΥΤΡ πιαφπαπι (ΒΙπαϊΠίεγααθ ΘΥΥ5ΕΒ σορ τε ά1θ) 

ϐ,. ή γλωσσα γτο και η γλ. οσα νἲ ... ς μη Τί και ή γλωσσα 6ἨΠΙ ΝΟΑΒΟ 

Κ1Ρ οἵο (πηῦδ ἔία εἰ {ὑπφιια- ἐπί εδ). Οδείεσαπα εἀἆ βίο ΙΠίΕΤΡΕ: ἄνα- 
πτει. καὶ ἡ γλώσσα πῦῳ, (δίος, πυρ Τϊ, ἴωπ ποπ Ιπίετρς6) ὁ κόσµοσ 

τῆσ ἀδικίασ᾽ (Τη πες Ἠος Ίουο Ιπίετρς) εἴςο, αἲ ἀθπιρίο και ΟΠΙΠΙΠΟ 

νάΐξν η γλωσσα επι εἵδ ᾳπααθ ρτασεεεάαπί οοπίππσεπάπτα, ἜΤνασίαί 

Ίοσυπι Ι514 310 τὸ παρὰ σοῦ ζητηθέν' ἡ γλὠσσα πῖρ, ὃ κόσα. τῆσ 
αδικίασ. Ὑἱάε εείετα αριᾶ ρδαπι. | η γλωσσα καθισταται (Η" κα- 

Θισται) οι ΝΑβοκ 2Τ. 48. 65. τὸ. 109. 195. εδὲς Π πδὸ νο 8ΥΥΣΕΝ 

ΒΥΤΡ ἰχί β4Ἡ 6οΡρ αγπι (1 ῦθ6γα ααἴ) ΑπίϊοσΠ 1019 Όαπι 21131 (ος, ρα)... 

ς (4509) Ρτασπι ουτωσ επι Ρ αἱ Ρίεχ ο. ΑΥΤΡ ο.” ΤΗρΗγΙ Ο6ς, 1ἴ6ιη 1 

106. ουτωσ και. Ἐκ Ἱπίετρρ νρ 8ο: {έ [ἴπφια ἐφῖς ἐδί, τιζυεγδίίας ἐπῖ- 

(ζίαέΐ. Ιπσμα οοπεἑἑη" πι πιεπιθγίς ποβδέγί 4παο πιασιίαί ἑοέμτι 

σοτρις αἴς, πηδὸ ία εἰ [ὔπφιια ἐφπῖς εδἰ, εἰ πιπιάις ἐπίφιαξῖδ ρεν [παμαπι 

οοπιδέαέ πι πιεπιθγῖς ποβέγῖδ, «ας πιασιζαί ἑοέμπι σογρι8 εἴο, Π εἰ ἴἴπρια 

ἔφῖς βαεσιδὲ (οοττίβεπᾶαπη δαεοιζιηπι ) ὑπίφιπίαίι. ωίπφμα Ῥοδίία εδέ ἔτι 

πιεπιῦηῖΒ πιοδίγῖδ Ὕμαα πιασιιίαί ἰοέμπι οογρι6 αἴο; ΑΥΥΣΕΗ [έ ζὔεφια φις 

εδέ, εἰ πιπιάας ἱπίφιπίαίϊς υεζιί δἶζυα εδ: εἰ ἴρδα ζἴπφια, οτπι δὲ ἴπιέετ 

πιεπιόγα ποδίγα, πιασιζαέ ἰοήιπι εἴο; δα] Γίποια εἰίαπι ἐς εδέ, πιιτιζζιιΒ 

ὑπίφιαία[ίδ: [ἴπφια Ἰπίεν πιεπιόγα Ροϊζιεπ οοτγις ἑοέωπι εἴο: οοΡρ {ήπια 

εἰίαπι ἐφπιῖς εδ πι ηεπαογεπι ἱπίφιίαίς; ἰἴπφια εωἰκεέ ἰπέεγ πιεπιύγα εὐ 

Ῥοϊζιέ εἰς. Ετίαιι ατθ κοσµ. αδθικ. τοάᾶῖί ονπαέµπι ἐπφιτέαέί. ΟΕ εἰ. 

4ε νοςε κοσµοσ ΤΗΡΗΥΙ56 κόσµο» γαρ ἐνταῦθα τὸ πλῆθοσ ζέγει. ἢ 
καὶ ὅτι κάν κόσιιοσ ἐστὶν ἤτοι κοσμοῖσα τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν - 

ἐπεὶ καὶ οὕτω τιγὲσ βούλονται τὸν κόσμον λαμβάνειν πρὸσ σηµασίαν, 

ΠήηΣ 



Ῥα:199 (140), 
3 

ου  ὃ τν  ] ΙΑΚΩΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ζλ Δ Δ Φ Δ ς λ - 

φλογίζουσα τὸν τροχὺν τῇσ γενέσεωσ καὶ φλογιζοµένή ὑπὸ τῆς γε- 
- η Δ - -- η 

ἔννησ. τ πᾶσα γὰρ φύσισ δηρίων τε καὶ πετεινῶν ἑρπετων τε καὶ 
3 / /- ΔΑ α / - να -. 3 Ἱ / 9 να 
ἐναλίων δαµάζεται και δεδάµασται τῇ φύσει τη ανθρωπίνη, Ὁ την 
ος κο 9 ο ς 

δὲ γλὠσσαν οὖδείσ δύναται ἀνθοώπων δαµάσαι' ἀκατάστατον 

εἷο. Ἀιπι]έετ Όες ἁἀἱδραίαί. Αίαιπα πίταππααο οχρ]]σαίίοπθΠη θ{]ατη 

1514 33158 ασποβοῖξ: ἡ γλῶσσα πῖρ, ὁ κὀσμ. τῆσ ἀδικίαο' μάλιστα ιὲν 
- πολλα λαλοῦσα κακά᾿ χαὶ γὰρ καὶ κατηγορεῖ καὶ κακηγορεῖ καὶ 

ἐπιοοκεῖ - --ἴσωσ στηλιτεύων αὐτοὺσ τοῦτ ἔφη: ἡ γλῶσσα -- ἀδικίασ' 
ὧσ ἂν εἰ ἔλεγεν ὅτι ὁ τῇσ εὐγλωττίασ πυρσὸσ ὅταν τοὺσ μεγάλα 
πταίοντασ κοσµῆ, ἐγκαλλώπισμα δοκεῖ τῆς ἀληθείασ. χρὴ τοιγαρ- 

οὗν τῇ δεινότητυ κεχρῆσθαι οὐ πφὸσ τὸ τὴν κακίαν κοσμεῖν εἴο 
(Βαᾶειι εχεθγρία εαΐ”1 αἱ εκ οά 100 εί 105 αρ Μεαθίαπα 111191), 
Τέεπα 56ο] αρ ΜΙ(αδίιπι κ Ἡ. 1. ἐπικοσμεῖ γὰρ ῥήμασιν ἔσθ' ὅτε τὴν 
αδικίαν. | και σπιλουσα ου νἨ ... ς Ἰμη ΤΙ ή σπιλουσα επ πό χα]! | 

τ. τροχον (εί. ὁ, ν1{ἱο8ε εχδοτ]ρίατη --χην) τησ γενεσεωσ: Β νςδ γοίαπι 

πατυιἑαξί (νο αἀά ποδίτας), πιὸδ τοίαπι φεπζέμγαε, 5ΥΥ3ΕΝ θεγίε Φεπεγα- 

ἐἱοπιππι ποδέγαγιπι, «τιαε ολ γιὐιέ υε[ιέὲ γοίαε ... Ἀ τ. 25. 391ΙΕ 68. 85. 

9633 νο ΒΥΥ5ΕΝ αείἩ αἀά ημων ... οὰᾷ αρ ΤΠΡΙΥΙ εί αρ Όες γεεγνησ. 

Ο6 18361οΙ (Αρ Μ/ι58) ἀνάπτει τὸν τροχὸν τῆσ γεέννησ, τουτέστι 
καὶ ἐγκαίουσα καὶ κατατφέχειν ἡμῶν ποιοῖσα τὸ πῦρ. Ίεπι 066 (τος 
{ετε α)1{ει Ἱαρα)η Φλογίζευ τὸν τροχ. τῆσ γεέννησ, τουτέστιν ἐκκαίευ 

καὶ ἐρεθίζει καθ’ ἦν τῶν την γέενναν, ὡσπερεὺ Κατατρέχειν ἡμῶν ποι- 

οὔσα τὸ πῖρ - - εἰ μὲν οὖν τῇσ γεέννησ ἔχει ὥσ τινα τῶν ἀντιγράφων 
ἔχει - - εἰ δὲ τὸν τροχ. τῆσ γενέσεωσ - τὴν ζωὴν ἡμῶν φησίν. Οἱ εἴ. 
αρ ΜΠασίανη 1], 1. . και φλογιζ. υπο τησ γεεννησ : πιθὸ οἱ ἱπ[απιπιαίι 

α φεππζ)α 

. Θήριων τε: 11. τὸ. 99. Ικδοῖ ΤΠρΗΥΙ οπι τε | ερπετωντε: Α 11. 4Τ. 

8365 αΤΏΙ ΟΠ1 τε... 6ἳ6Ι καν ερπετ. | εναλιων (εναλλων απἲ αλλων. π15- 

απαπῃ 1οσῖ ναί): ΕΠ παίαπτιπι, πι» ὀείιπαγωπι πια ύπιαγπι ... Ὑς σείε- 

γοπι (οαεἰ-). Ῥοᾶσπι νἹῖο Ιαβογαπέ αἳ. απ {αι {οἱ Π8ΣΙ. αἳ ΟΠΠ αρ 

Τωῃ, πος ππαρῖς Τ,εῦταξ ᾳπἱσαπαπη οοπίτα πποπθῖ, 5οᾷ Έχαβππο ϱἳ Β5εο 

{εβάῦι5 (οἳ βαΏ) Ίων οπΙζαγ ε{. οείογΊάα. 1 οετο ἀεπα]ά -- παίιγα δεκέία- ᾿ 

γΠι εί υοὔπιογιπι εἰ δεγρεπέῖιπι «οπιαίι, εἰ ἀοπιία δισιέ οπιπία α παίιγα 

Ἰημα. |. δαμαζετ. και δεδαμµασται (85Υ15Ε8 οἱ και δεδαμ.): ο Ἠδευ ο8ετ 

αΤπΏ δεδαμ. κ. δαμαζ. 

την δε: Ἐ οπ1 δε | δυναται δαμασαι ανθρωπων οππι ΝΑΚΡ ὔ. 91. 69. 
104. 198, αδὲὲ 656) ..,. Ὦπ δαμασαν ὀυνατ. ανθροπων οππΙ Β0 ΒΥΤΡ 

ως ΤΙ δυνατ. ανθρωπων δαμασαι οππα 1, α] ρ]6υ οαί αγπα Οντ]ος τὰ 
αμ 151 (6{ Ρρατῖϱ) ΤΠΡΊΙΥΙ 06ο. Ἰμήρετε ἤ νο πεπιο (νυν πιζζιθ) οπυύητήτι 

ἄοπιαγο ροϊεδέ, πιδὸ ]ιοπιύπιπι ἄοπιαγε πεπιο Ροἱεδί, ΔΥΙ3Ξ8 οοΡ αθεἲἩ πεπιο 

Ῥοἱεδέ ἄοπιανε | ακαταστατον ΙΙΙ ΔΑΒΡ. Ώαπι 51 οκ ΡΑΐ5. Ίδη Π' (ὔ- 

οοπείαπς) νρ (ἴπφωεέμπι) «ορ (ὐιαοπιέμπι) ἨΠϊοτρείιαΕῖ6ί (ὑπισοπιέύπεπβ). 

Τίεπα (αρ 8) ΑΥΠΙ ΚακοΝ καν απαταστατον αν... ς ακατασχετον 6πΠΙ 

οκτ/αἱ ρ]εν Ερἱρ]ιδίά Ογιποςί20 Παπ 516 ϱ(αΙΟΙ (αί οίίατη ΡΑ115 ο0η- 
5εη{1:) ΤΠΡΗΨΙ Ο6ς, Πίτα αγγπίὶ αθίἩ, εεῖαπι παῦῦ ροςί πεπιο Ροΐεεέ ρεχρβῖς 

εἰ τεἰίπεγε α πιαίο (Βἱπαϊ] {οι 191εΟἳ κακών Ῥτο κακόν) 



ΙΑΚΩΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ὃ, 14. 2601 

κακόν, µεστὶ, (οῦ Θανατιφόρου. Ὁ) ἐν αὐτῇ εὐλογουμεν τὸν κύριον 

καὶ πατέρα, καὶ ἓν αὐτῇ καταρώµεθα τοὺσ ἀνθρώπουσ τοὺσ καθ’ 

ὁμοίωσιν Θεοῦ γεγοιότασ' 10 ἐκ τοῦ αὐτοῦ στόµατοσ ἐξέρχεται 

εὐλογία καὶ κατάρα. οὐ χρή, ἀδελφοί µου, ταῦτα οὕτωσ ήνεσθαι. 
11 µήτι ᾗ πηγ) ἐκ τῇσ αὐτῆς ὀπῃσ βρύει τὸ γλυκὺ καὶ τὸ πικρύν: 

12 μὴ δύναται, ἄδελφοί µου, συκῇ ἐλαίασ ποιῇσαι ἢ ἄμπελυσ 
σῦκα: οὔτε ἁλυκὺν γλυκὺ ποιῆσαι ὕδωρ. 

19 Τίς σοφὸσ καὶ ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν; δειξάτω ἐκ τῇσ καλ[σ 

ἀναστροφήσ τὰ ἔργα αὐτου ἐν πραῦύτητι σοφίασ. 14 εἰ δὲ ζζλον 
Ν ”’ ΑΡ) - ον / ε . Ν - 

πικρὸν ἔχετε καὶ ἐριθείαν ἐν τῇ καρδία ὑμῶν, μὴ κατακαυχᾶσόε 

9. τον χυριον (Α΄) οιΙπὶ ΝΑΒΟΡ 4” 15. ῆ νο» (αρ 1) ΦΥΥΣΕΝ 6ορ στη ΟΥΥ 
εσαῖ 101 Ώαπιραϊδ,,, ς τ. Όεον επ1η κι, αἱ Ρ]εσ εαῖ νρ 5ΥτΡ Ερίρῃ 515 : 

Ώαπι”δὺ αἰή3Ι ΤΠΡΙΥΙ 06ο | γεγονοτασ (εί. ΕΡΙΡΗΞΙ5 Ώαπι5 51): ΑΡ. 
19. 65. τὸ. ἆ5όν Ώαπη” 58Ο (οἱ, Ρ3ΗΙ5) γεγενηµενουσ 

11. το γλύκυ και το πικρον: 14” 16. 69. αδὲΓ ϱδὲ" σορ αθἲ]ι Γοαπιρασ5 Εἱ5 
(που ἵξειη Γαπι”ὔδ0 ο(431, 56 8επιαΙ αἱ. Ρατί5 οτάἶπο γα]σαίο) το πικρον 

Σ. το γλυκυ 

19. συκα: ρειτεχῖπΙ5 αὔξαιπα ουτωσ οππι ΑΒΟ; 89, οδΕΣ ΑΥΥΡ ἴχί αγπι 

Παπιραῆς,,, ς (8009) Ρειµ 1. ο. αὖᾷ οὕτωσ ομπι ΝΟΖΚΤΡ αἱ Ρ]εν οαί Β 
νο ΑΥΥΣΕΝ εἰρ ο.” «ορ αεί Ογτγεδὰ 1Ο ΤΙΡΗΥΙ Οεο [| ουτε (5εὰ ἃ 18. 
2τ. 99. 6633 ΟΥΤε5δ8 ουδε) αλυκον γλυκυ οππι ΔΑΒΗ (α6ί” ο”) 15. 9τ. 99. 

0033. 869. 145. Βὶ (διζίέ ὤμίοεπι εἰ ἑαἰπιαοίάωπι) να (επιαπαέ ἄπίοεπι εἰ 

απιαΤαπι αφ ιαπι) ΟΥΤΕΣΑ1ΟΤ (Ἰ)απιρατΙ5 ουτε αλυκο) και γλυκυ ποιησαι 

υὁ, τισ ὀυναται) ... 5 (Ξ 0) οὐδεμια πηγη αλυκον και γλυκυ ομπι 
ΚΙΡ αἱ Ρεν οαί 5ΥΥΡ ΤΗΡΙΗΥΙ Ο6ς (5οᾶ 9. 56. 10633 141εοί ΤΗΡΗΥΙ Θες 
αλικον, 4ὔ. αλμυρον: δ1. ΟΠ1 και: ΡΥΟ οὐδεμια Ῥ οὃοῦ ουτε µια, 4πΘΠῃ- 

«άπιοάσπι εἰ. αἰδδοι οὐδὲ µία, αἱ βἶπο ἁποίο τοσίίαδ απάτη οὐδεμία 

5οτ{ Ὀϊίαχ). Βτασθίετεα οῇ αἱ. ΦΥ ΤΣΕ αγ ία εἐίαπι αιμα δαῖδα ποπ Πεγὶ 

Λοΐεδέ ἁμίαί, εορ ία Γοπέ ἁιῖοὶ Γαεεγε αφιιαπι απιαγαπι, ΥΠΑ ηεφιιο 

βαζύπιις ἴοσι5 αφµαπι ἄιμίοςεπι Ιασεγε. Ααῑ]μ νοτο Ιρανίπια: δἱς φποφιε 

έτφο εί αγ μα ἁπι[οί πο επῖέ αππανα εξ αθἸια απιαγα εἰίαπι ποπ εί ἅι[οῖς 

195.ισ: ζ. 52. 8ο. 49. στ. τὸ. 95401. ἜδοςΊςδες ει πὶίσ]... Ἑ αγ ρἱάβ10 

σαΐξ ο | εν υμιν; δειξατω ... Ώῃ εν ὑυμιν, δειξατω | πραυτητι: αἲδ 

Γετε ΕρΗΥ115 ΑπΙΙΟΕΠ1105 πραοτητι 

14. ει δε: ΑΡ 19. ὅθ. 106. αἀᾶ αρα | εριδειαν ὲ ΝΒΖΟΚΗΡ εἰς... Α εφει- 

Ὄειαν, Β” ερειθιαν, 101. 191ὲ6ί Ώαπιρα" (50 σ) εριθιαν | τη καρδια 

6Τῃ ΑΒΟΚΗΡ αἱ ρ]εν οί αθίὮ Ερ]μν115 Ταπι” 68 ΤΗΡΗΥΙ Οεο... ἃ 4. 
16, 2Τ. 99. 6633” 106. αἰδδει Η 5 νρ βγταῖτ «ορ ατπι ΑπΙΟΟΠ 1095 ταιορ 

5. Καρδιαισ | µη κατακαυχασθε (5 νο ποϊ]ᾶε φἰογίατί): Α 143 16. 19. 99. 
95. 96. 91. ὃτ. 46. 69. Τ8. 1285. 1ΤΤ. 456 µη καϊυχασθε ... 8 φιῖᾶ 

αἰαμαππίπί (εκ εἰευαπιπί εοτταρίαπι 7 Ματιαπαγ), ΡΘΙΡΕΙΦ πιεπέεπέες 

οοπίγα υεγἑ{ίαίεπι 



202 9, 15. ΙΑΚΩΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

- ” Ν / [τα » ” ϱ « 

11 τῇσ ἀληθείασ καὶ ψεύδεσθε. 19 οὐκ ἔστιν αὕτη ἡ σοφία ἄνωδεν 
η, ἀλλὰ ἐπίγειοσ, ψυχική, δαιμονιώδησ. 16. ὅπου γὰ χατερχοµένη, ἀλλὰ ἐπίγειοσ, Ψυχική, δαιµονιώδῃσ. ὕπου γὰρ 

τ. λ ο ΕΟΚ Δ - - - 
ζγλοσ καὶ ἐριθεία, εκεῖ ἁκαταστασία και παν φαυλον πραγμα. 

« ν -- λ ς ” / 

1τ ἡᾗ δὲ ἄνωθεν σοφία πρῶτον μὲν ἁγνή ἐστιν, ἔπειτα εἰρηνική, 
3 / Ν - - ϱ) ΄ 

ἐπιεικήσ, εὐπειθήσ, µεστὴ ἑλέουσ καὶ καρπών ἀγαθῶ», αδιάκριτοσ, 
λ / 2 3) ο .- 

ἀνυπόκριτοσ. 185 Μαρπὺσ δὲ δικαιοσύνης ἓν ειρήνη σπείρεται τοῖς 
- » / 

ποιοῦσιν εἰρήνην. 

1Υ. 
’ ΔΝ ’ " / { - ε) - 

1 ΙΠΙόθεν πύλεμοι καὶ πὀθεν µάχαι ἐν υμῖν; οὐκ ἐντευθεν, ἐκ 

14. τησ αληθειασ και ψευδεσθε οππ κ εί (ργαεπ]5δο κατα) κ, Ἰίεπα 
ΑΥΥΣΕΏ πιο ἱπεπιϊηϊ αἄνεγδις υεγΠαίεπι πεο πιεπέαπιὐπό ... ς Ὥτπ Τὶ και 

ψευδεσθε κατα τησ αληθειασ 6ΝΠΙ ΑΒΟΚ1Ρ αἱ] {εγτε ΟΠΠ (οοᾶ 1η 5 1, ο. 
9. οπῃ κατα) ΒΥΙΡ «ορ τε]] ΕΡΙΙΤ5 ΤΠΡΗΥΙ Οεο (Ώαπι” 654 κ. ψευδεσθε 

τη αληθεια) 

16. αυτη ή σοφια (αἵ. Ερὶρι Σο οᾱ. Ὠ]πά, Ῥείΐαν ᾗ αὐτὴ σοφ.): ο 69. 
49ΟΥ ϱ86τ Τ14Πτ151 Ἐρ]ιτ1Τ5 ΤΠΡΗΥΙ ή σοφ. αυτη ... Β οι αυτη | αλλα 

ΟΙ ΝΕ (πον Ἡρῖρ]ι5οὁ ο. Ὠ]πὰ πες ΓΙ)... ς Ίωῃ αλλ οππι ΑΟΚΙΡ ας 

16. εριθεια (Β" ερειθεια, 101. 1918Οί εριθια)... ο ερεισ, Ῥ ΑπΙΟΟΝ 1115 
ερισ | εκει 8ἱΠθ παν 61ΠΙ ΒΟΚΙΡ αἱ Ρἱεγ οαέ 5 νβ ΦΥΤΡ σοΡ ΤΠ αθί] 

Ερ]Ην115 ΤΗΡΗΥΙ Ο6ςο ... ΝΑ 4. 19. Τ8. 101. νσπδ (αρ ΤΠ) ΒΥΙΣΟΒ εκει 

παει 

1Τ. ή δε εἰ. Ερὶρη” 6 Αποςμ!58 εἷἴο ... Ὀἱά 151 η γαρ | επειτα εἴ. 
ΕΡΙΡΗ ΑπΙΙΟΟΗ εία .... Γ]1ά οπι | ἐπιεικησ (ΕρΙρΗ οπι) ευπειθησ (ΒΡ1ρ]ι 

εᾱἆ, Ὠ]πᾶ. ευπιθησ): Πα αζσοιταίε αἱ. 5 απ πιοᾷεδία διααἰδίχὲ ... Π' εἰ 

φεγεσιιπάίαε οοπΦεπίζεπδ... υσζ]ὲ (αίαπε αἳ. [ ἀαπιῖα [οἱ Ἰατ]) πιοᾶεεέα 

ιαζιριζῖ Φοπῖς οοπβεπζέτς (νρΠι5 αρ Ἰωπ ειαᾶίδιζς Ῥο5δί οοπβεπέίετιΒ 

Ρροη) | παθπων: ο (ὃ εταδί88δε νάίτ) 2Τ. 99. 106. (αι. 66033 Ἱπίεν Ίπεαβ 
αάά) 14 ΓΙ αάά εργων | αὐιακριτοσ: 5 νΕ ποπ ιίδαπε: Ε αὖπε ᾱἷ- 

ιιαἰσαξίοπιε ἴγγεργελιειιτθιδέε, Αιισυἱ5 (οί ΒαΏ) ἠιαεδέὐπαθιδ ... 100. 104. 

121, ευδιακριτοσ | ανυποκριτοσ 6ΝΠΙ ΔΑΒΟΡ 8. ὃ. 19. ὃτ. 69. 98” αλοῦ 
5 { νρ «οΡ ΒΥΤΡ αὖπι ΓΙ άἰπ 31 Ερ]γ115 ΑπίΙΟςΗΜ1358 Ταπη 268 (ος. Ρατ15) 

ες (100) ῥταθηη και ΟΝΙΗ ΚΙ, αἱ Ρ]εγ οαὲ ΒΥΥΣΕΗ αθίῃ (5οἆ 5ΥγΥ α{ῖαπι 

απίςα 1Π[6γ{ οορ]απῃ: και Επιέικήησ και εὐπ. και κεστη εἰς, θΙπηϊΠίεγαιια 

αθίἩ) ΤΠΡΙΗΥΙ Ο6ς : 

18. καρποσ δε: ν” αἆά ο (:: ΑΙπϊ]τον αΡὶ βογ]ο]ξασ ην 15 απἱάθτη 

{θβῖδι5 Ρ]ετῖδᾳ) [ δικαιοσυνησ 6ΠΠΙ ΔΑΒΟΡΡ αἱ Ρρία (ὃ αρ Μιίμαεῖ, 

ὃ αρ 5οχ]) αππη ΕΡΗΤΙΤ5 ΑΠΙΙΟΟΜΙ395 Ώαπι” 1655 (αἱ. Ρ8 115) εἰ 5-4 ΤΗΡΗΥΙ 

ες (Ξξ αὐ Ἀσ) τησ δικαιοσυγησ απ κ αἱ Ῥ]α οαἲ Οες 

ΙΝ. 1 ποθεν ριῖ: 5 (που Ἱεπῃ Π νρ) εἰ μπᾶε | ποθεν 5δεο «ΠΠΙ ΝΑΒΟΡ ὔ. 

19. 81. 96. 69. αδοὲ ϱ56Υ ολί β πιθὸ (οπι και) «ΟΡ ΦΥΤΡ αγπιξῦ ΑπΙΟςΗ1064 
ΤΗΡΗΥΙ...ς (-- αὖ -- 5) οἵη «Τη ΚΙ, αἱ ΡΙ6Υ 5 νµ ΒΥΥ5ΕΒ ααί] Όεο | 

εν ὑμιὴι 19. ΥΥΣΕΝ απίθ µαχαι Ροή, Α ὂ. αππιζᾶᾶ αΠίε και ποθεν | εν 
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τῶν ἡδονῶν ὑμῶν τῶν στρατευοµένῶν ἐν τοῖσ µέλεσιν ὑμῶν; 3 ἐπι- 

θυμεῖτε, καὶ οὐκ ἔχετε᾽ φονεύετε καὶ ζηλουτε, καὶ οὐ δύνασθε ἐπι- 
τυχεῖν΄ µάχεσθε καὶ πολεμεῖτε. καὶ οὐμ ἔχετε διὰ τὸ μὴ αἰτεῖσθαι 

ὑμᾶσ᾽ ὃ αἰτεῖτε καὶ οὐ λαμβάνετε, διότι κακῶσ αιτεῖσθε, ὕνα ἐν 

ταῖσ ἡδοιαῖσ ὑμῶν δαπανήσητε, 4 µοιχαλίδεσ. ουκ οἴδατε ὅτι ᾗ 

τους μελ, υμων: πιὈὸ πάά (ροβί ποπιε ο οοζωπίαίέδις υεδἰγῖς «τιαε πιτζί- 

ἰαπέ π πιεπιογίς υεδίγῖβ) εἰ διιπέ υοδίς βιιαυἰβδίπια 

9. φονευετε: οἀἆ πια (αἲ Εταβτηὶ 2. αἴᾳαο εὔ. ΠπίΠετας ιτ ιαςδεί) φ9ο- 

νειτε Ἱπν](ἱ5 ἰεβίῖθις αἱ ναῖν οπιπῖθα5 | ουκ δες: ΑοΙά ουχ (0ονρεν 
ου», πες απίσ(ααπ πποπθί) | και ουκ εχετε δια (49’) ο. νρ ὔ. 11. 18. 19.. 

94. 9ὔ. 96. 27. 99. 90. 92. 995. 95. 96. 989. 43, 6Τ. Τὸ. Τ6. 8. 90. 100. 

104, 196. 197. {ττ. αδΟῖ ϱ56Γ α1556Υ (αἱ αἲ 68. 69. ἆς 4πογάπη 166ίῖοπθ 

ΠΟΠ 38{19 εοηδία!) (οαῖ καν ου εχ. ὁε) βνς (αἳ. απ. ἀεπη]ά Ἠατ!) ογταῖγ 

60οΡ ατπῃ αεί ΤΠΡΗΥΙ Ο6ο...ς (-Ξ 60 4) ουκ εχ. δε δια επί πΙπΙβο 

νίκπια .... αὖὐ ὢσ Τωπ ΤΙ ουκ εχετε δια 5ἵπε εορα]α εππη ΑΒΚΙ, 19. 40. 

5τ. αἱ ρ]α5”0 [ια {οἱ :: και ποπ εοπνοημῖτε νἱἀεραίασ, πες επῖπι απαθ 

βθαππίαγ 6οᾶθιῃ πιοᾶο 61Η ΡγαΕΡΥΘΕδΙ5 οο]αεγεπίέ από και οὐκ εχετε 

εἴ και ου δυνασθε. ἨΗϊπο απί ὃε Ἱπιπαᾶεπάαπι νιἀεραίαχ ααπἲ εορα]α 

ἀε]ειάα, απεπιαπποάπ!Ιη 4ογευετε αἳ μµαχεσθε ΡΓΒΕΡΤΕΒΔα Β1Π{, 
Ἅς 9. αιτειτε: Ρ ὅ δΙ. 4δοῖ α] ραιπο αά δε | ὁαπανησητε (εί. κε, ν” κατα- 

δαπ.): -σητε ἐπ Α”ΘΙΕΑΚΙΡ αἱ οπιπΥ]ά: Ἡ -νήσετε 

4. ποιχαλιδεσ επ ΝΤΑΒ 19. Ιέθιη (μοιχοι εχρτππεμΙὈαβ, ᾳποά ἵρδατη π 

πηπ]]ο οοᾷϊεο ἄνααςο Ἱπνεπίίαν) Π᾽ (/ογπϊσαίογες) νς (αζιζεγῇ) 5ΥΥΣΕΙ 

σορ ααιμαίτ αγία, ΟοπαηκΙπιΙδ απίεπη οµπ ὁαπανησητε Ῥιβεειπίε Ε, 

Ίπ απο Ροβί µοιχαλ. Ἱπεγραποίαπη εδί, πεο'εοπίτα οδίν, απἰ νεγδα εκ- 

οαηίθ Θαπι νοσθιπ Παρθί. Φπαα ἀἰδεποιΙο ϱο οοπβγπηπαίασγ αποᾶ αραιά 

Έανη 933 αβτίαχ ουκ οιδατε οτι εἰς αὔδηιθ µοιχαλ. νεὶ κµοιχ. κ. 

µοιχαλ. Οοπίχα ς Τη ΤΙ ροδί ὁαπανησητε Ριπείο ἀῑδίηκεταπέ ιν... 

ς µοιχοι και µοιχαλιδεσ 61ΠΙ ΝΕΚΗΡ αἱ ρίετ εαί ΒΥΤΡ ΤΠΡΗΥΙ ΌΟεο 

1 ππ]]α8 ἁποΙίο απῖη 1ρ89 αροβίο]α5 Ιία 5ετ]ρβετῖέ α{ εζ1ά1Ι: ααο[οτῖίας 

απῖπι ΎπαΠι 5εα αι 5ΙΠΗΙΘ ΡεΓ(ΠΒΠΙ Ἱηβὶρηϊ5 εδί, Ργαεδεγίϊπι α παπι 

φἰαίπθτο ηοη Ἰοεαί Ιπίεγρτείες ναίετεβ Ἱπ ο, 55 αι ἵπνεηίβεο 

ᾳπαπ1 μοιχαλιδεσ, απαπιν]5 Ρτο Ἱπίεγρτείαπάϊ ΗὈεγίαία ποτ (ΕΠΙΙΠΙΠΠΙ 

8ο πηαδο. ακρτ]ππαπῖ. Ασσθάῖς αποά αἰπη]ίοχ αὉ 1ρ8ῖ5 ο] ατααςΙβ 

ἀϊεῖ Ρτοῦαίαπι ο8ί. Ο6 . Πεγππαππί 485. 49 ος, 1μέεχργείϊ5 ρ. 25. 

αὈί ορὲ: αὑποφάτιεσ παπί ααἱάσπι αἳ Πάεπι 6586 γἰἀεηίαν αἱ Ἀγτα- 
οιιςεῖ5δ ποταγωγίἰδεσ αιαἀἰεθαπί εἵ οὗ θαπιάθπι ΟΛΙΙΒΡΘΑΠΙ ἀῑσί Ρεηθτθ 

{αμη]η]πο. ΟΩποᾶ αριά Απτὶρίοι, Ρο]. ὅ, 11. Ἱερίέαν οἷον περὶ Συρακού- 

σασ αἱ ποταγωγίδεσ καλούμεναν -- τεσῖε 5οχὶρίἁπη 9859 οδίειάὶτ Ρ]ουῖῖ 

αἀποίαιῖο: ποταγωγίἰδεσ᾽ φάνται ἤ µηνυταί. Νεο ἀπβίίαπάππη ρι{ο, 
ααἶπ Τ11 που Γεπηίηας θε ν]τὶ βιογίηξ: 4πατα Ε]αἱ. ϱ05 11 Ὠίοηα ο. 28. 

τοὺσ καλουμένουσ πφοσαγωγίδασ νωκαν]ῖ. Τἀάεπι 1π ΗὈε]]ο 4 εαγ]οβ]- 

ἴαϊε Ρ. ὅλ5, εχίτ. - τοὺσ δε πφοσαγωγίδασ οἱ 4{ιονύσιοι τοῖσ «Συφα- 
κοσίοισ κατέκιξαν - Οοπν]οῖαπῃ ααἴθίη [11986 ποταγωγὶσ νάείαχ'' εἰς, 

Οτῖτας νοτο Ίπᾷο αποά Ἰαεοῦιαςδ {α] νοςς Ἡ. |. αΠίατ οταιϊοπῖ ΠΟΠ 

Μετ, π 



ῬΒο 8, τ αἱ 
(5555, 9) 

Ῥτγον 8. 54 
1 Εα6 5η 6 

2904 4, 5. ΙΑΚΏΌΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

΄ - Ν - - ο - 

φιλία τοῦ κόσμου ἔχθρα ἐστὶν τῷ Όεῳ; ὃσ ἐὰν οὖν βουλη/Θῇ φίλοσ 
στ -- / 3 να ο ω ον / ο. .. ο 

εἶναι τοῦ κόσμου, ἐχθρὸσ τοῦ Φεοῦ καθίσταται. Ὁ ἢ δοκεῖτε ὅτι. 
- 1 - Δ ας. ὁ) 

κενῶσ ἡ γραφὴ λέγει; πρὺσ φῷύνον ἐπιποθεῖ τὸ πνεῦμα ὃ κατ- 
{ ο ιο ον ἂ ο ἷ ΜΥ Ξ « 

ῴκισεν ἐν ἡμῖν, ϐ. μείζονα δὲ δίδωσι χάριν. διὸ λέγει" ὁ 9εὺσ 
3 - κ] ν [ὰ 

ὑπεριφάνοισ ἀντιτάσσεται, ταπειγοῖσ δὲ δίδωσιν χάριν. τ ὑποτάγητε 

η ΙΠΊηΣ. ϱταν]ίαδ, εοηνοπ]ίαπε {ΑΠβΙαΐο 5δαηδαῖ, απαπι 6οΙΠΙ 1060 1541 

αρίιπῃ Ἠαῦθο, τωπ]{ο πηαρῖ5 5 απὶ ἀθεβοϊνεταπί α ἀαὶ {ο8άθςγε ΟΠΙΠΕΡ 

εοπηππαΠ]{εγ µοιχαλιδεσ εοπιρε]]απίαχ, 4παπι δἱ δεχα5 ταβῖο αδείαχ εί 

π{ογα1θ οπτίο8α Ῥοπῖίαν, | του κοσμου «ππῃ ΑΒΚΙΡ αἱ Ρ]εν ΠΒ ΑΥτΡ οαίο 

(οί. Μας 11131)... Ν 68. νυ αἲπῃ αθί]Ἡ (ἴθπι ΦΥ15ΟΝ) αάά τουτου | ἔχθρα: 

βἵο ΤΡ θίε, πες αϊες βσχα! σορ, Ιΐειι ΤΗΡΡΨΙΕΟ ,.. Ίμι ἐχθραὰ αι Τ. 

νο Β (νο φιία απιϊοϊία [τις πιά ὑπιύπιίσα εδέ ἄεῖ,  φιοπίαπι ἐπιπιζοδία 

δαεοιζὲ ὑποπιίσα ἀεὶ εδ). ΟΕ οἳ. αεί] «μία απιέσι ἠιῖις πειαιᾶζ ἐπίπιέοις 

ἄοπιζω. | εστιν τω Θεω ουπι κ νο (ὑπίπιίσα εδἰ ἄεί) ΒΥΥ5ΕΝ (ὑοὐπιζοέία εἰ 
αριά ἄειιππ) «ορ (Μασαιποπα δτ αρ 611 131 εστ. εισ Θεον) ... ς Τι ἳὰ 

του Όεου εστιν 6 ΑΒΚΙΡ αἱ {εγο ΟΠΊΠ (4Τ. εισ Όεον εστ.) Β είς | οσ εαν 

εσπι (Ν” οπι]ςβο οσ) ΒΡ ὅ. 99. 69. αδοῖ «δεῖ Τ)λαπι5ῦ” (οἱ. Ρ41ΐ5),.. ςοσ 

αν οππι ΝΕΑΚΙ, αἱ οετία Ίοηρα Ρ]ι ΤΗΡΗΨΙ Οεο [ ουν εἰ. ἤ να βγταίτ 

«ορ (ατιη επἶπι) ... ἩὉ 19. 2Τ. 99. 69. α5ΕΓ ϱ56Υ α] ρ]1829 Ώαπι 21953 (οἳ. 
Ρατί5) 06ο οἵα, Ἰήπιο 09 (πήπῖπι Ἰαπς ἵπ τει ρτοβαίξ ΟΗΙΠΙΑ 585 αραιά 
Ἱασοῦαπη” -- οσα ἀἷσΕ: ϱμἱ πο[ιεγῖέ απιίσιιβ ε88ε δαεοιζέ )ήις, ἐπὐπιῖσιις 

ἀεί οοπιδ πιεί” ) | βουληθη: νὲ -Θησ, 5εᾶ ταχδι5 αὐβίογς]έ σ. Νό απαπι 

Ἰηνοηίβδοί εαν ουν ῥουληθη, ν]ἀείαν εαν ουν ῥουληθησ εαρ5(αίαταςδ 

[πΐδβα; 41ο οοηε]]]ο αὐ]εείο οογγεχίέ οσ αν ουν βουληθη. | εχθροσ 

(86): κ” εχόρα 

δ. ἡτ 19. Ἰδεῦ ει | κενωσ: Β οι | λέγει; πφὸσ φδόνον ἐπιποθεῖ (Ἰπίον 

λεγει εἰ πρυσ ἀἰκειπφαιπί οῖαπη ὮῬ, πες αίει κΥΙᾶ) οίς ....ς Ίωῃ (Ίξειη 

Τ45) λέγει: Πρὸσ - ἡμῖν;... 60 Βπ λέγει; πρὸσ - ἡμῖν; Οοπίαπριί 
λεγει εππΙ προσ φΘονον Α 4. 10. 11. 14. 15. 16. 91. 98. 40. (ρενρ]ῖί 

επιποῦει δε) 104. (ρενρῖϊῖ οτι επιπο 0 ει) Ίι8οΥ 15οἳ οἱς, αίαιιθ Ίος ρτοὺαξ 

Ἠλίδέ, 4πθπη ν]άε αά .]. ΟΓ εί. Βεά 151. Ειίαπῃ ἵη «84 οἱ 5εΠο]1] βίπρια]α 

νατῖε ἀἰδίπσαυπίέατ, οἱ Μαμαεἴας αἲ Ἠ. 1. εί ἵπ 5ο]ιο]115 αἆ ερ. ΙαςοΡ] 

Ρ. 199 5α. Τίαεπι εξ οαί”ὸ, Τία νο: απ Ρας φιία ὑιαπίίεν δογζρέιω'α 

ἄἰσαέ: 4 ἐποίάίαπι οοπιοῖιρέοοίέ αρύνζέιις, φύ Λαδιίαξ ὃπι υοῦὲ 2 Ποπι Β αι 

Ῥαίαζῖς φποπίαπι ασ κοτρέωγα αἆ ὑπυίαίαπι εοπυαζεδοῖί δρίρᾶμς, φιὲ εἰς. 

ΑἲΠΙ ({θδίο 9): ἢ κενῶσ δυκεῖτε ἃ λέγει ἡ γραφὴ πφὸσ φθόνον, ἐφ᾽ 

ὃν οίο. | κατωκισεν «ΕΠΙ ΔΑΕ 101. 104, (οι. αἀτοπιάοταηέ {δί αἲ11) 
εως ΤΙ κατωκησεν 6η ΚΗΡ αἱ Ίοηπσο Ρ]α (αἳ ναι) οαί ΤΠΡΗΨΥΙ Θες, 

πθς αΠίεν [νο (113 λαδίαξ, ἕα ἐπ]ιαδίίαί) Αγταϊτ σορ οἵς 

ϐ. διο λεγει πδᾳπε διδωσιν χαριν (Ο1επι 55 λεγει δε αυτοισ η γθαφη' 
υπερηφαγοισ ο ὥὤεοσ αντ. εἴε ΕΙ8ΡΣ 439 κατα το" ο Ψεοσ υπερηφα- 

ποισ θἵο, Αί πειίτο Ί96ο Ιπάϊἰσαίαν απογδαῖα γαβρ]σἰαίαγ.): ΠΡ α1δ οι, 

ὑγαηβ]θηίε5 α1ρρο αἩ χαριν αἁ χάριν | ο 8εοσ: δ. 16. 99. 49. 4Τ. 

ὅτ. 6τ. 95. 9838 100. 104, {εΓ Ίδου 1916οί 141ὲΟί αγπι Αμμος] 1098 
Χυριοσ (οετέε ρ]ετίᾳτο δῖς, ποῦ ο κυρ.) :: ταἲ ΤΧΧ Ἰαοίῖοπιο {απέαπη πο 

Πποπαπ{θ 
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οὖν τῷ Θεῷ ἀντίστητε δὲ τῷ διαβόλῳ, καὶ φεύξεται αφ ὑμῶν' 

ϐ ἐγγίσατε τῷ Θεῷ, καὶ ἐγγιεῖ ὑμῖν. καθαρίσατε χεῖρασ, ἁμαρτω- 

λού, καὶ ἀγνίσατε καρδίασ, δίψυχοι. 9 ταλαιπωρήσατε καὶ πενθή- 

σατε, κλαύσατε' ὁ γέλωσ ὑμῶν εἰσ πένθοσ µεταστραφήτω καὶ ἡ 

χαρὰ εἰσ κατήφειαν. 10 ταπεινώθητε ἐνώπιον κυρίου, καὶ ὑψώσει 

ὑμασ. 

11 ἨΗὴῇ καταλαλεῖτε ἀλλήλων, ἀδελφοί ὃ καταλαλῶν ἄδελ- 

φοῦ ἡᾗ κρίνων τὸν ἀδεληὸν αὐτου καταλαλεῖ νόµου καὶ κρίνει γόμον' 

εἰ δὲ νόµο» κρίνει, οὐκ εἶ ποιητὴσ τόμου ἀλλὰ κριτήσ. 13 εἷσ 

ἐστὶν ὁ νομοθέτης καὶ κριτήσ, ὁ δυγάµενοσ σῶσαι καὶ ἀπυλέσαι᾽ 

σὺ δὲ τίσ εἰ, ὁ κρύνων τὸν πλ,σίοι: 

Τ. αντιστητε δε επ ΝΑΒ 18. 91. 40. 49. ὅτ. 69. το. τή. αδοῖ 650 αἱ 

Ρ]αβ5ὸ β νρ «ορ 5ΥτΤΡ ΟνἰπίΣ189,, πιά ϱΥΥΣΟΝ αγπη αθεΠαῖτ εἰ πεδία 

ενως Τὶ αντιστ. 5ἶπο εορμἱα ς, ΚΙΡ αἱ Ρία εαί ΤΗΡΗΥΙ Οεο (Οσἷαῖ 1,586 
αἱασοῦας αροδίέο]ας Ἱία ἀῑοῖι: Πεδίο ἀἰαδοίο". είο ρτοῦαπα{ νΙπα ΠΟΠ 

Ἰαῦοί) 

δ.τω ὕεῳ: κ οπι τω | εγγιει: Α εγγισει 

9. κλαυσατε ΕΝΤΙ ΝΑ... ς Ι Τί και κλαυσατε εππῃ ΕΚΙΡ αἱ Ρ]ει Γνρ εἰς 

εν 15. 18. 96. οπί ΥΥ5ΕΠ Απο» ὃδ οιἩ | µεταστρα/ητο ΕΠΗ ΝΑΚΙ, αἱ 
Ρεν ΑπΙΟΟΠ150 Οεο .... ΒΡ 69. αἲεῖ οδὲς ΤΠΡΗΨΥΙ µετατραπητω 

10. ταπεινωθητε (ΟΥ 3315 φησι γα ιακωβοσ᾽ ταπειγωθητε ενωπιογ): ἃ 
56. αἆά ουν | κυριου ΟΠΠ ΒΑΒΚΡ 1. 19. 69. αὖοτ «δεῖ ΟΥ3315 Ηεργεμῖ 

Ἰη εα{δΙ ΤΏαπιρατί5 ϱαῦ σ...ς (4909) Ὅτασπι του επ 1, αἱ Ρ]ετ σα 

ΤΗΡΗΨΙ Οες 

11. αδελφοι (5γταϊΙ κα]ι «ορ αάά κου, Ίἴθπι ααῖ] ποδένὲ) αἳ, Απιϊος 18 

Ώαπι 3,563 είς: ππ”” Ποτῖας δα] απίε µη καταλ. ρου... Α ὔ. (οτι μου 7) 
19. αδελφοι µου αΠίθ αλλήλων ΡΟ | ο κατχλαλων: 98. 69. 99. 105. 

Α39Σ 656Σ Ἠδον αγταῖτ ΑπίΙος] 1015 ΤΗΡΙΗ ο γαρ κατ., Βοτίας αθίἰ ο δε 

κα. | Ἡῃ κρινων (9’) ουπι ΝΑΒΡ α113 νρ βγταϊῦ Ρα «ορ ασ Ώαπη Ἅ δο3 
(ει. ρατ5) ΤΗΡΗΥΙ ... ς και κρινων οσα ΚΙ, αἱ Ρ]ετ εαϊ Β πιῖ" Ποτίας 

αεἰὴ Απιϊοσϊι 1015 Οεο | εἰ Αη | οὐκ ειποιητησ: Τ. 10 35. 91. ὃτ. 

50. 106. 12Τ. ἴο] ουκετι ει ποιήτησ (1οἱ ἔαπι πιο ε5 Γασίογ), τς 25. 100. 

πιῖξ ουχκετι ποιητησ εν, Ίἴεπι Βοτ]αο ἴαπι πο |Γααίογ Ιεθῖ5 5εᾷ ἴιαίοαθ 

19, ο νοµμοθετήσ εππὶ ΑΕΙ, α] οιμηὺ{ᾶ ΑπίοςΗ 06 οίο.... ΒΡ ΟΠ 9 | και 

κριτησ ϱΠΙΠ ΝΑΒΡ αἰδθ (136Υ κ. ο πρι.) οαἳ Β μι Βοτίας Ίπχον νε (εἴ. 

0.55 149) αγτυίτ βαῇ 6ορ ἁγπη αθί]ι Τά 1115 οἱ 1139 ο{δ)5 ΑπΙΟΟΗ 1109 
Ταρηγ]ίχι... ς(- αὖ Αα) οπι οτι ΙΙ, αἱ δαΐ ται ΤΠΡΙΨΥΙΖΟΝΙ 547 (οθγῖε 

ΠΟΠ ταρείξ εκ {ἑεχίι) Ο6ς | ο ὀυνακενοσ: Α οπ10 | συ δε «ΙΠΙ ΝΑΒΚΙΡ 

αἱ Ῥ]α550 οαί Εβ πιά βοτῖας νρ »υγαίν (564Ρ ὁε ο,”) 6οΡ (αθίίι ἐν ΕΥ 0) 

Αητίοςμ1106 (οπι εἰ) ΤΗΡΗΥΙ ... ς (-- αυ 51) οµι δε οαπῃ πηίπαςςο θαῖ πηγα 

88Η 5ΥΤΡ ἴχί αγπι Οοες | ο κρίνω» (4Ρ΄) οπή ΝΑΒΡ ὅ. 19. 81. 69. Τὸ. αἲ.τ 

696Υ α119 Αγταϊ Φ8Ἡ «ορ ΑπίΙΟΕΗ1106 ΤΠΡΗΥΙ ...ς οσ θινεισ εαπι ΚΙ, 
α] Ίοημε Ρ]α εαί Όες | τ. πλησιον (1) οι ΝΑΒΡ α115 β' πι” βοτίαο 

1 Ρα5,θ55 
Ζασ] 1, ὃ 

Βο 9, 1 
14, 4 
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195 γε νυν οἱ λέγοντεσ᾽. σήµερον ἡᾗ αὔριον πυρευσύµεθα εἰσ 

τήνδε τὴν πύλιν καὶ ποιῄσοµεν ἐκεῖ ἐνιαυτὸν καὶ ἐμπορευσόμεῦα 

καὶ κερδήσοµεν, 14 οἴτινεσ οὐκ ἐπίότασθε τὸ τῇσ αὗριον' πυία 
7ὰρ ἡ ζωή ὑμῶν; ατμὶσ γάρ ἐστε ᾗ πρὸσ ὀλίγον φαινομένη, ἔπειτα 

νρ δγτΏίΓ β4Ἡ 6ορ ατιΠ ΑπΙΟςΠΙ106 ΤΗΡΗΨΙ... ς τ. ετερον ο. ΚΙ, αἱ Ίοηρο 

Ρία σαῖ αείῃ. Ῥτγαείετεα κ 9Π6 10. ὁθ. αἱ Ρραιιό (5ο 18. αᾶά αἆ αλλα 

Χριτησ εχκειπίθ ν. 11) αάᾶ οτι ουκ εν ανθθρωπω αλλ εν θεω τα διαβη- 

µατα ανθρωπου χπατευθυνεται: ᾳπαε απἰάετα Εαί]α] Ἰπ εἰαπο]ο οαρ]- 

(απ Ἠπ]α5 ερίξίπ]αο Ππππετο ΥΙ. Παδεί (αρ Ζαοαρπ”5δ) 

19. ή αυριον (εί. σε 0’) ουπι νΕ 19. 97. 29. 40. 69. αἱ βαΐ πια (2 αρ 

Ῥοτ]) ἤ νς ΒΥΥΣΕΗ βαἩ 6ορ αθί]ι Ηϊοετ(εράδ αἀεἴεΣίρα, ν]άς Βαδθ)...ς αὐ 

97 Τϊ και αυριον ΕΠΙ ΑΚΗΡ αἱθὺ [ετο οαἳ ΒΥΤΡ αΡΙΙ ΟΥΥΔ4ΟΥ 504 ΤΗΡΗΥΙ 

Οεςε | πορευσοµεθα (Α -σω-) ποιησοµεν (ΝΑ -σω-) εμπορευσοµεύα 

κερὀησομεν (εί. ς8) οτι (Ν)(Α)ΗΡ αἱ] δα πια Π (ἰδίπιι --Γαοἴεπιις -- 

πεφοἰζαππιιγ - Γαεἴεηιι) νς (αἱ β 5εὰ ἴετίῖο Ίοσςο πιεγοαδύπιιη) ΟγΤ8ΔΟΣ, 

Τοπ αθίθύπιιδ πέ αφαπιιδ - πιεγσεπι -- ἴπογεπιιώ". κα «ορ, Ηϊετ (1. 1.) 

γο/ιοϊθοεππιι εἰ Γαοἴεπιις -- αἱ πιεφοίεπειγ εἰ Ππσγεπιω"... ς (επι αὐυ Β7, 

ΠΟΠ ςΕ) πορεισωµεθα ποιησωμὲν εμποφευσωμεθα κερδησωµεν «ππι 

ΚΙ, (ρτῖπιο Ἰοεο εἴ. Α, 8ες ]οσο εἰ. κα) Ἡ αἱ ρ]510 (ίετο οπιη αρ Βου εἴ 

Μι{]αε!) εαί ΤΗΡΗΥΙ (8εά πορευσομεθα) Θες. Ἐκ πΙπιβδο ραιοί θἰπι- 

Η1{6Υ πί Α νε]. Πα 19. -σομεθα εἰ -σωμεν, ἴα1π -σομεθα, απλτίο Ίος 

Μαέ; 40. -σο- Ῥταείεγ πονησωµεν. Τοηβε ΡΙετίαιπα ααί πΌ]ααε -σο- 

ααἱ -σω--. | εκει (νρεῖε εἰ }ασίεπιις δὲ φωζᾶεπε, απι ἵα ἀθιη]ὰ {ο] εἰ αο, 
φωΐάεπι ἐδί): Α 19. ΟΥταΔος οπι | ενιαυτον 8ἱΠ8 εγα 6ΜΠΙ ΝΒΡ 96. Βνς 

5αἩ «ορ Ἠίαν (1. 1.) ... ς Εϊ αθά ενα εππῃ κ1, αἱ Ρρ]ετ δγνας αν ΟΥΥ 

αἀοτσοί ΤΠρΙΥ] Θες 

14. επιστασθε: Ρ θδ. επιστανται | το τήσ ΕΠΙΠ ΚΙ, αἱ Ρ]εν οαἲ Ε (φιιέ 

Τφπογαίίς ογαδέύπιμπ) νρ (φιιᾷ εγἰέ ἴπ εγαδέἴπο) ΒΥΤ3ΞΝ 5αΐ «ορ ΤΠρΗΨΙ 

Οεο .....Ἡπ τα τησ οτι ΑΡ Τ. 19. 69. 106. α5ΕΙ 056 ΒΥΤΡ... Β τησ 

.εαηίατη, ΟΕ 6ξ. ΗΙετ 1. ]. φιέ πεβοἰ( ἄε ογαδίΐπο. | ποια γαρ εππι ΒΟΑΚ 

ΤΡ αἱ] Ρ]ετ νρ ΑΥΙΣΕΧΝ (φιίᾷ επίπι εδέ υἶία ποδίγα πῖεί υαρογ) οοΡρ (8α]ι οἶξα 

υεδίγα επῖπι εδὲ ἰσμί υαρογ) ΤΠΡΗΨΙ Ο6ε: 1ἴεπι Π' αθίΠΡΡ φπαε αμίεπι ... 

κ’Β ο36ἳ ΑΥΤΡ ατπι αείμῖο οπι γαρ (Τλαπι 1 ποῃ ρτοῦαι) | η ζωη: Β 
Παπ ατοπι ή | υμων: 19. 96. 58. 69. αδΕΓ ἨδΟΣ βΥΥ5ΟΝ αγ Ὦαπηρδ1ή (ξ. 
Ρας) ΤΗΡΗΥΙ ηκων | ατµισ (1, Ώαπι2 1 ατµη) γαρ εστε: Ν οπι | ατμ. 

γαο οἳπῃ ΕΚΗΡ αἱ ρ]εν οαῖ Π ΘΥΤΡ αὖπη Ὦ)απι 1 ΤμΡΗΥΙ Οες Πίου (1. 1.) 
εες Ἰα ΟΠ γαρ ΕΙΠΙ Α 19. νρ ορ | εστε (8εᾷ ΑΚΡ αἱ Ρ]α εαί εσται, 

μΐπο 9’ εσται) εππι ΑΒΚΡ Ἡ αἱ ΡΙμβδὸὸ ΑΥΤΡ (ΒΥΥΣΕΣ ποπ αχρτί) αγπι 

αθιμαῖσ Όοδς.... ς εστιν οππι 1, αἱ δαΐ πηα Π νρ (εί. Ηϊεν Βαά) Ώαπι” δή 
ΤΗΡΙΥΙ | ή προσ εππι ΝΑΚΙ, αἱ οπιηνίά Ώαπῃ εἶο... ΒΡ οπ1 η | έπειτα 
και ΟΠΠ ΑΕΚ (σοτίε δίο Μ{ίμααΙ) 5. 99. 4Τ. εἰς (αἱξ αρ Μιµαεῖαπι, 8 

{απιεη τεσίε ποϊαν]ί; αρ Βοτὶ πα] α5 Ἠπίας Ιεσιϊοπῖς {εδίῖς αβετίας, 

ᾳποᾷ αἱ {ρβαπι Απ τοσίθ Παῦσιέ ἀπδί{ο) Ώαπῃ 5511 (αἱ. Ρ8115) Π’ (ἀείπιᾶς 

εθ), Ίτεπι εί ἀείποερε νρ (αἱ. απι΄ ἀθπιῖά) ααἰμαίς, ἴτεπι εἰ ππίατα ΒΥΥΣΕΙ 

ΤΠ ... ΤΡ οἱ. 40. αἱ (οτοδδ επ. ὃε καν ... 5 επειτα ὃε οαπι ππῖπαδο 



ΙΑΚΩΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ σος πο 

καὶ ἀφανιζομένη' 19 ἀντὶ τοῦ λέγειν ὑμᾶσ" ἐὰν ὁ κύριοσ Θελήσῃ 
καὶ ζήσομεν, καὶ ποιῄσοµεν τοῦτο ἡ ἐκεῖνο. 16. νῦν δὲ καυχᾶσθε 
ἐν ταῖσ ἁλαζονίαισ ὑμῶν πᾶσα καύχησισ τοιαύτη πονηρά ἐστι». 
1Τ εἰδότι οὖν καλὺν ποιεῖν καὶ μὴ ποιοῦντι, ἁμαρτία αὐτῷ ἐστύ». 

γ. 

1 ”4γε νυν οἱ πλούσιοι, κλαύσατε ὀλολύζοντεσ ἐπὶ ταῖσ ταλαι- 

πωρίαισ ὑμῶν ταῖσ ἐπερχομέναισ. 3 ὁ πλοῦτοσ ὑμῶν σέσηπεν, καὶ 

τὰ ἡμάτια ὑμῶν σητόβρωτα γέγονεν, Ὁ ὁ χρυσὺσ ὑμῶν καὶ ὁ ἄρ- 
7υροσ κατίωται, καὶ ὁ ὢσ αὐτῶν εἰσ μαρτύριον ὑμῖν ἔσται καὶ φά- 

και ΤΠΡΗΨΙ Οεςο ... 96. 98. 69. ασ οδΕῖ Ἠ56Υ {α {ο] Ἠατ] «ορ ΑΥΤΡ η] 
η]βδῖ επεντα 9 

16. Θεληση ο πη ΝΑΚΙ, αἱ Ρ]εχ (15έ) -σει) ΟγΤΔ4ΟΥ504 ϱίς .., ΒΡ 69. α5ος 
ἀδος Θελη, οδεῖ θελει. Οείεταπῃ Τη δὶο Ἱπίετρα: Φεληση, και ζησ. και 
ποι. | ζησομεν οππι ΝΑΒΡ αἰ1δ β' (ϱἶ ζοπιύπιις υοζμεγίέ εἰ υἴθεπιις αι 

Γαεἰεπιι 6ἰς) ... ς ζησωμεν επι ΚΙ, αἱ Ίοηρο Ρ]α οαὲ Ογτᾶάονδο4 
ΤΠΗΡΗΥΙ Οες, Ἰεπι νο (5ἱ ἀοπιύιις υοζμεγίέ εἰ δὲ [απ οπι] υἐωεγύπιις, 

Γαοἴεπιιβ εἰς) εἰς (ν]ά6 Ρο8έ) | καν ποιησοµεν ΕΙΤΏ ΝΑΒΡ α115 (αἱ απ) 

πβπροταπο 98. 40. 95. 136. 1Ττ. 19ἱΜεί, 1έθπῃ οΠΠΙ580 και ΟΥΥΔ89Υ, Πέοπα 
ποιησοµεν ΟΠΙΙ58Ο και νΡ 5αἱ 60Ρ ΒΥΤΣΕἨ ΑΥΠΙ αθίἩ ... ς (εί. ΑΝ, βεά 

ΠΟΠ ςε Α7) και ποιησωµεν εππι ΚΙ, αἱ ρ]α οαί ΤΗΡΙΙΥΙ Οες 

16, νυν: 81. νυνι | καυχασθε: κ Τ. 106. κατακαυχ. | εν: 69. αλ ϱ50Γ 

επι | αλαζογιαισ 6ΙΙΙ ΝΑΒ”1Ρ α1956Γ α11 πιαίἰ (ιδ πορ]οσί{) ... ς Ιμη 
αλαζονειαισ οππι Εὸκ αἱ Ρρία :: οἳ Βιερῃ, ΤΗεΒ,. | πασα: απασα... 

16. 69. 439Γ οδὲΥ αάά ουν, Ίξεπα αἱ Ραις δε νε] γαρ 

1Τ. ποιειν: Α Ιᾶ ποιησαι .... 99. 91. 39. 6ὔ. 91. 98. αδ οπι, πθς αχρεΙΠη 

ΒΥΥΣΕΕ ΑΥΤΑ 

Ψ. 1. κλαυσατε: 19. κλαυσογται | επερχοµεναισ 8ἶπο αἀἀῑίαπι οτη ΑΒΚ 

ΤΡ αἱ Ρρ]αγ β' 5ΥτΡ ΟΥτέδᾶ 465 ΑπΙοσΙΙΟ45 Ώαπιῦ δή δίο (135 μας 81ρετ- 
υεπζιωιέ αῑυτεῖς υεδίγῖς: ϱιύιετιιπέ εἰ οἱο) ... ὰ ὅ. 8. 25. νο ΒΥΙΣΕΒ ϱ0Ρ 
ΑΊΠΙ 86ί αάά υμνν 

9. σεσηπεν εἰ. ΑπΙΟΟὮ 1945 εἰς ... 18. 26. 40. 96. ΙΤτ Ώαπι 484 εκ Ρ8ΓΙ5 
(πο Πεπηθά) σεσηπται 

8. και ο αργυροσ κατιωται (ΑΥΠΙ ο αργυρ. Όμων και ο χρυσ. πατιωτ.) 

οἱ. ΑπϊΙος]1040 Ώαπι 2484 αἱς (πι”ὸ ατιγηπι εἰ αγφεπέιπι υεβίγπι, «ιιοᾷ Τε- 

Ροδιϊκέζς πι πουϊεκἰπιῖς ἀἄῑεδιι, ετιιφπαυῖέ, εἰ εΤιᾷο εογπι ϱἴο) ... Α 18. 

κατιωτ. και ο αργιϱ. | φαγεται: δε ΑΌ Ῥτο φαινετε τεροθα]{ | ωσ πυρ 

οππ] Ν ΠΚΙ, αἱ ρ]εν Π πι” νσ τε]] ΑπΙοςΠΙ040 ΤΗΡΙΗΥΙ Οες ... ΝεΑΡ δ. 

19. (5εᾷ Ροτβῖί ωσπερ Ῥτο ωὧσ πυρ) ὈδεἍν]ά Ώαπῃ 3484 (εί. ρατῖθ) ΑΥΤΡ 
Ρταθπῃ 0106. Ῥταείογεα ΑΠίε ὧσ πυρ Ῥ]επο ἀἰδήπραιπε ΑΤ (υμων' 

ωσ πυρ" εΦθησαυρισατε, εν 516) 2. 4. τ. θα πο ρα. 5ο. 15.46. 

65. 64. 66. το, 86 086 Ο6οξοτη, 1ΐεπι ΑΥΤΣΕΝΠ ἔφπεπι οοπἐβδἰρἐῖ υοῦὲᾳ 

Το 12, 4 

Ῥε οἱ, 9 
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Δ / ς - ς - υ { 

γεται τὰσ σάρκασ υμῶν ὣσ πυρ. εθησαυρίσατε ἐν ἐσχάταισ ἡμέ- 
ε ι » - - 

ραισ. 4 ἰδοὺ ὁ μισθὸσ τῶν εἑργατῶν τῶν ἀμησάντων τὰσ χώρασ 
{ - { 2 « -- ΄.. Ν Ν -- 

ὑμῶν ὁ ἀφυστερημένοσ αφ ὑμῶν κράζει, καὶ αἱ βοαὶ τῶν 8ερι- 
/ 5 Ν ον / Δ 32 / ε) / 

σάντων εἰσ τὰ ὥτα κυρίου σαβαωῦ εἰσελήλυθαν. Ὁ ετρυφήσατε 
Ν -- - . [ά - 

ἐπὶ τῇσ γῆσ και ἑσπαταλήσατε, ἐθρέιατε τὰσ καρδίασ ὑμῶν ἐν 
{ ” ὸ ΄ / υ ’ . 

ἡμέρᾳ σφαγῆσ. ϐ κατεδικάσατε, ἐφονεύσατε τὸν δίκαιον οὐκ 
ἀντιτάσσεται υμῖν. 

η τ ον , ” - -- 

τ. Μαωκροθυμήσατε οὖν, αδελᾳού ἕωσ τῇσ παρουσίασ τοῦ κυ- 
{ Ν Ν - - 

ρίου. ἰδοὺ ὁ γεωργὸσ ἐκδέχεται τὸν τίµιον καρπὺν τησ γῆς, µάκρο- 
- δι 12 ας ο. Ω ).. ος . / 

θυμωῶν ἐπ αὐτῷ ἕωσλάρῃ πρὀϊμον καὶ ὄψιμον' ὃ µακροθυμήσατε 

ὑπ πουἰββίπιος ἀἴεδ; αεί] ΤΗΡΙΥΙ Ροδί πυρ αάὰ ὃ (νἷᾶε απίε μα”0). Οἐ 

ποίαΊη Ργοχίπ]απη. | εθησανυρισατε είς: ΕΠ {α {οἱ Παν] ἐλεκαιωἰραθίίε (8 

αάάᾶ εἰ) πι πιουβεἰπις ἀῑεύις:, νβς]ε αι ἀεπιῖά Ῥεά1δὸ {εδαιγέναδες 

(ἀοπαῖᾶ --μαέίθ) υοδῖδ (απι ΟΠ) ναπι (ἀαπι]ά αάά ἄεί) ὕι πουϊβδύπυς αῑε- 

δη. Ἑααπι Οεοἵχί Ιη{ετί οργην, {βπηΘΗ 61Η 11ΟΗ αἰἠπρ]ί. Νας αρηοβοῖί 

αἀΠαπηθη απ Οα85194150, Ῥταείετεα οἳ Ἠο 9, 5. | εν (100. 156 αάά 

ταισ) εσχατ. ἠμιεραισ: Α 15. εν ηµερ. εσχατ. 

4. αφυστερηµενοσ 61Η ΝΕ .., ς Ἰμῃ ΤΙ απεστερηµενοσ 6ππά ΑΒΞΡ αἱ 

οοτίο Ρί6Υ οαΐ ΏαπιΣδττεᾶ οίς, Ιΐ6επ κ, ΓαπηρβΙΙ5 αποστερηµενοσ . 

εισεληλυθαν οἵπι ΒΡ, επ -λυθεν Α Τ)αιη2/614 (αἱ. Ρατί5) (Ώαπιθαᾶ Ἀ)ὔττ 

-λυθει) ... σ εισεληλυθασιν επι ΑΚΙ, αἱ οπιπσΤᾶ εαἲ ΤΗΡΗΥΙ Θες 

δ. και ἑσπαταλησατε (α6ί. πιὸῖ Απιοςμιῦδ Ώαπιρα 5 εαῦ µ εἰς): Α Τὸ. 
ϱοΡρ Ογτεδα 405 οπἩ και (5εᾷ Ογν εσπ. απίθ επι τ. Υήσ Ροή; ϱχδογ]ρβῖέ 
Ίοσαπι οξ. εα158) | καρδιασ (αἵ. Ερ]τ51 Απζοσι οὔ5 οίς): 40. Τὸ. ΒΥΙΣΕΝ 

σαφκασ (8ΥΥΣΕΝ «ογρογα Ὀεδίτα) | εν ημερα (Α -ραισ) οΝΙΏ ΝΤΑΒΡ 19. 
81. Ε τοῦῖ νο «ορ ΓαπιβαΙ5”Ἡ (18 µ)...ς ὧσ εν ηµερ. ο. ΝΕΚΙ, αἱ ρἱετ 

οαῖ δυτυς αγπι Ερητθ ΟΥΤεδαΆὔδ ΑπΙΟΟΠ1Ο55 ΤΗΡΗΥΙ Οεο ... αθίμτο 
οπι ε’ ηµιερ. σφαγ., 5εὰ αθίΠΡΡ αί φιζ δαφίπαί ὄοσεπι ἴπι ἄῑεπι πιαοἰαξίοπίδ 

Τ. μµακροθυµ. ἐπ αυτω 6Η ΝΑΒΡ αἱ δαΐ ππα οαί ΑπίιοσμΙ 5 Οεε ... κι 
Ἰ αἱ Εετεδὸ ΤΗΡΙΥΙ µακρ. επ αυτον ... Ἡ Ῥαΐσπιδ ὕπ {μδο, 8εὰ νο αἲπι 

αθεελαίτ γαζεπέεν Τεγεπς (Εἶπε επ αυτο) | εωσ 866 5ἴπθ αγ’ Ο1ΙΠΙ ΑΒΚΙ, αἱ 

Ρἱβ35 οαί 5ΥτΡ χι ΓΗΡΙΥΙ Οεοἰσί... ς (4υ09) πι αάά αν εππη ΝΡ 19. 

αἱ ρίι 5ΥΤΡ πι ΑπιϊοσιιΙ 6 Οεοξοτη; 608. 98. 99. 106. αἆά οὗ | λαβη: 

106. 656 λαβοι | προῖμον επι ΔΑΒΕ (εί. 1. αρ Βου) ... ς 1Ώπ πρω- 

ἴκον οππι ΒζΚ1, αἱ οοτίε ρ]ετ | προῖμ. 5ἶπα υστον επι (ΝΑ, γἱᾶε Ρο5ί) Β 

81. (5οἆ Ιαβεί και τον προϊμ.) νο (εἰ. απι {α ἀθιπίὰ λατ] {ο]). δα] αἲΠΙ 

(εί ααἰμαία ραέζεπέεν 7ΕΥεη5 Όεδρετε εἰ πιαπε αἱ πιαέαγεβοαί εί γιοζῇοεί 

εἰ εί πιείαέω: Ύ πας 1εοΙΙοπ] παρπον Ῥτο υετον {άνετο νἰάεπίχ), επι 

Η (νίάο Ροβ8) ... ς ΡΙάΘΠΙ υετον εµπι ΑΚΙΡ αἱ] Γ6Υ6 ΟΠΗ (18. απίε λαβη 

Ρο) ομὲ ΑΥΙΣΕΝ αἱρ Ίχί ΤΗΡΙΗΥΙ Θες, Πίεπι κ 9. Η εορ Υ1Ρ τηξ ΑπίΙΟΕΙ 

1306 (αββ]οά 150 Ῥγασπι χαρπο) (5εὰ Π' Ροδί οΨιμον, «ορ Ρο8δί προῖμον 

Ροη; Οαββίοᾶ Εἶα: ϱπαιᾶο εἰ αφγἰοοζας ηιζις ππτιιαέ πια Μέι ο αοέατι 

εἱ υεδρεγύπωπι Ώγο ἐεπυμογί φιαζίαίε ῃεγοζρζμπέ.), δεὰ κ καρπυν τον 

(86 ἀθιοί τον) 
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καὶ ὑμεῖσ, στηρίξατε τὰσ καρδίασ ὑμῶν, ὅτι ἡ παρουσία τοῦ κυρίου 

ἠγγικεν. 9) μὴ στενάζετε κατ ἀλλήλων, αδελφού. ὕα μὴ κριθητε' 

ἰδοὺ ΄ κριτὴσ πρὸ τῶν θυρών ἕστηκεν. 10 ὑπόδειγμα λάβετε, ἆδελ- 

φού, τῇσ κακοπαθείασ καὶ τῆσ μµακροθυμίασ τοὺσ προφήτας, οἳ 
ἐλάλησαν ἐν τῷ ὀνόματι κυρίου. 1] ἰδοὺ µακαρίζοµεν τοὺσ ὑπο- 

1 Τὴ6 4, 156 58 

916915 

2Ρ61,2ἱ 

8. μακροθυμήησατε 5ἶπε εορπ]α 6πΠι ΑΒΕΡ αἱ Ρρ]εχ ΕΠ απ ἀαπιῖά αγ] 

αγταί; ϱ4] 6ορ απ ΤΗΡΗΥΙ Οεο ... κἩ ϐ. 18. νρεῖθ {αι {οἱ αααίτ 

ΑποσΗ 1206 α4ᾷ ουν 

ϱ, αδελφοι: Α 189. ἆδο ΦΥΥΣΟΕ βαἩ 6οΡρ ΑΠΙΟςΗΜΙ115 αάά µου. Ῥοδαίηας 

ΒΙΙἴΕΙΛ Ροδέ κατ (Ά κατα) αλλήηλων οΙΠη Ἡ1, αἱ Ρίου βγταί βαΏ 60Ρ αΓΠι 

ΤΗΡΗΥΙ] Οεο... ἴπ ΤΙ απῖε κατ αλλ. οπ ΑΒΡ ὅ. 13. 91. 69. 106. αδος 
ος ἀ45ετ ἤ νς ααιμηῖῦ ΑπΙΟςΙ115 (:: οπ1πες ἄχαθςί ἱρίίαχ ααὶ µου 

αἀάτιπί αἴίαπι (γαπβροπαπ{) 1: απαο {γαπβδροβδίϊο δαβρεοία Πἲ ϱο αιιοᾶ 

αδελφοι (αδ. µου) οἴίαπι 4, 11 Ίοσο ρονκἰπι]]{ η Α ὅ. 19. οἷς ἵπ οι ἆ σπα 

πιοσΙη {απβροπ]ίασ ... κ 16. 16. 29. 28. ὃδ. ὃτ. 56. 64. 100. οαί 

Ῥίαπο οπι | κριθητε ΕΠ ΝΑΡΚΙΡ αἱ Ρ]αςΤὸ ϱαί Π (πε ὧι ὑιαζοίπι ὑποί- 

αεί) να (ιέ ποπ ἄιαἰσεπιϊ) τε]] ΑπὐιοσμΙ115 ΤΗΡΗΥΙ ... ς (- αυ 8σ) 
καταλριθητε εππι πιπαβο πΥἱά ραπο Οες | ο κριτησ 6ΝΠΙ ΝΑΕΚΗΡ α1το 
οαῖ (οἳ. 5Υ1Ρ 1η 5Υ αγπι) ΤΗΡΗΥΙ Οεο... ς(Ξ αὖὐ 82) οη1 ὁ οπή πηίπαδο 

πισ]ᾶ Ῥαπο 

10, λαβετε: Α 19. αοἴῃ οἱ, Ρτορίθιεᾶαιιθ ροδί παχροθυμιασ αάά εχετε 

(ἱ9. εχετε), ΔΕΗ διπέ; 5εᾷ οὔἶαπι γθίθηίο λαβῤετε πό δ. 40πΙΕ τὸ, ροδέ 

μακροί. αᾶά εχετε | αδελφου 5ἶπθ µου ο. ΔΒΡ ὔ. 14. 94, 96. 96. ὃ9. 98. 

ατ. 09. Τὸ. 119. αἲοῦ ϱ56ὲ 5ο νο (εί. Βε 15) ΑΥΥΡ αὖΠΏ αγ 0ΗΥ9,1Τ6 

Ῥαπήρατί5 (ραῦ π)...ς (α009) αἆά µου οπΙη ΝΕΤ, αἱ Ρ]ον οαί ΦΥΥΣΕΝ 5αἩ 

εοΡ (αοϊἩ ποδίτ) ΤΠΡΗΨΥΙ Θες ... 64. ΑπΙΙΟΕΠΙ506 οπι. Ῥοβδυίππας απίεπι 

αδελφοι (αδ. μου) απῖθ τησ πακοπαύθ.. (Ν καλοκαγαθιασ) οΠΙ ΝΑΒΚΤΡ 

Ἡ αἱ Ρ]1560 σαξ Η νο ΑΥΥ5ΕΝ (ργορλείας, Γγαέγεδ πιεί, ραξἰεπέίαο θἴς) ΒΥΤΡ 

58Ἡ «ορ ατπι αθίἩ ΟΥ 5116 Ώαπιραν]5 (Μα π) ΤΗΡΗΥΙ... ς(-- αὐ 55) 

Ροδέὲ κακοπαῦ. Ρο οππι πιίπακο π(νίά ραπς Όεο | κακοπαθειασ (ία 

ΑΠΟκ5ΗΓ εἰς; ΒῬ -παθιασ, ἃ αἱ ἴαμπι ποἰαίαπα παλοκαγαθιασ) κ. τ. 

κακροθυµιασ: αι {α αγ] ζαδοτῖ εί ραξϊεπέίαε, νοζ]λε εωίέις πιαζὲ ζαδογί5 

οἱ ραζτεπέίαε, ἴοἱ ῬΡαϊζεπέίας εωίζμς πιαζύ εἰ ζοπαπιύπιϊαέζα, ἀθπιὶᾶ Ἰαδογῦς 

εἰ Ραξζεπίίαε εἰ ζοπιαπζπιαές εί εωτδις πιαζ; ἤνοτο ἆε πια[ές ραξδίοπίδιις 

εί ἄε ραζειέία | εν τω (Ν ΟἨτ οπ1) ονοµατι ΕΠ ΝΗΡ ὅ. 150. 168. 94. 99. 

81. 99. 96. 98. 4Τ. 69. τὸ. 99. (σλαλ. υμιν) 101. 106. ΙΤτ1εοί 18ἱ6εοί 5ος 

α)35ου (οἳ ορατροτὶπί5 αρ Ροββίπιιπι) οαί ΟΙ15»116 (ελαλ. τον λογον) ΤΗΡΗΥΙ, 
Ί{16Π ο ποπιῦπιε 8 νο αὖπι (1{είῃ αβηοβσθτο να!τ τα]]). Ῥϊπιϊιμίέεν 40. επι 

τω ονοµατι ... 5 Τϊ τω ογοματι επ ΑΚΙ, αἱ 1οηΏβο Ρ]ι Ταπιρατί επὺ π 

δἳ υ (5εᾷ Ἠαῦεί ελαλ. ην) Όεο | κυριου: ὄ. 51. 69. 96. 106. 149. 
430Χ Ί56ς του κυρ. 

11. τ. ὑπομειαντασ (60) οπιπ ΔΑΒΡ 1. ὔ. τι 8. 9. 40. 69. τὸ. αἲοῦ Ώαπι 

Ρα115 (2α0 π), Ίέεπι φιιῖ διθέπιογιὴ ΕΠ νο αγταϊῦ,.. ς ΤΙ τ. υποµενοντασ 
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/ . Δ ς Ν 2 } νι μμ Ν / , 2]. 
Ρε 102109), μείναγτασ᾽ τὴν υπομονην Ιωῶῤ ἠκουσατὲ και τὸ τέλοσ κυρίου εἴδετε, 

ΜΙ{ 5, 4 58 
25, 16 

σ / ’ 3 ς Φ ΔΝ 3 / 

ὅτι πολύσπλαγχνύσ ἐστιν ὁ κύριοσ καὶ οἰκτίρμων. 
ι Ν / 2 υ 

12 Πρὺ πάντων δέ, ἀδελφού µου, μὴ ὀμνύετε, μήτε τὸν οὐρα- 
Δ / Ν τή / ἄλλ να ν ο δὲ ς -- Ν υ , 

νὸν μήτε τὴν γῆν μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον ' ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ ναὶ ναί 
ολ Ἀ / ΄ [4 

καὶ τὸ οὐ οὔ, ἵνα μὴ ὑπὸ αρίσιν πέσητε. 
͵ ” τς ες ν Ξ 

19 Κακοπαθεῖ τισ ἐν ὑμῖν; προσευχέσθω᾽ εὐθυμεῖ τισ; ψαλ- 
3 - { - / Δ 

λέτω. 14 ἀσθενεῖ τισ ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τοὺσ πρεσβυτέ- 
- ᾿ ΄ Ν / 3 

ρουσ τῇσ εκκλησίασ, καὶ προσευξάσθωσαν επ αὐτόν, ἀλείψαντεσ 

οππῃ ΚΙ. αἱ Ρεν οαὲ 8αµ «ορ ατπῃ αεἰμα ΤΗΡΗΥΙ Οεο | τελοσ: 2τ. 

99. 0633108 ελεοσ { κυριου: αδΕΙ του κυρ. | ειδετε έαπι νβ”κ αἱ Ρ]α.... 
Τϊ νδετε απ ΑΒΞΠΡ αἱ πὲ ναίν ρετιπ (ὔ αρ Μαθίλμασί, ὃ αρ Φοτί) Ώατα 

Ρατ15 (εαῦ π εί υ) ΤΠΡΗΥΙ | πολισπλαγχνοσ ἑπιΙ ΔΛΗΚΗΡ οίο ... αν’ 
πολυευσπλαγχνοσ εαπι 1. ὃ. 9ὔ. 98. 40. 49. ὅτ. 69. αδοῖ ο5δοἳ α|25 

ΤΠΡΗΥΙ (:: εαᾶεπι νοκ αραιά Ο1επιῦοῖ οἱ αΠρί ἵπνεπίεαν) [ ο (Ἡ οπι) 

κυριοσ οὕπι ΝΑΒΡ 19. 69511 983" αἱ νὶκ πχ (µπ]]α5 αρ Βοτῖ, 987” δο]π5 

αρ Μαθί: {92533 ρο8έ οιχτιρµ. ῬοἨ) Ε νο 5γτΕΙΣ δα) «ορ ατπι αεί 

Ώανηραι]5 (51) π οί υ) Οο6ο ... ἄὐ09 ΤΙ οπι οππι κ; Ἡ 91. 40. ὅτ. 68. 

Τ5. 106. αἱ (εγεδὸ σαῖ Υνρβ5 (αρ 11) ΤΗΡΗΥΙ 

19. προ παντ. δε αἵι ΝΕΑΕΒΙΗΡ αἱ ρ]εν Ε νο Αγταῖ δαἩ «ορ (αεί, νἱάε 
Ρο5ΐ) είς ... κ’ πρ. παντ. ου” ... Κ 106. 180. 15ὲ αιγπι οπι εορα]απῃ. 

Β]ς αθί]Ἡ: αἱ (ιιοᾷ υεγο οπιπζωπι Ῥγζηιιπι εδ, απιαίο 05 ὑπυίσεπι, ]γαἴγεδ 

ποδγὲ; πε ἐηγεί οἵς | αλλον τινα (ΑΠΙΙΟΟΝ1133 τιν. αλλ.) ο0κον: Α αλλ. 

ορκ. τινα | ήτο (ΏαπιἍὐδΙ εστω) δε (εἴ. πό β' [αι Πατ] 5δαἩ 5Υ ναί αντι 
Ώαπι 981 αἱς): ν” 8. 96. 9811 νρ (εί. απι ἀθιπ]ά {οἱ, πο Ἰίθπι [πι Ἠατ]) 

6οβ αθί] αάά ο λογοσ:: εκ Μί | και το εἰ. δγγαῖ δα] απ (αεί εἴνε) 

Ο1 ει (ν]άε ροςθ) [δαπι” 681 οίο ... 19. Η νο 6οΡ οπι και. ΟΓ Ἀπο (εί 

αἆ Μί ο, ὃτ) Ο1ειπ]ῦῖ τω του κυριου ρητω" εστω υμων το ναι γαι, και 

το ου ου, Ιεπηῦ” ὀικαιοσυνησ γαρ ην επιτοµη φαναι' εσται υμων το 

γαι ναι, και [οοάρατῖδ αἀᾷ το] ου ου. Πίειι Ηοπηϊ]ο]6πῃ5Ιὅ τοισ δε γοµι- 
ζουσιν, ὧσ αι γραφαι ὀιδασκουσιν, οτι 0 Θεοσ οµχγυεν, εφη' εστω υμων 

το ναι ναι, [εοὰθίτοῦυ αάά και] το ου ου" το γαρ περισσον τουτων εκ 

του πονηρου εστιν. | "πο κφισιν (αἱ. ςε 0 Βσ) εαπι ΔΑΗ 8. 19. 26. 27. 

29. ὀθ. (αἱ. πα]]α5 αρ Βοτὶ πες αρ Μίίμασϊι) Ε νο βγτας β4Ώ οορ 

αειλαύς Ώαπι 3651 (49. 963 εισ χρισιν) ... 5 (ποπ ςε οίς) εισ υποκρισιω 

επ ΚΠΡ αἱ Ρ]1550 οαξ αγ ΑπΙΟΕΙΣΙ54 ΤΠΡΙΥΙ 06ο 

19 εἰ 14. ἐν ὑμῖν; εὐθ. τισ; ἀσῦ. τ. ἐν ὑμῖν; φοπὶρείπι5 ρταθοιπίρ ας 
Πνρ, Ιἴοπι ς {δέ Τμ αἰῑ5; οοπίένα αὐ ὃσ Τι ἐν ὑμῖν, εὔθυμ. τισ, ἐν 
ὑμῖν, οἀἱάσγαπίέ. ]ασοῦὶ απἰάσιηα γαίοπ] Π]]πά αποά ργασα] πια παρῖ5 

οοπνοαμίτα νἰάθδίαν. ΟνΙΠΙ 3191 α]{ογὶ γαϊοπῖ {αναεῖ, ΠαῦὈδί οηἵπι: δἳ ϱιιῖς 

αιίεηι ἴπ]ύγπιαέμη, αοοεί ϱγεςῦφίεγος εἴο | Καχοπαθει: ΑΠΠΟΕΠΙΙ95 αθιυ- 
{εν | Ψαλλετω: Ε4βΡ5 371 ψαλατω 

14. επ αυτον ΝΤ ΔΕΑΒΚΙΡ εἰς (91. επ αυτω): ν” 96. επ αυτουσ (26. εἔ, 

αλειψαντ. αυτουσ). Ιμήρετο ΟµΙπ{Σ)Ι9Ι εξ ἱπιροπαπέ εἶ πια Ῥτο και 

προσειξ. επ αὖτ. | αλειψαντ. 8ἴπθ αυτον οπι ΒΡ αδοἳ Π' Ώαπιβθᾶδ,.,ς 
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, κο πώ - , - νο ο) - 
ἑλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι του κυρίωυ. 19 καὶ ἡ ευχὴ τῆῇσ πίστεωσ 

Ν / Ν ο 2 Γ ν σν « σ 
σώσει τὸν κάµχοντα, καὶ ἐγερεῖ αυτὺν ὁ κύριοσ κἂν ἁμαρτίασ ᾖ 

3 / 3 - Π - Σ 3 

πεποιηκώσ, ἀφεθήσεται αυτῷ. 16 εξομολογεῖσθε οὖν ἀλλήλοισ 
ἵ ε ) Ν ο ος 2 / σα 5 - . Ν 

τὰσ αµαρτίασ. και εὐχεσθε υπερ ἄλλήλων, ὅπωσ (αὔητε᾽ πολὺ 
2 ’ / ’ ε) ’ |ς { ’ . Ω αν { { 

(ισχυει δει σισ δικαίου ἐγεογουμέγη. ΠΗλείασ ανὕρωποσ ἡν οµοιο- 
σα λα Ενλο ι - . -- Λ λ 2 

πἀθησ ἡμῖν, και προσευχή προσγύξατο του µῆ βρέξαι, καὶ οὐκ 
ο) ος οθώὸν .- ” 3 λ - λ - ας. Ν ’ 

ἔθρεξεν ἐπ] τῇσ γγσ ἐπιαυτοὺσ τρεῖσ καὶ µῆνασ ἕξ' 185 καὶ πάλιν 
Φ Νας υ 2 ε «σο - ν 

προσιύξατο. καὶ ὁ οὐραγὸσ ἔδωκεν ὑετὸν καὶ ᾗ γή ἑβλάστησεν τὸν 
Δ } ” 

χαοπο} αντ]σ. 

δι Ἐν αρ. η - 3 

19 ᾿4δελφού µου, εάν τισ ἐν ὑμῖν πλανιῦῇ απὸ τῇσ ἄληθείασ 

Ίμι Τὶ αἀἆὰ αυτον εὐπι δΑΚΙ, αἱ ριόν νρ ΟτνΙπέ219Ι ΟἨχ πο ΤΗΡΕΥΙ 
Οεε | του κυριου ΙΙ ΝΚΙ:Ρ αἱ Ρεν εαὶ Γαιη 21615 (αἱ, ρατῖ5) Ο) 1ήτο 

ΤπρΙιγ] Ο6ε; Ίέεπα οπι5δο του Α 58. 6Τ. 100. 1τ]εοί 181εοί (9ος αγπη: 

π6ς α]ϊίεν 8 νο ται] ΟτΙπἳ 2181... 6 το χὺ, τ1ἐοί του κυριου τῦ ... Ἡ 
ρίαπθ οτι (:: Τα ααί ὃ, 41 οί α)11) 

15. ευχη: 5 2τ. 99. 0633 96. 149. Ἠ56ς οδὲῦ προσευχή | εγερει: Ρ ἐγειρεῖ 

5ἵο | αφεθησεται (αἱ. [αι γοπιέείιω, ἴοἱ ἀὐπδίείω): Ῥ τ. δΙ. Τὸ. 156 

Ον 11 αφεθησονται, Ἱίεη (ρταθρτθβεῖς εί οἳ ἴή μεεσαῖίς οί νο, εἰ εἶ 

ἴπ Ῥεοσαἰἰς Γιεν Ον]πῖ, εξ αἱ Ῥεεεαία Τεε 8) Βὶ (γεπιἑιπέιη!) νρς]ὲ 81Ἠ 
ἀθεπιῖά παν] (ποπιἐεπέιή, πι ἀθιπίὰ αὐπιζέέεπέι:, Ἠ αγ]. αὐπιἰέιωιέιη!) Ον 1πἳ 
5191 (αἱ νσς]ε) 

16. ουν ΟΙ ΝΑΒΚΡ δ. Τ. 8. 987" 96. 69. τὸ. Ίπτ. αδὸν ϱ56Υ 8ο αἱ νρ 

βαΐ οορ 5Υ2Ρ .... 10Τ. ΑΥΙΣΕΗ δε... ς Τί οπι εορι]αῃ ο 1 αἱ Ρ]ου Η 

ΑΙ αθίιμαϊν ΤΠρ]Πψ] Ο6ς (ποπ ρτουαῖ Ἠαδαγο 15 χαθο λελεκται εν 

ἑτεροισ" εξοµολογεισθε αλλ. τασ αµαρτιασ, πες ππαρίς ΕΡΗΥΙΣ Ώαπι 

3550) } τασ αµαφτιασ ΕΙ ΔΑἨΡ δ. 6, 19. 985ἱηΕ 48, 66. 609. τὸ. αδοὶ 

εδ ἆδει Ειςηαις 151 Ἡρ]ιγϊ” Έαπι 355 οχρανίδ; Ἱτοπισ]ᾶ νο (πίετα 
Φεοεαία) ΒΥΙΡ ΒΦαἩΠ 60ρ...ς Τί τα παραπτωικατα «πι Ἐ, αἱ ρ]ευ οαἲ 

Ώαπηεᾶ ΤΗΡΗΥΙ Ο6ςε; Ἱτεπιν]ά ΦΥΥ5Εµ. ΑισίοἩ ἳ (άε[ίοία). ΟΙ εἰ. Ο1Ρτον 

αρ Μαϊ Ωδ1 (αἱ πο ο5ί ἵῃ οσο. Ῥαίη, οκ αᾳ1ιο μας ΝοΗΙΠΙαΙΙ8) και ο 

(αχωβοσ φησι αλληλοισ εξαγγελλετετα παφαπτωµατα υμµων, οπωσ 

ιαθητε. Ῥτασίεγεα 1, 69, αδεῖ οδὲτ [νο »γταΏ) βαἩ «ορ ααἲ ΟτΡῖον 

Αάσ αάά υμών, 5. εαυτών | ευχεσθε πι ΑΚΙΗΡ αἱ {οτε οιπῃ (Τ0. 

ευξασθε) εαί Έαπι”5 (αἱ. Ρατ) ΤΗΡΗΥΙ Οες ... 1η προσευχεσθε 

οππι ΑΕ τὸ. Πριν} | ενεργουκενη: Π Γγεγμεπδ, νο αβδίἅμα 

11. ἠλειασ επτα Β” (αἱ κΕὈρ Μί 11, 5. 4. 11. 19. Τι 9. 8, ΝΑΡ” Μες 8, 28, 

κ» Ῥὰδ Μι 11, 10. καρτ” Τιο 4, 26. εἴς) ... ς Ίωμῃ Τϊ ηλιασ επι ΝΑΡ 

ΚΙ.Ρ τε] 

18. εὖωκεν ετον (Ντον υετ.) 6 ΝΑ 19. τὸ,  νρ ΑΥΥΣΟ] Φα «ορ (αοίἩ 

4εαίέ οαείηπι ρΙηπίαπι δπαπι) ... 6 Τί νετον εδωκεν οππι ΒΚΙΡ αἱ ρ]αι 

ζαϊ ΥΙΡ απ ΤΠρΙγ] Ο6ες 

19. αδελφ. μου ΕΙΙΠΙ ΝΑΕΚΡ Ἡ 135 αΐ ε Β νο βα] ορ 5γ γα) αγπη (α6ί]ι 

7Ραίγεν ποδίτί) ΤπρΗγΙ ... ς Τϊ ο µου ουπι 1, αἱ Ίοηρο Ρ]α ΕΙ άῑτ1 δ)1 

θες | απο τησ αληθειασ οππι ΔΗΚΙΗΡ αἱ Ρ]εΥ 6 Β νρ δα ΑΥΥΡ αθί]ι 

Το 9, 51 

1 Ε5518, 1 
Ίο 4, 25 

Μι 18, 15 



97 5.00, ΙΑΚΩΒΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ο ον 

Α .] / ϱ 2 

καὶ ἐπιστρέψῃ τισ αυτόν, 240 γινωσκέτω ὅτι ὁ ἐπιστρέψασ ἅμαρ- 
ι / ο ας - Λ » 

Γρεά τωλὸν εκ πλάνησ ὁδου αὐτοῦ σώσει ψυχἠν αὐτοῦ ἐκ Θανάτου καὶ 
- [4 -- ν 

καλύψει πληθοσ ἁμαρτιῶν. 

ιά] 51 Τα πιρατῖ5 (Ρι0 ϱ) οίο.... ν ὅ. Τ. 8. 19. 99. 96. 40πις 65. ἄδοι 

156Υ ΑΥΙΣΟΒ ϱ0Ρ Ίπη απο τησ οδου τησ αλη!δ. | επιστρεψη: κ 81. αἲ.δετ 

(εί αἱ Ἱαια ἀπῦὈίς) -ψει , 

20. γινωσκετω οτι: αἱ. 141591 Πεμ 5 γα εοἶγε ἀεῦεί φιοπίαπι ... Ἡ 91. 

68ΕΥ ΥΤΥΡ αθἴ] γινώσκετε οτι ... Π (πες ασποβοετο νά Απιοζγοι Οαβδῖοᾶ, 

ϱ{ Ῥαβ) 5αἩ ΟΠ | εκ πλανησ οδου αυτου: 85 ΥΕ (ο. ΟνΠΙΞ191 0ᾳβεῖο) 
αὖ ΕΊΤΟΡΓε Οίας (Άπι οτίαε) δµαε, Πὶ ἄε εγγογίς υἷα | σωσει: αἳ.  νβθ]θ απη 

{ (εαἴσαντέ) Απηζγβί 0αβεῖοά ... 5 ἀθιπῖά {οἱ ΟσΙπί 191 εαἶοαέ | ψυχην 
ΕΤΗ ΝΕΚΗΡ αἱ ρ]εν ΓἱάΙ Ώαπηρατί5 (50 ϱ) είς... Α τὸ. 81. αὖπι την 
ψυχ. Αααἰάϊπια5 απίεπι αυὐτου οί ΝΑΡ ὅ. τ. 8. 19. 16. 96. Τὸ. οαί 8 

να (113 εἴμς, Ίἴεπι Απιριςί Οαδεῖοᾶ αρ Βαβ) Αγταῦ ϱ0Ρ ατηιξᾶᾶ οί 
Ὀτα ττῖ 801 ΟΥΙΣΟΡΠΟ 684 Ταπηρατί5 (610 ο) ΟτῖπίεΣ,1θ1θΔἁ ... ς ΤΙ οπι 

αυτου επ ἘΚΙ, αἱ ρ]ει Π 8αἩΏ αγπιΖοἩ Ον]πί οοά ΤΗΡΗΨΙ Οεο (58ἆ Ἡ Η' 
ν]ᾷθ ρο5ί) | εκ Φανατου 6ΠΠΙ ΝΑΚΗΡ τα]] 5 νο τε] Οτίπί οίο: Β Π αεί] 
αάά αυτου | καλυψει οἳ. Π νρο]ο Απιῤγοῦ... 8 Π απι {ι ἀεπιῖα Παχ! {οἱ 

Οπ]πί οοορεγῖ (Εὰ οφεντ{), Ίίεπι ὮΏαπιβατῖ5 (510 ϱ) καλυπτει | αμαρτιών: 

40. οδοῖ (α] ϐ) 5ΥΤΡ αάά αμήν (8Ρ8 οτι αὐτω η δοξα εισ τουσ αιωνασ΄ 
αμήν) 

ΒαὈβδογ]ρίίοπες: Ο4ἆ Ίοηρο Ρ]α (10 αρ Ἀοτί, Ρ]αουῖα αρ Μαίίμααὶ, 1π απ]- 

υᾳ5 ο.ξ κ) η] θα Ὀβοτίρίππι Παβεηπί (Πθο πιασίς ςε), Ίΐεπι Ι196Γ πῇ] π]βὶ 

τελοσ .... Β ναχωβου, Ἀ επιστολή ιακωβου, Α 40. 6Τ. ΙΤΤ. ιακωβου 

επιστολη, Ρ 69. ιακωβου αποστολου επιστολή καθολικη, 19Τ. επι- 
στολη του αγιου τακωβου, 9θ. αἱ του αγιου αποστολου ιαπωῤου 

επιστολή ... Ἡ τελοσ’ του αγιου αποστολου νακωβου επιστολή 

καθολικη, 101. τελυσ του αγιου αποστολου ιακωβου επιστολησ, 

Τθ. τελοσ τησ του ιαχωβου καθολικήσ. επιστολησ, 98δ. τελοσ τησ 
επιστολησ του αγιου αποστολου ιακωβου του αὐε]φοθεου. ῥἈἰπιῖ- 

Πίαυ αλϊ ... 5 επρ. ερίδίιία ἰαοοδί (Ρ6ιΡεΠ5 ὧιο. ερὶδί. ρείγί [), απ 

επρζτοέ ερἰκέμία {ασοδί αφοδίοζς, 8 εωρμ{ζοῖξ ερἰδίοῖα Ἰασεοδὲ Πὔἱ πεὐεααεῖ, 

[α επγρῦ. ερἰφίιῖα δοῖ, Ἰασοδέ αἴἲ ἄἱβρεγδος, ΒΥΤΣΟΣ. Ππτία εδε εριρέιία Ιαοοῦτ 

αροφἰοῖὲ, Ίέθτη ΦΥΙΡ 5οὰ αάάῑί οαἰ]οζίσα. ἘταθίθΓθα 1, 8ἱ Ρειπ]α (6ξ. κὉΙ4) 

ΤΙΡΗΥΙ αάᾶ παπιεΓ πα ΦΕΙοΠοτΙΠΗ: στιχχ. σμβ’ (δἱε ρ]ετίαπς, πἲ θἴ]απι ς 

α5οτίρίαπι Παῦοαί: ταχωβου επιστολη εγραφη εν στιχχ. σµβ’), 40. αἱ 

σλ’, αἱ σλζ. Ἐπίμα]ῖας 1π 6Ιοπε]ο (αρ Ζαεαση 18): ἰακώβου ἐπιστολη. 
ἀνάγνωσισ πρώτη κεφαλαίων δ’, μαρτυριῶν γ΄, στίχων ϱιβ’. ἀνάγνω- 
σισ δευτέρα κεφαλαίων β’, µαρτυρίασ μιᾶσ, στίχων ρκα ... ἵπ οοάΐσε 
5 πππιθταπίιγ εαρίια]α 9”, ἵπ νσεᾶᾶ (π{ απι [ι) εαρρ. ΧΧ. Ἐκ οορθεᾶᾶ 
αβογαπίαχ παπηεγὶ α΄ 6ξ µς᾽. 



ΠΕΊΡΟΥ Α 1, 4. 2τ5 

ΠΕΤΡΟΥ Α. 

Τι 

1. ΙΠΗέτροσ ἀπύστολοσ Ἴησου Χριστοῦ ἐκλεκτοῖσ παρεπιδήµοισ 

διασπορᾶσ Πόντου, {αλατίασ, Καππαδοκίασ, Ασίασ καὶ Ώιθυ- 

γίασ, 3 κατὰ πρὀγνωσιν Θεοῦ πατρόσ, ἐν ἁγιασμφῷ πνεύµατοσ, εἰσ 

ὑπακυὴν καὶ ῥαντισμὸν αἵµατοσ Ἰησου Χριστοῦ. χάρισ ὑμῖν καὶ 
ειρήνη πληθυνθείη. 

ὃ Ευλογητὺσ ὁ θεὺσ καὶ πατὶρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ιήσου Χρι- 

στοῦ, ὁ κατὰ τὺ πολὺ αὐτου ἔλεοσ ἀναγεινήσασ ἡμάᾶσ εἰσ ἐλπίδα 

ζῶσαν δι ἀναστάσεωσ Ιησου Χριστου ἐκ νεκρῶν, «4 εἰσ κληρονο- 

Ἔίπετρου α ἀεάΙπιαδ οππι Ὦ (πες αῑ[εν κα 1η βαὈβογίρίίοπο εί ρασΙΠπαΓΗΙΙ 

ο ΕΗμα]1β) εν, ΝΑΟ 18, αἱ Ρραιο πετρου επιστολή α (δίο αρ Φα), Ἰίθπι Κ 

91. τθ. τ8. 96. 106. 136 ΚδΟΙ οἳ6ἳ δἱο πετρου επιστολη πρωτη ... 

98. 104. πετρου καθολική πρωτη επιστολη (Ίίεπι ὃ. 5δεᾶ επιστολή 

πρωτη), τὸ. 80. 99. 100. πετρου κανφολικη επιστολή (99. 100. επιστ. 

καθ.) α, τθ. Τὸ. 8ἱ του αγιου αποστολου πετρου επιστολη (10. αάὰ 

καθολικη) αἲ, Ἱ ἐπιστολη καθολικη α του αγιου και παγευφηµου 

αποστολου πετρου, Ίἴεπι ΤΙ αἱ (ταπβροβΙ15 νειρίθ επιστ. καθολ. α 

Ροβίπετρου. ΒιπαϊΠίαυ εἰ]... 5 ἐποῖρ. ερἰδέ. ρεἰγὶ ᾖ, απ ὑποῖρίί ερἰείιῖα 

ρε ϱ, ἴα επρί. ὄγευες ερἰκέιἶαε δοί. ϱείνί. ἴπο. εἴμκάεπι ερἰὲ. αἆ οεπίες 

Αγίπια; ΑΥΙΣΕΝ φεφιάέιω" ερἰκέιἶία Ρεἰγὶ δὐποπιί (εμ]ιαε αροκἰοξὲ, ΔΥΤΡ ερί- 

δέμζα οαἰ]ιοῖίσα Ῥείγί αγοδἰοζὲ ... 6 πετρου του αποστολου επιστολή 

καθολική πρωτη, ς πετρου καθολική επιστολή πρωτη 

Ι. 1. 0 χυ: αδΙ οπ1 χὺ | εκλεκτοισ (Νο, αἆάθ Ἠος αἆ εᾱ. α. 1866): κ” αὖά 
και, ἵἴεπα βγταίΣ | ποντου εἰς: ΑΥΤΑ ποντ. και γαλάτ. και καππαδ. 

καν ασι. και ῥιθ. | γαλατιασ (56. 8Ρ6 απ αάάᾷ και) καππαδοκιασ 

(656 5 αάά και) 6ἰ. ΛΗΚΙΡ οθἱο: Ἀ -τειασ αἱ -κειασ, Πατ] οπι καππα- 

δοκ. | ασιασ (860): αἲ οπι, 1ΤΤΣ οΠΙ ασι. και ῥιθ. | ναι (59. 100. οπι) 

βιθυνιασ (19. βυθινιασ, 5 Πατ]: δίέὐπίαε, ἴιι ὀηέη/πίαε, απι ὀγΠύπίαε) 

: ΒΣ οπη (5αρρ]οιδ οἱ {απι2) 

ὃ. και πατήρ: 8 (ποη Ίΐεπι νο Ααοδ Ηίαν, ε[ Ῥαβ) ΒΥΥΣΕΝ αγε β4Ἡ αθἰ] οπη 

και | το πολυ αυτου ελεοσ: 169. το ελε.αυτου το πολυ ... 19. 91. 9δ. 

68. 69. 100. 1Ττ. 180. 1δἱεοῦ αδοῦ ϱ56Υ 15οἵ (Ογτβοί{6 το πολ. ελε. αυτου. 

ΟΕ εἰ. Ιμαίε: εοιπᾶιπι (οἱ ΕῑΙά Οα88110 ρε) πιαφπαπι πιεγίοογαάίατι 

δπαπι (Τα 5 απι [α ἀθτηῖά {οἱ πατὶΣ Ἠϊον αἲ; Παν] οπι ὅλαπι, να] απἲο 

πιαήπαπι Ροπ): Ἱειι Ααρ δεσμά πι Μιάίπεπι πιίφεν ἱσογάίαε Βιαε | 

αναγεννησ. ηµασ: Τα, ἴ68ίΕ8 ΟΠΠΕΒ οχοθρ!ῖ8 ππίπιδο ραποἱβαῖπιίς, Ἠ]πο 

ςὲ (1654. 16088. 1676. 1678, ποπ Ἱίοπ ς 60 27) εκ αγχγοτο ναί ανα- 

γενν. υμασ ριπεΏι]9βο. Ταδίαπίας {ππΠΕΠ υμασ 325. 98" | ἕωσαν (εἰ. 

απ ἴα Πατ] νρσε Ἐπ]ςρ Τ6ο οἴναπι): 9. 46. ζωησ, Ίίεπι υἴίαε ἀθιιῖά 

ΤΙΡΟΗΠΝΡΟΕΕ, Ν. Τ. ΡΕ, 8. 18 Β 



Εοβ, 18 

Τα 1, 9. ὃ 

24 πε ὅ ΠΕΤΡΟΥ Α 

µίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον, τετηρηµένην ἐν 

οὐρανοῖσ εἰσ ὑμᾶσ Ὁ τοὺσ ἐν δυνάµει Θεοῦ φρουρουµένουσ διὰ 
πίστεωσ εἰσ σωτηρία» ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι ἐν καιρῷ ἐσχάτῳ. 

ϐ ἐν ᾧ ἀγαλλιάσθε, ὀλίγον ἄρτι εἰ δέον λυπηθέντεσ ἐν ποικίλοισ 

πειρασμοῖσ, { ἵνα τὸ δοκίµιον ὑμῶν τῇσ πίστεωσ πολυτιμύτερον 

χρυσίου τοῦ ἀπολλυμένου, διὰ πυρὺσ δὲ δοκιµαζοµένου, εὑρεῦῇ εἰσ 

Ίαχον Ἠῖαυγ, πες α]ίεγ αγγαῖΓ οοΡ; Ιίεπι οὔίαε αείεγπαε ἴοὶ Απο γυἱο 

αι]ά (60α84110 νά, ρεγρείμαε) | δι αναστασεωσ: Ἀ αδ6Ι33 δια αναστ. | εκ 
νεκρων (ἱοι α]ά ροδί αναστ: ροή: 2εΥ γεδιγγεοξίοπεπι α πιογέιῖ [εδ 

Ομ. ο], Άεν γεΒ. α πιογέµίς ἀοπιώπή πιοδέγὲ 1ε5. ων. 114) ... 105. 11εοῖ 

ΒΥΥ5ΟΝ Ας Ρεοσ ππεΓ1 (οῇ Βαβ) οπι 

4. και αµιαντον (1 οπῃ Ἠ8ες) και αµαραντον (οἳ6ἳ Οτ0β5166 0πι κ. αμαρ.): 

Άος οτάῖπα δ{. Ἐβῦ5 50 Ὠ1ααἴ6,355 (6α]]) εἰα....  Ογιασί46 απ]ά κ. 

αµαρ. κ. αμιαντο) ... 8 Ρῖο αφαρτον αἵο π]] π]βῖ Ίαες: ὑπεογτιρίῖ- 

ὀΐ]επι ὑιεοπέαπιιαίαπι πι σαεἰῖν ἴἵπ υοδί | τετηρηµενην: κ --νον | εν 

(αδ6Ὀ οδεὈ 67. 69. αἰδ αἀᾶ τοισ) ουρανοισ: Ἀ εν οὐρανω | εισυµασ επι 

ΝΑΒΟΚΤΡ αἱ Ίοηρε Ρ]α οαί 5 ν6 (6ί. Ηϊεν Ας οί) βγταῖξ ΑΥΤΑ... ς εισ 

ημασ οιπι πΙΙηδο τί ναί νῖκτηα (αέ 5. 98” 49. ϱ5ΕΥ) Ἱαχ] «ορ (αεί 

ποῦῖς εἰ υοῦἱς) ΤΠΡΗΥΙ 

δ. ετοιµήν (Ν6): κ” ετοιµωσ | αποκαλυφθηναι: Ρ ανακαλυφθ. 

ϐ. εν ω: οἳ οπι, Ἰΐέεπι αθἰΠί (αθ6ίΠΡΡ οἱ φαιιζεδιῖν αἴτο αξ ϱφαμᾶ.) | αγαλ- 

λιασθε (απ ἔπ Πατ] εωιἑαίί: οί ΤΠΡΙΥΙ εἰ Οες: τὸ γαρ ἀγαλλιᾶσθε 

αντὺ μέλλοντοσ εἴληπται, ἤ καὶ κατὰ τὸ ἐνεστόσ) ... 5 νρ (εί. ἀθπιῖά 
{ο]) ΒΥΙ5ΟΝ γε (ῖ ἄπο αάά πι αείεγπιπ) Ἐαὶρ Βεὰ”οό εωιαδΐς. Ο4 εἴ. 

ΟΥ 1900 ἴστε ὅτι κατὰ τὸν πέτρον ἀγαλλιάσεσθε, ὀλίγον αἄρτι εἰ δέον 
(ἐστὺ θίο | ει δεον 5ἶπε εστι οππι Ν”Η οδ6Υ Ο1επιθῖ ΤΗΡΙΙΥΙ558 56161 (οί 
οἵαπι Μαχκίπη αρ ἘΠοί153 εἰσ δέον, αποά εκ δετ]ρίπτα ει δεον βαχῖδδο 

ναι, 5εᾱ αᾱ. Βε]]ς. - αγαλλιασθε -- ει ὃεον ἐστι λυπηΘεντασ ημασ) 

ενως Τμ αἀά εστιν ΟΠΠ ΝΟΑΟΚΙΗΡ αἱ {εχθ ο! οαί ΟΥ 9500 Τηρηψ]ίετ 

(δεάδειαε! Πρ]άσπι 1. ο. 05 οπ εστιν. Ἠδβρεί επίπ: προστίθησι δὲ καὶ 

τό: εἰ δέον, διδάσκων εἰς) Οεο ... ΒΥΙΞΕΛ ρταείεγῖ{ ει ὃεον | λυπηθεν- 
τεσ ΟΙΠῃ ΝΟΑΒΟΚΡ αἱ ρία ΟἰεπιόΣ” Ου 1500 οίο ... αἲπ, 6. 9. 143 165. 16. 

18. 20. 95. 941. 95. 96. 8. 36, 51. 66: 68. 693 τὸ, τθ. 96. 99. 10605 
1ττ. 15ἱεοί ᾷ5οὶ αἱ λυπηθεντασ ... 105. λυπηθηήναι, αἱ νο (αἱ. Απρ 
αρ Ῥαβ) πιοᾶίσιπι πιιο αἱ οροτίέεί οοπέγἰφίαί | ποιμιλοισ (6 -λαισ) πει- 

ϱασμοισ: ΑΥΙΣΟΝ {επιρίαἰοπῖθι οαγτῖ φμαε ἐγαπδειιπέ 5ΡΕΥ υ058 

7. το δοαιµιο» (1, -μειον): 25. 56. 69. α3ὲΙ το ὃοπιμον | υμων (43 99. οπι; 

Ου 1900 Ίµων) τησ πιστεωσ (νε Αις αἱ οεδίγαε εί) ... Ο1απιθ”" τησ 

πιστ. υμων, Ίξεπι 5 [εί υεδίταε | πολυτιμοτερον 6ΙΠΙ ΝΑΒΟΡ αἱ ρἱιβ”5 
(εί, 81: 5εὰ αρ Ττερ πολυτιμωτερον) Εαίμα]ροῦΕ,,, ς {5 α0 Φα) πολυ 
τιµινωτερον (1, τιµιοτερ.) εππι κίτ)) α] Ρρία σαϊί ΈΠΡΗΥΙ Όεο, 1ἴ6πι πί 

ος 1 βαπέ Οἶεπι Οσ | χρυσιου ΕΠΙ ΝΑΟΚΗΡ αἱ οπιπνΙά Οἶεπι Οχ οἱς.... 
Ἡ χρυσου | του απολλυµενου (αἱ. 5 {α ἴοἱ φιοᾷ Φε!) ... νδς]θ (εί, απι 

λατ] Ἰαχον, Απο Εα]ς Βεά) οπ1 (Ρ6ΙΡΕΘΠ5 αιιοᾷ εν ἔφπεπι ϱγοδαίι) | 

δια πυροσ δε: 68, Οἶεπι ΟΥ και δια πυρφοσ ... 40. 60. 98118 99. 11Τ. 



ΠΕΤΡΟΥ Α' 1, 2156 

έπαινον καὶ δύξαν καὶ τιμὴν ἐν ἀποκαλύψει /ησου Χριστοῦ, ὃ ὃν 

οὐκ (δύντεσ ἀγαπάτε, εἰσ ὃν ἅἄρτι μὴ ὁρῶντεσ πιστεύοντεσ δὲ 
ἀγαλλιᾶσθε χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καὶ δεδοξασµένῃ, 9) κομιζύµενοι τὸ 

τέλοσ τῇσ πίστεωσ ὑμῶν σωτηρία» ψυχῶν. 10 περὶ ἦσ σωτηρίασ 

ἐξεζήτησαν καὶ ἐξηραύνησαν προφηται οἱ περὶ τησ εἰσ ὑμᾶσ χάρι- 

τοσ προφιτεύσαντεασ, 11 ἐραυνῶντεσ εἰσ τίνα ἢ ποῖον καιρὸν 

ἐδῄλου τὸ ἐν αὐτοῖσ πνεύμα Χριστοῦ προμαρτυρόμενον τὰ εἰσ 
/ 

11εοί οπι δε | δοκιµαζοµενου: 960. 97. 99. 40. 68. 98.8 99, 11Τ. 119οί 
ΟἶΊειι ΟΥ δεδοχιµασµενου | ὁια πυρ. δε δοκιµαξ.: 96. 149. ὄδιεοί οἵη ] 
και δοξαν και τιμήν οτι ΝΑΒΟ αν οαῖ νρ (αἳ. ΦΥ14) «ορ ΒΥΤΡ αγ ΟΥ 

1500 (Ο]οπι οπα καν τιμη», Αρ αρ Βαῦ οπῃ κ. δοξ.) ... 6 και τιμήν και 

(5εὰ ΙΡ 4139 αἲᾶ εισ) δοξαν επτῃ ΚΗΡ αἱ Ρ]α (8ΥΤΣΕΝ νιά) ΤΠΡΗΨΙ Ο6ςε 

8. ουκ: Β” ουχ | ιδοντεσ ο ΝΠΟ 7. 27. 29. 6633 τθ. 8033 11εοί Ίδευ 
οἳ6Υ α] ραις (αρ αθ) 5 νο 5υταῦ) αγπι αδίλα!τ Ῥο]γο] ΤγΙπ{335. 501 (Ῥο]γο 

5Ί6: εισ ον οὐκ ιδοντεσ πιστευετε, πιστευοντεσ δε αγαλλιασθε χαρα 

α)εκλ. και δεδοξ., 5εᾷ οἀ4δ οπι πιστευοντ. δε αγαλλ., Ῥο]γεῖπῖ νεῖ (επι 

σι ποπ υἰεγ Ες πιο αἰ[ιφιΐδ; τι φεπι πισισ ποπ αδρίσίεπέεςδ οπεά15 ; 

ογεζεπίες αμίεπι ϱαιιεδίῖδ οίο; Ιτπι 1 πιει φιπι ποπ οἰδεγιές, αζῖ- 

οί; ἴπ «μεπι ΠΊηιο «πιοφιε ποπ υἰάεπίε ογεῶιδδ, ογεάεπέες αιίεπι επ- 

ιίαδίζῖ φαιιάίο ὑπεπαγγταδιί: Ἰτοπι "55 φΊεπι πο υἰάεπίέες ἀιγίφιείς, ι 

4 μέπι πιο ποπ υιάεπίες ογεάἰδέῖς, [οταάσηί6ς αππίθπη] ϱαιιάεδίεῖς φαιμάϊο 

ὑπεπανγγαθι. Ῥϊο 85: Φωεπι σιπὸ ποπ υἰῶεγι(ές, πι Φέι Ίππο «φπιοητίε ΤιΟΊΙ 

φίάεπίες ογεζεπίες αμίεπι εωιιἑαίε αἴο; βΙπη]]ίεν ΟΠΠΙ58Ο αγαπατε Αις 

Ρεςς ππεΥ 1 «επι ἐφπογαδαίίβ; ὕπ 4μεπι πιοᾶο ποπ υἰάεπίες ογεαῖ; «επι 

σπι υἱαεγιέίς, εαιζἑαδιέῖς είς) ...... σ ειδοτεσ οπι ΑΚΗΡ αἱ Ίοηδε Ρ]ι 

εαῖ «ορ Ο]επιο” Ογιπεςί 1 Επία]ροῦξ ΤΗΡΗΥΙ Όεε | µη ορωντεσ (5ἱο 

εἵ. 8): 68. νρ (αἱ. απι ἀεπιῖᾶ, ποη οτι {α αχ] {ο]). Ἱπχον Ῥο]γοῖπί νο 

(πιά απ{θ) Ππί (ν]ᾷς απ{ε) Αιρρθός παθς (ν]ᾷᾳ απίθ, πες α]1{εγῖολ 60 
αρ Ῥαῦ) αἀά πιστευετε (ογεαἰίς, 5εᾷ ἀεπιῖά ογεα(ἶς) | πιστευοντεσ ὁε: 
νιάᾳ απίε αιοπιοάο τεάς{ἀετίί Αα.,. πες αΠί6ς απι Ίπχον φιθπι Οι 

(Απι” αἆά ποπ, 8εά 1ρ5ε” να] ἀῑοτίλοία ραπο(ῖ5 ποίαν1ϐ) υἰάεγᾶΐς | αγαλ- 

λιασθε οΝΠΙ ΝΑΟΚΗΡ 3] οπιπΣΙά οαί Ῥο]γοί Ο1επιθ35 Ογνπεδί11 ΤΗΡΗΥΙ 
Οεο ... Βοσίά ΟΥ 5053 αγαλλιατε 

9. τήσ πιστεωσ υμων ϱΝΠΙ ΝΑΟΚΓΡ αἱ [6γ6 ΟΠΙΠ (5εά 96. 150. ΟΠ 1/96 
ημων) οἱ 8 νο (οι. Οτο Ἐα]ϱ) ογγαῖς ορ αγιΠ αθίΠ ΤΠΡΗΨΙ Οεο... 

Τϊ οἵη υμων οαπη Ὁ 1. 45. Οἶαπι στ Ον 1915355 Αι 11533 ΟΥΤπΕΡΙ 15 Απο 

(Ροσς ππετ {εβίαπιεπέωπι Πίάεί φαἰμίεπι απἴπιαγιίπι υεδέγαγλιπι, αἴϊοἈ 66 Ίπει- 

οείεπι Πιάεί εαζμίεπι απήπαγιπι υεδίγαγιππι) 1: ἀειπρίο υμων οταβϊοΠῖΒ 

οοποΙηη]ίαδ αασεβαίπιτ 

10. εξηθαυνησαν οεππι ΝΑΡ"... ς ἴωπ εξηρευνησαν οαπι Εδοκ αἱ ΡΙ6Υ, 1ΐθιτι 

ἩΡ 29. δΙ1. 100. 106. ΙΣΟΙ εξερευνησαν | εισυµασ:κ 4. 185. 37. αδοἳ 

αἱ ραπς 8 Αἴι 53 οχσᾶᾶ 3 Ογιπεδί 143 εἰ86ί45 γπαπίίοοα αρ ἨοιιΕ]ι 5355 
Οτο» 5164 (6α]]) εισ ηµασ 

11. εραυνωντεσ ομπη ΝΕ”... ς ΤΠ ερευνωντ. επι ΑΒΊΚΗΡ οἷς | ἐδήλου τὸ 
(ας. Ογτειαρη 161): 1, 25. 91. 40. 96. 101118 180, ἐδηλοῦτο (851. ρεισῖί 

1853 



Βο 12,3 

2106 πο: ΠΕΊΤΡΟΥ ΑΛ’ 

Π - ; : ες στ ” 
Χριστὺν παθήματα καὶ τὰσ μετὰ ταῦτα δύξασ᾽ 13 οἷσ ἄπεκα- 

/ ο ώ ε ο εώς ολο, ; 1 ᾱ εν - 3 / 
λυφθη ὅτι ουχ ἑαυτοῖσ υμῖν δὲ δι/κονουν αυτα, α νυν αγ/γγέλή 
εΑίΣ. -- ε - ’ ε 5 ς 

ὑμῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων ὑμᾶσ ἐν πνεύµατι ἁγίῳ ἄπυστα- 
3 2 - Ἄ ες 2/ / 

λέντι απ οὐρανοῦ, εἰσ ἆ ἐπιθυμουσιν ἄγγελοι παρακύψαι. 
ς δλδ /; - ς ο / 

19 1ιὸ ἀναζωσάμενοι τὰσ ὀσφύασ τῇσ διανοίασ ὑμῶν, γή φον- 
/ Ν { - ΄ 2 ς 

τες, τἐλείωσ ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν φεροµένην ὑμῖν χάριν ἐν ἀποκαλύψει 
. ο νο - ε « - Ν Π - 

/ησου Ἄριστου. 14 ὡὧσ τέκνα υπακοῇσ, μὴ συσχηματιζόµενοι ταῖσ 
/ - η « - ’ - Ν Ν Ν 

πρύτερον ἐν τῇ ἀγνοίᾳ ὑμῶν ἐπιθυμίαισ, 19 ἀλλὰ κατὰ τὸν κα- 
« - [ο Ν υ Ν ο η - η 

λέσαντα ὑμᾶσ ἅγιον καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἓν πάσῃ ἀναστροφῇ γένήθητε, 

ἐν αυτοισ το πνευµ. του χῦ). Νεο αΠίεν εα[ίιπι εδ Ὠ1ά 155 Α0μδ53 
(εκ «ἀάρ]ετ) ΟΥτΑ266 (εκ ο ἀριετ) ΟΥναοί 15 ] χριστου (εἰ. Ρ]ά ΔΙ 
ΟΥ ΟγτεΙαρα)... 96. Θεου .... Β οσα | προμαρτυρομενον ἑππη ΒΒΟΚΤ, 

αἱ Ρίο; ΑΠΙ5:2 Ογιποςί 145 Ύες... ΑΡ 1. 10. 11399. 98. 99. 44. ὈιαυΙ 

95 ΟΥΤΕΙαΡΗ 164 ΤΠΡΠΗΥΙ προμαρτυρουμενον 

19. οτι ουχ εαυτοισ (οἳ ουκ αυτοισ) υμίν δε διηκ. αυτα: 18. οτι καυ- 

χασθε ουχ εαυτον, υμιν δὲ και δνημ. αυτα ... ΒΥΕ «σφι φογιία- 

ῥαπί Ῥγογνέετέα φιιοᾷ Ίο Φεπιεϊρείς πιφωϊγεδαπί, δεᾷ ποῦδῖ {ρα σαζ- 

οπαδαπίι ἷα | υμιν δε (6αὐ Μ2) επ ΝΑΒΟΤΡ αἰδό οαΐ νο (εί, Υἱρ ες) 

ΦΥΤΡ αείμαί,,, ς (Ξ- αὖ Απ) ηµιν δε επι κ αἲ Ρ]α ΦΥΙΞΕΕ «ορ αγπι 

ΟΥτΒΙΑΡΗ 164 αμε»ί 143 (Ἡ. 1. Ροβίθα δἱ{. ημιν δια τ. ευ. ηµασ) ΤΠΡΗΥΙ 

Οεο | ἂ: ο οπι | νυν: 69. αδΟΥ ροβί ανηγγ. | ανηγγελη (81. 99ἳ -λλη, 
1166 ο565 λλει) ... 1. 11. 59. 60. 104. 105. μδὸν απηγγελη (11. 60. 

-λλη) ν.δ. τπτ. Ὀτά 13,6, 15 αναγγελλει | εν πνευµατι ΟΙ ΑΟΚΗΡ αἱ 

ΡΙε: οαί ορ (5Υταίὸ μετ ερζ επι δαπιοζιπι) 'ΓΙΡΙΥΙ 06ος ΥΝΙΡΥΑΤΙΗ ΤΟ, 

αλρό Τμ Τϊ οἱ εν εππι ΑΕ 19. τὸ. 195. νµ (αεί. ΠΙΙ Αιπιὺυ α1) 14111 316)15 
ΟΥτπερί 14 | εισα αἵ. ΟἶΊσπιθῦδ ΤΓμάοίσΙεπα 961 α(919 ϱὋΟ 5,95. 156. 093. 814 

ουἶπί 56 Τ)1ά {τί 2,615 α[ 5, Ογτηεςί 115 1γη{ 140 οχοᾶᾶ 4 ειεᾶὰ ορῖ (αγγαῖὈ πι 

«πιαε ἀεδίαεναπέ εξίαπι [Ὦ οι] απιφεζέ ἰπέγοδρίσεγε, «ΟΡ 4παε ρδα απφεζὲ 

εοποιρἰθοιιέ υἰάεγε) ... νο (εί. απι {απ ἀθπιῖὰ αχ] {ο]). Πήπἳ 140 οχσἡ 3 

οἰεά ρνῖ οιῶότμρανε (ὖπ φιιο ρεη]σζιπέιγ πι δέεγία αεί, φιιεπι οοποιρίδειιέ 

απιφεῖί υἱζεγε) ΟτΙπίἍλδοτ {, Τογίαξδίς εἰίαπι Ρείγιδ αἴ ἰδία }εδΡροπεπς 

ἀἰσεδαί: ἵπ 4πεπι εοποαρϊβειπί αἴίαπι απρθ]ῖ ριοβρίσεςγα”) Αιπυορῖθ 

ΜακιπιίααΓ (6Γ Ἠο8 εἰ αἱ αρ Ῥαβ) ἵπ φιιέπι, Η1Ι556 ἵη φιια 6 

19. τησ διαγοιασ: 43 99. οπι. ΟΕ οί. Ῥο]γο ὃιο αναζωσαμενοι τασ 
οσφυασ υκων δουλευσατετω Φεω εν φοβω και αληθεια. | νηφοντεσ: 

Β” νεφοντ. | τελειωσ (εππι 8εα Ἱππσαπ! οξ. ἩΡρ δἱο; Ίπχον τοάςα1ῖ ρε- 

7εοξί, Ἰἴειη νοῖ15 αρ Τμ)... 91. 98. το, τὸ. αἱ ρ]αδῖὸ (ααἲ Ιαπά ση Τάτ) 

Ο6εο ου ηφοντ. οοπ]απραηί, Ιἴθπι ΥΙΟΣ (εωοαπιὔιῖ ρεηγεσίε εἰ 5γρε- 

αἱ) βα]ν 

14. συσχηµατιζοµενου (Ἡ -μεναι, πθο 6ογΥθοίΙΠ): Τϊ συνγσχηκατ. Ο11Ι 

8ο]ο ο (α]ίεν ο 15 3) 

15. αναστροφή: ΒΥΥΣΕΝ οἱρ ο," αγ α4ά υμών 



ΠΕΤΡΟΥ Α 1.20. υπ 

η / ; [νὰ Ἰ 

16. διότι γέγραπται' ἅγιοι ἔσεσθε, διότι ἐγὼ ἆγιοσ. 1Τ καὶ ει 
πατέρα επικαλεῖσθε τὸν ἀπροσωπολήμπτωσ ακρίνοντα κατὰ τὸ 

σεν / - , ε - υ 
ἑκάστου ἔργον, ἓν φόβῳ τὸν τησ παφροικισσ υμων χρόνον ἄναστρά- 

19 δό 9 σα . 9 - 2 , ’ 3Λ ὦ « ’ Φ] 19: ν 

φητε, εἰδότεσ ὅτι οὐ φβαρτοῖσ, ἀργυρίῳ ἡ χρυσίῳ, ἐλυτρώθητε 
π - , « » 2 - }.α” 

ἐκ τῇσ µαταίασ ὑμῶν ἀναστρογήσ πατροπαραδύτου, 19 ἀλλὰ τι- 
η ΄ ε 2 - Π 5 -- ή τι 

µίῳ αἵματι ὧσ ἀμνοῦ ἁμώμου καὶ ἀσπίλου Χριστοῦ, 20 προεγνω- 

16. ὅνοτι γεγραπτ. ουπι ΔΗΚΙΡ αἱ Ρ]εν ΟΙεπιδό ΤΗΡΗΥΙ Οες ... νο 60. 

οτι γεγρ. ... 19. ΟΠ1 [αγιοι 6πΠΙ ΝΑΟΚΙΗΡ αἱ ρ]ον νο πιο 0]οπι ΤΗΡΙΙΥΙ 

Ο6ς... ΤΙ οτι αγιοι οππη Ε δ1. Το. 5γταΤἳ (64 ο0Ρ εκ ΙΠΡεΠΙΟ Ππσιιας) | 

εσεσθε (0) οαπι ΝΑΗΒο ὅ, 19. 96. ὅτ. 65. 6633 09. 195. 19τ. αδοῦ ἆδεν 

οαί ΦΥΤΡ αεί ΟΙαπηδθ, Ίέοπι οτί νρε]ε [απ ἀθιπῖά, εδίοίε Απ Παν] ἴο] 
πιδῦ ϱ6105 (νστηΒ αρ Τη εἰ). ΟΕαι, Ορίαι 5ο (6α115115) . Ῥεπίφιε δα 

αἲί: απο θγ115, απἷα οσο 5αΠΟίΠΦ ΒΗΠΠ. Φούμδ ἐδἰ εΊΦοΟ ϱεγγεσβι εἰ 

βαποίμ8. Ὀεπίφιμε ποπ ἄἰωίέ: απο οβεῖδ, δεᾷ Βαποίϊ αετ]τς ἄιω.' Αἲ 

Ἠαοθς ππάο ἀθδαπιρία Β1Πΐ, ποη αἀδετιρίαπι εδί, ν]άθηίαγ ναγο Ῥο(ῖτιβ 

εκ 1,αν]σο, αὈῖ απἰπαπῖες τοροίιηίαῦ, απαπι εχ Ρείτὶ ερ]δίπία ἀθτ]- 

ναῦᾶα, 4ΠαΠΙ(ΙΙΑΠΙ ἵηπ Τον α.άῖ 5δυ]εί κυριοσο ὤεοσ υμων νε] εετίε 

κυριοσ. Νες πιαρῖ5 ΡτοβαΡ]]ο οδί ΟγτΙ ανη, απθ5 1οσῖ5 αβογί οπἆθιῃ 

νονρα ἰδία, ΟΥΥΑ49Ι 65 ϱἱ540 (αγιοι γαρ εσεσθε, φῆσιν, οτι εγω αγιοσ 

εἰμι, πίτοα 1969) κά Ῥοΐτὶ ερἰβία]απι τοβρίσοχγθ. [άεπι να]εί ἆε ΟΥΤΙΟΒ 
391 (Φεω, κατα το παρ αυτου λελεγµενον" αγιοι εσεσθε, οτι εγω 

αγιοσ). Οείεταπι εὔῖαπι Τ ΧΧ εσεσθε Ιεσίῖοπο ἔαπίαπι ποἩ Βποίπαηία 

ο ΜΑ ς γειεσθε οιπι ΚΡ αἱ Ῥ]α; Ίο 1, αἱ ΤΗΡΗΥΙ Οεο γινεσ!λε. 

Ἱίεμι Ὠπο (γαΠπεπάππι ν]ἀθίαν οδἑοίε, ααοᾶ πηὈίδ απι δοίᾳ (ν]ᾶς απο) 

αἴαιια οίἵαπι ΒΥΙΣΕΝ 4 ϱ0Ρ αἲπὶ Ργαεβαπί. | ὄνοτι εγω οσα κ 26. 40. 

Ο1επιζθ” (:: διοτι αξ. απίεα αἵ 2, 4 πιαίαταπ!ῖ; 60 ν6ΥΟ πιαΡΙ5 ϱΟΠΊΠΠΘΗ- 

ἁαίαγ 4ᾳαοᾶ απίπααε Τον 1Ιεῖ 19065 οτι, ΠΠΒ(ΙΠΑΠΑ διοτι βοπ]ρίαπι ο56) 

εεως ἴωπ Τ{ οτι οππῃ ΑΒΟΚΗΡ αἱ Ρ]ετ οί ΤΠΡΗΥΙ Ο6ς... 60. καθωσ | 
αγιοσ βἶπο αἀαἹίαπι οἩΠΙ ΝΑΤΕ αθἰἩ Ο]απιδό (ο ΟγτῖοἩ αδΙ πΡΙ θα σπα 
Ἰδοίίο Ἱπναπϊίαν ν]άο απίθ) ... ς αἆά ειµυ ουπι ΑΞΟΚΙΙΡ αἱ οπιΠσ1ᾶ οαί 

60 ϱ{105 νσ το]] ΤΠΡΗΥΙ Ο6ο:: ΤΧΧ Τεν 19, 9 οἱ 20, Τ οτι αγ. εγω 

κυριοσο ὥεοσυμων 11, 44 οἱ 4ὔ οτι αγ. ειµυ εγω κυρ. (44. πάά ο 9ε. 

υα.) 90, 26 οτι εγω αγ. Συν κυρ. ο θε. Ὁμ.; 56 αρίαιο [εταο Πποίπαί 

]ασξῖο (90, 96 ειμε οτι Ἠ” αἱ Ῥοτπιι) 

11. απροσωποληµπτωσ επι ΝΑΒΟ ... ς -λήηπτωσ εππι ΚΙΡ τε]] | κρι- 

΄ποντα: ο -γουντα | αναστραφητε (.5): ν” αναστρεφοµεγου 

18. φαρτοισ (νὰ Οἶαπη 08 Ου 9546. 136 ΟΥΥ786ἨΤΌδ ο(αοίδὸ ο{ς): κ φθαρ- 

Ὅπου. Πεπα κ αργυριου (85 -ριο) | αναστροφησ πατροπαραδοτου (εξ. 

ο αι ζ ο” 0Υ3)136 ΟΥ Υ78ΟΠΤΟ8 ϱ[εσαθ15 ϱ{ς): 6 91. 69. 19Τ. αδοὈ ατα ΤΗΡΗΥΙ 
πατρρπαρ. αγαστροφ. 

19. τιµιω (εί. Οἱαπιδόθ ΟΥ 5, 546. 16 Ογτ28ΟΠ Τ58 ϱ(058 613 ϱ{ο) ... ο 51. ΟΥτ 

340 ΡγαΘΙΙ τω. Ἠθδρῖοϊί Ίο οἵατα Τ]ιά οἱ ζ1εΤη 961 καν, κατα τον) απο- 

στολον, τιµιω και αµωμω και ασπιλω αιµατι ελυτρῳθηµεν. 

90. πφοεγνώσµενου οιιπι ΝΕΑΡΟ" ΚΙ αἱ οπιμσίά 1 513 ΟΥΤΕΙΑΡΗ 318 οίο 

Ἱνν 11, 44. 15 
19. 

20, 7, 36 
Μί ο, 45 

.- 



Ώς 40,6 95ε 
Ταυ 1, 105 

ων 1 οι ΠΕΤΡΟΥ Α’ 

/ λ λ - / ’ Αλ Φιλε / 
σµένου μὲν πρὸ καταβολησ κόσμου, φανερωῦθέντοσ δὲ ἕπ εσχάτου 

-- ς - Ν 2 Ν Ν 

τῶν χρόνων δι ὑμᾶς 21 τοὺσ δί αυτοῦ πιστοὺσ εἰσ Θεὸν τὸν ἐγεί- 
- Ν ” σά ΄ 

ραντα αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ δόξαν αὐτῷ δόντα, ὥστε τὴν πίστιν 
ας ο ο ὰ , τ . / . ην 
υμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι εισ Ψεον. 

ς λ Δ ς - ς / 3 στ ας - ο 2 / 

22 Τὰσ ψυχὰσ ὑμῶν ἡγνικότεσ ἓν τῇ ὑπακοῇ τῇσ αληθείασ 
3 ’ 2 / .] ’ 2 ’ 2 ιά . 

εἰσ φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον, ἔκ κἀρδίασ ἀλληλουσ αγαπήσατε 
- ν) -ὁ 1 Δ 

ἐκτειῶσ, 25 ἀναγεγεννημένοι οὐκ ἐκ σπορᾶσ ϱφΒαρτῇσ αλλὰ 
.] -- - - ΔΝ / - 

ἀφδάρτου, διὰ λόγου ζῶντοσ 9εοῦ καὶ µένοντοσ. 24 διότι πᾶσα 

ο ΝΕ ανεγγώσµενου, οἳ προσεγνωσµ. | εσχατου (}Ρ’) επι ΔΑΠΟ ὅ. 
19. 15. 2Τ. 56. 64. 65. 18Τ. ἀδὸν οαί Αγταῖς «ορ ΟΥΤΡΙΑΡΗ2Τ6,,, εσχα- 
των επι ΚΙΗΡ αἱ Ρρ]οῦ νο 5αἩ αγπι ααίἩ (ο ἁ]αί αρ 188) τα 515 

ΤΙΙΡΗΨΙ Οεο | των χρονων (Αθ): του χρονου... δ1. των ηµερων | δι 

υκασ «ΠΤΙ ΝΒΟΚΗΡ αἱ Ρ]οεγ οί νρ τε]! ΤΗΡΗΨΙ Οεο... Α 4. ὃ9, 49. ὅτ. 

96. 106. 180. Ίς56Ι ὃν (105. δια) μασ 

91. πιστουσ οππῃ ΑΡ 9. νρ αποίσοςα βεπί (νσ η ρε ἵριιπι Πάε]ες εδῖ5 ὑπ 

ἄεο, αποίτου επί φιή ρεγ ἔρδιπι Πάεῖες εδἰῖς ἵπ ἀειι) ... ς πιστευο!τασ 

ΕΙΙΠΙ ΔΟΚΙΡ αἱ] Ρ]εν (11. 19. -σαντασ) εαί δγτα!τ εἰο ΤΠρ] Θες. Ἑεδρίοῖί 

πιο αί να δἴἵλπι Ῥο]γε» διο αναξωσαμενοι τασ οσφ. υμων ὀουλευ- 

σατε τω Θεω εν φοβω και αλήθεια, απολιποντεσ - πιστευσαντεσ εισ- 

τον εγειφαντα τον κυριον ημων τν ΧΡ εκ νεκρ. | εγειραντα (αἵ. κ): κ” 

191ΜΟί εγειροντα 

93. υπακοη: 98"ΏΡ 14]9οί υπυµονη | τησ αλήθειας 5ἱπθ6 παπι ΟΝΠΙ 

ΝΑΒΟ 19. 27. Τὸ. νο (εί. απ [ι 4 επη]ά Ίαν] {οἱ, 5εά Ἠϊ οπππε5 οππῃ νροἱθ 

σαιπἰα[ῖ Ρτο τησ αληΦειασ εχεθρίο 1901) Ίακον δγταί σορ αγπιἍδο 

αοἰμαύς αγο ΟΙεμηδόῖ..., ς (5ο4 009) αἀᾶ δια πνευµατοσ οππῃ ΚΙΡ αἱ 

Ρίετ οαί πῖδ (αᾶ οὐαμαίεπᾶιωπι ἱᾷεί ρεγ ερῦνζιπι) αεἰ]ιίῦ αγπιήοἩ ΤΗΡΗΥΙ 

Οεο α]ά (αᾶ οὀεαεπάωπι [αεί Ρεν ρί;.) Υἱςδ (απὔπιαδ υεδίγαςδ Ρε δρίτί- 

ἔωπι οαδἰζῄοαίο αἆ οδεαίεπέίαπι ᾷεί ρε δρί’.) | εκ παρδιασ επι ΔΒ να 

(νιᾶς Ῥο5ε) απ]ά. Ὑρς επῖπιε]ε απῃ Γι ἀθπιῖα πι Ταἰεγαξἰς απιογε δῖπι- 

Λ1ἱοἳ (Ώατ] εἰπιρ[ίσε), εαω οογᾶε ἱποίσεπι ἀίρίίε; 5εά ἴοὶ ---εὐπμ[ίσεν ευ 

εογᾶε Ῥιιγο ὑποίσεηι αθίφιίε:; ιά Ῥοδε ρετ αρῦπζωπι ροτσ]ς ὕπι εἰαγίαέε, 

ἴπ }γαἰεγπϊίαίε, επ οογᾶε Όέγο ποίσεπι εἰο ... 5 ἓν κπαῴαρασ καρδιασ 

ο. Ἁ ΟΚΙΡ τε]] οπηπν]ά οαί ΤΗΡΗΥΙ 06ο Απίοῦῦ. 151 {οἱ ΥΙΟ (εω εογᾶε 

Ρι1ο0 εἰ Ρεγ]εοίο) ΝΥΙΡ «ορ (ὗι ουγᾶε δαποίο) ΥΠΑ, {επη κὸ εκ καρὸ. αλη- 

ὤινησ, ααἰ]Ὦ πι Ρζεπίμιώίπε οογζζς υεδίγὶ απιαίο ἴπ υεγῖαίε Ό08 ἐπιωῖσοεπι 

ογεῦτο | αγαπησατε: 19. αγαπατε (856ἵ αγαπωμµεν τε) 

98. αναγεγεννηµενοι: 51. ααγειοµεγοι | εκ σπορασ φῶαρτησ οππι ΕΚΗΡ 
α] οπιπΥ]ᾶ νρ τα]] Ὦ1αΜ1213 ΟΥΤΕΣΑΤΤΙ (γεγεννηµεθα γαρ οὐκ εκ σπο- 

ρασ φθαρτήσ, αλλα δια λογου ζωντοσ Θεου και µενοντοσ, βΙπαΙ ενα 

Ογτθδα! 565. 583. 609) δίᾳ .... ΝΑΟ εκ φθορασ φθαρτησ | αλλα: ο 81. 58. 
68. 96. 1ΤΤ. αλλ | µενοντοσ 8ἶπε α ἀῑίαπη οππι ΝΑΒΟ Ἡ 19. 21. 29. 6633 
τὸ. 149. {α ἀεπι]ᾶ Ἱατ] «ορ 8ΥΙΡ ατπι (δια ζωντοσ και µενοντοσ λογου 

Φεου) Τά 1 3113 Όγτεδα ααβίες (ν]ᾷς απο) Ἠϊοιϊονίαπϊ.,,. ς (- αυ 2) 
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κ. { / 9 - / ϱ) - { ” ’ - 3 

σὰρξ ὧσ χόρτοσ, καὶ πᾶσα δόξα αυτῇσ ὧσ ἄνθοσ χόρτου" ἑξη- 
΄ [4 / Δ Ν ο 2 . ο Ν ος / 

ράνθη ὁ χόρτοσ, καὶ τὸ ἄνθοσ ἐξέπεσεν' 25 τὸ δὲ ῥῆμα κυρίου 

μένει εἰσ τὺν αἰῶνα. τοῦτο δέ ἐστιν τὸ ῥῆμα τὸ εὐαγγελισθὲν 
3 « - 

εισ Όμασ. 

1. ͵ 
1 4 ο σε - , λ ; / αι. ς 

“πυθέμενοι οὖν πασαν κακίαν και πάντα δὐλον και υπο- 

Ἀ.ά εισ τον αιωνας, ΚΙΡ αἱ ρ]εν (6. εισαιωνα, 35. εισ τουσ αιωνασ) 

οί νοο]θ απ [οἱ ΦΥΙΣ6ΟΕ (ααίἩ δεπιρει) ΤΗΡΗΥΙ Ο6ςο 

94. ὧσ (ΑΆ ὦσει) χορτοσ επ (Ν”)ΒΟΚΙΡ αἱ Ρ]εχ νρζ]ο αι” [ι ἀθπι]ά {οι 

6οΡ ΒΥΤΡ ΤΠΕ αγΙΙΖΟΣ αεί 14 {1 35 (πετροσ δε' διοτι πασα εἰς) Όες 

Ῥοςά 1; επι ΟΥ 1336 βεἀ νεχβὶδ πασα σαρξ δα εισ τ. αιώνα Ῥτας- 
Ροηίέ κατα τον προφητικον παραβεβληται λογον λέγοντα, αἰδὶ πα] 

Βοπαπί βἹηρμ]α, πας] εκ Ῥείτο απαπΠ οκ Ἐδα ρεθία νἱάεπίαγ (ωσ 

χορτ., δοξα αυτησ. ρήμα κυριου)... ... αὐμθ Τι οι ὧσ οΠΙ ΝΕΑ 4. 15. 

15. 99. 96. 59. 69. 19Τ. α5οῖ οαί απ Παγ] ΦΥΥ5ΟΝ οίΡ τί αγπιοὰᾶ ΤΠΡΗΥΙ 

Ζοπο, Ιἴαπι 5ἱ Ἠπο {γαΠὶ Ισεί ἨΙρρ (Βίνοα ΒΙπι. Μαρ. αρ ΗΙρ)) 165 τ)1 

οδί το λεχθε» οτι πασα σαρξ χορτοσ, και πασα ὀοξα σαρχοσ ωσ αν- 

Φοσ χορτου" εξηρανόη 0 χορτοσ και το ανθοσ αυτου εξεπεσε' το δε 

ρηµ. κυρ. µεγει ειστ. αι. | πασα δοξα (εί. καθ): Ν” πασα η δοξ. | αυτησ 
οππῃ ΝΟΑΒΟ Ἡ ὅ, Τ. 9. 15. 69. Τὸ. 19Τ. αδοῖ σα νρ (αἱ. Ζεπο Βε) βγταῖτ 
σοΡ αθϊμαίς Τα 12/5 Ποπ (ν]άε απίο) ΟΥ1226., κἨ αυτου, 4ποά 

ΠΠΒΦΠΑΠΙ νετῖ βρεοῖεπι Παῦεί, ἨΙρρΙόή σαρκοσ, ἴο] οαγπῖε... ς (5 αρ 

82, 5δεᾷ ταγδ5 6Ρ/) ανθρωπου οπἱη ΚΙΡ αἱ ρ]οΥ Ό6ς (πιήηΊπιο Ργοβαί 

Ον 530 ϱ, 12123)... 21. Ρ]απο οπι | το ανθοσ 8ἴπθ αἀάΠίαπι 6η ΝΑΒ 

2. ὅ. 15. 26. 90. 40. 69. τὸ. 157. δεῖ οδεῖ απη {ι ουγαίς αγ Τά 5,5 

ΤΠΡΙΗΥΙ Βεά”11, Ἱέοτι (νῖάς απ{ίε) ΟΥ... ς (5εά α009) Τί αἀά αυτου 

οπΠη ΟΚ1)Ρ α] Ρ]6Υ οαῖ νρο]ε ἀαπιῖά Πα! {οἱ «ορ ααμαί; Εδεαίαδ, 1ίθπι 

(πιᾶς απο) Ἠϊρρ]Ι6ὲ:: ΤΧΣ εοπβοπ({θΠΗ 15 ΝΑΡ πασα σαρξ Ίορτοσ 

(ππῖπαδο Ραιοῖδς ὧσ χορτ., ἴίεπι Εβαία αἀθοπρίο Ῥα8 131 οἰαΠΌ) και 

πασα ὄοξα ανῶρωπου ὧσ ανθ. χορτου" εξηθανΘη 9 χορτοσ και το 
ανθοσ (Ταβ{8ἴαΙ50 αάά αυτου {οίππι Ββαῖας Ἰοσππ 40, 1---1τ οκδοτ]- 

Ῥ6π8, Πίεση Τ]ατί 11954 ππο οοξἶσα ἀΙβεςαάεπίς) εξεπεσε, το δε ρηµα του 

ὤΦεου ημων (ρτο Ἠϊ5 τπῖπιδο πια Ταςδῦ Τμάτί οίο κυριου) κενεν εισ τον 

αιωνα. Οείεταπι Ρροβὲ εξεπεσεν Τά 135 αἀᾶ (πποπποτία {41515) καν η 

ευπρεπεια αυτου απωλετο (1: εκ Τας6), 4παθ πες αρ Εραὶ Ἱεραπίατ. 

905. κυριου (ία εί. ΗΙΡρ 154, Ἰξοπι ΟΥ 1335 του κυριου, ΡΙπείετεααπο ν]άο 

απίς): αεἰμαίτ ῬΙᾷ35 εἰδ ΤΠΡΙΗΥΙ του Όεου, ΦΥΙ5ΕΣ ἀεὶ ποδῦἶ | το ρηµα 
το: Α ΟΠι 

ἩΠ. 1. υποχρισεισ οππι Ν(ΘΙΔΕ)ΛΟΚΗΡ τε]] νρ 571Ρ αππι ΤΗΡΗΣΙ Οεο... 

κό (ποίανοταί ν 5αρει σ εχίτ Ίπ -σισ, 884 6ο. τΙΓΒΊ5 αΏβίειδο -σεισ 

εονγαχ{{) Ἡ ΑΥΙΣΕΙΣ οοβ (ααείμαα οἱ Ἡ. ]. εί ἵπ 8εαα Παβρεί Ἰπβπ]άναπῃ 

ααὶ ρ]ασα]οπι ποη ῬαΗίατ) ΟΙεπαΙ (ργαθεπιίβδο την) ΟΜΙΠΙ4505 Ας 

Τα 1. 9Ι 
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, Ν .« / Ν / Ἰ} . « ” , 

Χοίσεισ καὶ φΒόνουσ καὶ πάσασ καταλαλιάσ, Ὢ ὧσ ἀρτιγέννητα 
”/ 2. ος 

βρέφη; τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπιποθήσατε, ὕνα ἐν αὐτῷ αὐξη- 
9 ) Ἶ / 38 / 3 κά Δ ς / 4 τὰς 

θῆτε εισ σωτ]ρίαν, ὃ εἰ ἐγεύσασθε ὅτι χρηστὺσ ὁ κύριοσ. 34 πρὺσ 
«Ν / / κ. - ς Δ 32 ; Ν 2 

ον προσερχόµενοι, λίθον ζωντα, υπο ανιφρωπων μεν αἀποδεδοκι- 
ΔΝ - ’ ” Ν 2 Ν { 

μμ» μασμένον παρὰ δὲ 9εῷ ἐκλεκτόν, ἔντιμον, Ὁ καὶ αὐτοὶ ὧσ λίθοι 

Το 15.1 

κ. - -- ασ / . ’ 4 

ζῶντεσ ἐποικοδομεῖσθε οἶκοσ πνευµατικύσ, εἰσ ἱεράτευμα ἅγιου, 
3 Π Ν / 2 / ως Δ 2 πα 

αγεγέγκαι πνευµατικασ ὑνσίιασ ευπροσδέκπτουσ ὧεῷ δια Ίησου 

ὧ5 

αῑ]ά (ιο νίάε αρ Βαβ) υποκχρισιν | φθονουσ (1, φῷονου): ΒΥΣΣΕΝ ζορ 

ΟΊειη Οτῖπί Αρ ]ά φθονον, ὑιυίάίαπι ... Ὦ φονουσ | πασασ (Α οπῃ) 
χαταλαλιασ (εί. κε): κ” «ορ πασαν καταλαλιαν, Ίξεπι ΟΠΙΙΒΒΟ πασαν 

ΒΥΙΡ6Ν (αα{Ἡ) Οἶεπι Οτ]πί Απο Εἱ]ά, Ίέεπι 1, πασησ καταλαλιασ 

« αοτιγεννήητα 6ΝΠΙ ΝΒΟΚΤΙΡ ας (εί. ΟΥ 52950. θ0ὔεᾳ Τ66 ο(α1{ϱ)..., Α αἱ ρπιις 

0161154 (56εἆ Βιιοί 1ες[Ιο) ΟΥΓεΣ 503 ο{ΕΡΙαΡΗ 505 αρτιγενητα (8ΥΙΣΕΝ γοςῖε 
οὐπιρζίσεν, 5οὰ 8ΥΙΡ πιοᾶο ϱεπί{) | αδολον: ὃ. 99. 4Ν. 69. 99. 101. 198. 

16οἳ α56Υ α|35οΥ απι {οἱ (οξ. Αα αἱ, πο 1έθιη νσοῖθ {1 ἀαπιῖᾶ Ἱατ]) 5ΥΤΡ 
(6ΥΥΣΕΝ ν]άθ ροδί) αὖπι 01560 (πο 1ξεπι 15 ποςδιδδθ- 606. 06. 4345) οε]πί 
3/5085 ΟΥΤΕΙΑΡΗ 55 ϱ(05α 903 και αδολον. 1μήῦθγο ΒΥΥΣΟἨ εί εδίοίε ἑαπμαπι 

ὑιΓαπίες εἰπιρῆίοεδ, εἰ αρρεέίε 1ρδιππ 5ΕΥΠΙΟΠΕΠΙ απφιαπι ἶαο πιππιάτπι εἰ 

ορὺρμαίἰε | αυξηθητε: 81. 98. αξιωθητε | εισσωτηριαν 6ΝΠΙ ΝΑΒΟΚΕΡ 

α1δ0 οαί νµ (αἱ. Ας αἱ πια) θγτα 60Ρ αΡΙΠ αθίἩ αὖθ Ο1οπη1” Οτ1Πί 5,508 

ΟΥνΕΙαΡΑ 598. ς (Ξ- αὖ Βα) οπι πα 1, αἱ καΐ πῃῖι ατΡ Όθο, Ιεεπισῖᾶ 
ΤΙρ]εοτα (44 41Γ οΠΊπη εισ µετρον ηλικιασ του πλήρωματοσ του χῆ, 

βοάσί Μαβοαί εισ σωτ.) 

ο ξι ΟΠΠ ΝΤΑ Ο]οπι1 (ΑΥΥΣΟΗ οὐ φιδίακέῖς εἰ υἰάἱκέίς) ... ς ΤΙ ειπερ οτι 

ΝΟΟΚΙΡ αἱ οπιπΥίά (18. εισπερ) εαί ΟγτειαρΗ 595 ΤἩπρηγ] Οεο νο (δὲ 

ἑαπιεπ), Ἱεοπιν1ᾶ «ορ ΒΥΧΡ εἴο | χρηστοσ: κι, α1δό 01 οπι13” εἰ α1ῇ1 χριστοσ, 

8οά τ, 19. 51. α136Υ (εί αἱ νάἰν ρ]εχ) χς οοιπροαπά]ο παπα 

υπο ο ΝΑΚΙΙΡ εἰς, Ιίεπ ΕΒ υπ... 6 29. 141έΕί απο 

«λιθοι ζωντεσ (89): κ λιθοσ οντεσ | εποικοδοµεισθε 6ππῃ ΝΑΖΟ 6. 21. 

98. 96. 99. 46. 66. 6633 68. 76. 100. 188. αἰδ3ΕΝ (41 ραις αρ 9) οαί 

νρ (Μρεγασάῇεαπιὐᾶ, ο. Ἐεά αἲ) ΟΥΥΔΔΟΙ 560 ο{Ε]αΡ1:551. 451 οιπη]οἩ 453 

Ῥνοξορ αρ ΝΙεερη σὲ... ς ἴμπ ΤΙ οικοδοµεισθε ο. ΑΒΕΚΤΡ αἱ Ρία Ό]οπι 

αρ ΝΙεορ]”05τ (ΜΙρη”110) ΟΥ 110 (πο ρτοβα πμ” ” οικοσ Θεου εκ λιθων 

ζωντ. οικοδοµουµενοσ, πθρ πιαςῖβ ντ ἳ. 9,150) ΟΥ 1πΙΣ15 (908 -- αεαἰ[σαἰ 

ἄοπιις αρὦ πας πι δαοεγᾶοίῖο δαποεἰο) ΤΠΡΗΨΙ Όεο ΗΙ]10. δν. Απιοτ Ας 

αἱ (νῖάο Βαῦ) | πνευµατικοσ (88): νΝ πνευµατοσ | εισ ιερατευµα οπΠΠ 

ΝΑΒΟ δὕ. τ. 15. 91. 29. 96. 66033 68. Τδ. 106. οαί ἴο]ὶ οορ αππι αθιλίς 

Ου 110Τ ϱ{ 4305 ΕΙΒΡ5516 ΟΥΤΕΙΑΡΗ 581 (Π{θτηβᾶοι 550 ϱµΠΙΟ433 εισ ναον 
αγιον) Ῥχοσορ (1. 1.) Οτ]πί 3,415 (ν]άο απίο) ΗΤΟ Απιοι αἱ (νἷᾶε Βαῦ: 
5οἆ Ῥτοσορ αίϊαπι απίεα εισ οικον πνεύµατικον Βϊπι]ίεταια οχ Τιαίί 

ΠΟΠΗ αἱ Ἠιετίε).,, ς Τϊ ιερατευµα (8116 εισ) επ Κ1Ρ αἱ ρ]εν νµ 

ΑγΤΡ ΟΊεπι αρ ΝΙαερ] 60" (πο. ρτορας ΟΥ 339 ᾗ ἐκκλησία ἐκ λίθων 

ᾠκοδομημένη ζώντων ; ἐνθάδε ἱεράτευμα ἅγιον, πνευματικαὶ θυσίαν 

προσφέρονται) ΤΗΡΗΨΙ Θες. 110ο6γο 5ΥΣΒΟΝ εί εδἰοίο ἐεπιρῖα ερὺγἁπιαῖία. | 

ανεγεγκαι (Νε; " -γκασ) οἱ. Ον1ο οίςο .... 15. ενεγκαι | πιευκατικασ 
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Χριστου. ϐ διότι περιέχει ἐν γραφῇ ιδοὺ τίθηµι ἐν «Σιὼν λίθον 

ἀκφογωνιαῖον ἐκλεκτὸν ἔντιμον, καὶ ὁ πιστεύων ἐπ αὐτῷ οὐ μὴ 

καταισχυνῦῃ. τ ὑμῖν οὖν ἡ τιμὴ τοῖσ πιστεύουσι᾿ ἀπιστοῦσιν δέ, 
λίθον ὃν ἀπεδυκίκασαν οἱ ο/κοδομοῦντεσ, οὗτοσ ἐγενήθη εἰσ κεφα- 

λὴν γωνίασ καὶ λίθοσ προσκόμµατοσ καὶ πέτρα σκανδάλου, ὃ οἳ 

προσκόπτουσιν τῷ λόγῳ ἀπειθοῦντες, εἰσ ὃ καὶ ἐτέθησαν. 9) ὑμεῖσ 

Θυσιασ: 49. οτ. 9τ. 104. 106. 191εοί 141εοί «56 σ5οῖ ΑπιριιςΣ α(1” 
Φ0σ. πνευµατ. ... Ἀ ΟΠ πγευµατικασ, Ἱἴεπη (5εἆ νατ]απί ο, νιάς αρ 

Ῥο]ααί αἆ Ἡ. |. Ρ. Τ91, πθο πιαβῖς οἵη αγ8) ΥΙΣΕΝ | Θεω «ππη ΝΑΗΟ 29. 

θθἳξ αππι...ς τω Όεω Ὅαπι ΑΕΚΗΡ αἱ Ρρ]εν σαϊ Οἶεπι αρ ΝΙεερη (αρ 

ΜΙρηΤΤ0) ΟΥ115Ί ΤαρΗγΙ Θες 

6. διοτι οµΠΙ ΝΑΒΟΚΤΡ Ἡ αἱ] [{ογαδύ οαἳ νς (ργορίεγ φιιοᾷ) «ορ 8ΥΤΡ (εῖ 558 

επῖπι) αππι αθἰλμῖς (αμα ία) ΤΠΡΗΥΙ ... ς ( αυ ὼᾳ) διο καν οαπι 

πιίπτδο πί νάίγραις Ο6ς; 19. 68. διο | εν γθαφη ο. ΝΑΒ 18. 98. Τὸ. Ίκδεν 
εκ ς ΣΝ τη γραφη ουπῃ ΚΗΡ αἱ Ἰοπρο Ρα εαἲ ΤΗΡΗΨΙ Όεο ... Ὥπ η 

Ίραφη ουπῃ ο Τ. 14. 21. 29. 95"” 9δ. 65. 68. 69. 95. 9533 αἰδδοτ να (αεί 

ρρ]αῦς πο Ἱίειη θυταῖτ είο) | ακρογων. απῖε εχλεκτον 6ΗΤΏ ΝΑΚΗΡ αἱ 

ογε ΟΠΙΏ ΥΡ 5ΥΙΡ αθίἸ ΤΠρΗγΙ ... Βο 851. ορ αγπι ΟΥτεΣ4 813 (ρτο- 

ρία5 αἆ Ῥεΐς ᾳπαπη αἆ Έδα αοςθᾷ1{) Ροδί εκλεκτον ΡοἩ (8ΥΤΣΕΕ εκλεχτ. 

εντιμ. ακρογων., Ό6οσοπι ακρογ. εντιμ. εκλεκτ.) :: εΓ1ΧΧ ιδου εγω 

εκβαλλω εισ τα Θεμελια σιων λεθον πυλυύτελη ἐκλεκτον ακρογώνιαιον 

εντιμον οἵο, πΏὶ εκλεκτ. ακρογ. (ππίατη ποη Βποι. ΟΕ εἱ, Βαγηαῇδ λεγει 

ο προφητησ" επει ὧσ λιθοσ ισχυροσ ετεθη εισ συντριῤην’ τδου εµ- 

βαλω ειστα Θεμελια σιων λιδον πολυτελή εκλέκτον ακφογωνιαιον εντι- 
ον. | επ αὐτω (86): κ” 885" 40. ἀδ επ αυτον :: ΙΧΧίά εἰ Βο 
πιστευων ἰαπίαπι Ἠαῦαί, 5εᾱ ΝΑ αἱ πι αάά επ αὐτω, «ο πΙαΤΕΠαΙ επ 

αυτων, Βαγπαῦδ επ αυτον, Βαδάθιη 35 ΟΥΓεδᾶ 505 εισ αυτον 

τ. υμυν (5ίε κὸ εἰ Ἰαπιᾶ νε] 1ρ5ο"5ΟΣΕ): νἲ ἡμιν | απιστουσιν «Ππῃ ΔΕΟ 
68. 69. αδοῖ, Ί{6ίη ποπ ογεεπέιόθις νς (5εἆ πες αἰΠίεν ν. 8, απιθιῃ ν]άς; 

πιασῖ5 οίίαπι ἁαρίαπι ν]άείαν απ δἱ απἲδ οχ Ιπίετρῥρ τε]] οοἆεπι πιοᾶο 

το ἁ]άΙε ἄταθοπίη, ῥτο ἑθρίθ Ι6οἴΙοΠῖ5 απιστ. Ἰαβοατί ἀεῦεαί.) ... ς Τ,η 

ΤΙ απειθουσιν «ΠΠ ΑΚ1Ρ αἱ Ρίο εαί ΤΙΡΗΥΙ Οεο | λιθον ον οσπι νἲ 

οδν]άκτρ αἱ ρίει ΤΠΡΗΥΙ ... Ιπ λιθοσ ον έππι ἁξΑΒοὈνΙά 9. 1933 26. 
99, τὸ. 100. 1921. οὖεὶ Οεο :: οἱ. 1 ΧΧ λιθον ον, 85εᾷ 19ῖ ΠΟΠ ΡΥΔε- 

οεᾶ]ξ απιστουσιν αιἲ απειθουσιν, ἃ 4πο γετρο Ιθοίίο λιθοσ οτ1βΙπεΠΙ 

4πσενα νἰάδίατ. Οείεταπι ΑΥΤΣΕΏ οπ1 λεθον ΟΥ πβᾳπθ εισ κεφ. γωγιασ | 

εγενηθη: κ εγενν- | λιδοσ απίο προσκοµµ.: 18. δΙ1. 68. 128. ΙΤτ. 180. 

Κ5ΕΙ λιθον | πετρα: α 18. 68. 195. 1Ττ. 180. (ποη Πίεπι 91. Κ90Τ) 
πσετραγ 

Β. οι ἑππι ΝΑΒΟΞΚΙΡ αἱςε: οἳ ὅ. 15. 9Τ. 29. 91. 96. 66. 68. 69. αδΟΙ οσοι | 

απειίοιντεσ ΕΠΙ ΝΛΟΚΙΗΡ οίςο ... Β απιστουντεσ, πες α]ῑίεν τεοάσατί να 

(φαί ο[1επάωέ 9ε1Όο πεο ο’ εζιπὲ) | εισ ο και ετεθησαν: δτ33 69. 19Τ. αἲοτ 

εισ 0 παφεσκευασαν εαυτουσ ταξιν και ετεθησαν, απαοπιαάπιο πα 

θεία 1 οοἵηπη ΤΠΡΙΙΨΙΙ οἱ Ο6οςἳ Ἱερίίαν 

). υπεισ: 81. ηµεισ (Ίίοπι Ο]επιδή, αἲ Ιδίο οσοι πηΙηΊιπς αἰ απο ΙαείΙοπ επι 

Ες 98, 16 
Το ϱ, 58 

Ῥς 1158. 22 
µι ο21. 403 

58, 14 

Ἡο 8. 58 

Έκ 19, 6 
Ὦς 40.905 



Ἠος 3. 958 
Ἡο 9. 954 

18 4.1 
Ἠο π, 25 

ὃ, 16 

ὉἨρ] 

Πο 10, 155 

292 3, 10. ΠΕΤΡΟΥ Α’ 

δὲ γένοσ ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνοσ ἅγιον, λαὺσ εἰσ περι- 
ποίῃσιν, ὅπωσ τὰσ ἀρετὰσ ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότουσ ὑμᾶσ καλε- 
σαντοσ εἰσ τὸ ὃαυμαστὺν αὐτοῦ φῶσ' 10 οὔ ποτε οὐ λαόσ, νῦν 
δὲ λαὺσ θεοῦ, οἱ οὐκ ἠλεημένοι, νὺν δὲ έλεηθέντεσ. 

11 ᾿4γαπητοί, παρακαλώ ὧσ παροίκουσ καὶ παρεπιδήµουσ ἅπ- 

ἔχεσθαι τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν, αἴτινεσ στρατεύονται κατὰ τῆς 

Ψυχησ, 12 τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν ἐν τοῖσ ἔθνεσιν ἔχοντεσ καλήν, 

ἵνα ἐν ᾧ καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὧσ κακοποιῶν, ἐκ τῶν καλών ἔργων 

ἐποπτεύοντεσ δοξάσωσι τὸν Θεὺν ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῇῆσ. 

19 “Ὑποτάγητε πάσῃ ἀνθρωπίῃ μτίσει διὰ τὸν κύριον, εἴτε 

{α]οἰεπάαπι ρεγπθί) | οπωσ (εἔ. ΟΥΤΕΙΔΡΗΙΣ1 Ώαπη τ5θ): ΟγτΕΡΑ 563. 54 
οἰπθ»ίδὺ οἱΖ85Ἠ Τ94 ννα | καλεσαντοσ (αἱ. ΟΥΤΕΙΑΡΗ 131 οἴεσα τή ϱ,786ἨΤΟ4): 

Ογτπεξίδ0 οιέβα 665 καλουγτοσ | εισ (αἱ. ΟΥΤΕΙΑΡΗ 131): Ογτεδα 563. στά 
αἰπέἑςίΤ0 επι 

10. ἠλεημιενοι: Ὁ απ” στά ελεημ. | ελεηΘεντεσ: ὁ ηλεηθεντ. 
11. ὦσ παροικουσ-χ. παρεπιδηµουσ: Ροδΐ ηπεος 9 σ ἵπίετρρ «ΠΠ πα- 

ῥακαλω οοπΙαΠΡΘΠ{ΘΕ, ἃ 5604 Υοχο 56ΙπηροΠίε». | απέχεσθαι ο. ΔΕΚ αἱ 

Ρ]Ια α(ν]ά οαΐέ νρ (αὐδίίπεγε υο8) Οἰεπιδή Ώαπι 3 515 (εἰ. ΡΑ115) ΤΗΡΗΥΙ Οεο. 

Ααἀππέ νατο (αἱ ΤΠ εκ εΥτοτθ ἀθ ο εΙά1) υκασ νς ΟΥΡΙ3 εἰδόδ (οιπι 

α115 ρρ]αξ, οῇ Βαὔ), αἱ {εδίος ραποῖ ροδίέ παρακαλ. νε] απίε απεχεσῦ. 

αἀάππέ... ΑΟΤΡ α155 αγταίτ «ορ αθἰμαίς Ρα 8,1 ΟΥτΕΙΑΡΗ 106 Ουρ 13: 908 
Ζεπο],θο απεχεσθε | των σαρ.. επιθ. (εί. ΟγΤΕΙΔΡΗ165): οἳ 21. Ὠια τΙδνα 

ΡΙΑΘΠΙ απο. Οδθίθτιπι οΕ αἆ Ἡ. ]. Ῥο]γερ!]5 (ΏτεβἙὂδῦ) οτι πασα επι- 

Όυμια κατα του πγευµατοσ στρατευεται 
19. την αναστροφ. υμων (αἱ. Ο1επι3δῦ Ρο]γεἰπί1ϱ): κ τ. αναστρ. υμιν... 

ΟΥ ρ]13 εἰζῦδ οπι υμων | εν τοισ εθνεσιν εχοντεσ καλην εππῃ ΝΑΟ 19. αἱ 

βαΐ πια Υνσ (αὔπῃ --καλ. εχοντ.) Ο1επι”ςς ΤΗΡΗΥΙ, Ἰέεπα ΟΠΙΊ550 εχοητεσ Β 

εκ. ΕΙΡ Α]59 ΑΥΥΣΕἨ σ0ορ Ο6εςο εχοντ. καλην εν τ. εὔνεσιν, Ιἴεπι Ο1επιδή 
Ῥο]ψεῖαί 19 καλην (ὑ γεργε]ιεπσίθί]επι) εχοντ. εν τ. εδν., ΟΥΡΡΙΣ Παδεπίες 

«Σπέεν ΦεπέεΒ (ΦεπῖΠεβ) δοπαπι. Ῥτο τ. αναστροφ. υα. εἰς 69. 19Τ. αδόν πα- 

ῥακαλω δε και τούτο, την εν τοισ εν. υμών αναστροφην εχειν καλην | 
καταλαλουσιν (αξ. 0161535): τρ αἱ (γα οαὲ Ο1ειησᾶάᾶ κπαταλαλωσιν | 

εκ των καλων : ὅτ" 69. 19Τ. αδοῖ Αγταῖ οοΡρ απ ΟΥΡΡΙ5 αἲά υμων | 
εποπτευοντεσ ομπι ΝΕΟ 9. 90. 51. 48. 68. 19Τ. αδοῖ 156" οαί ΤΠΡΗΥΙ 

Οεο, 1ΐθοιι τρ (οοπδίζεγαπίες) ΟΥ Ρρ1:" 905 (αβρίοίεπἰες) βγταϊ... 6 επο- 
πτευσάντεσ οτι ΑΚΗΡ αἱ Ρ]εν ΟΙεπι”ὸ | δοξασωσιν (εί. Ο1επι”δὸ κο): 

κ” ὁοξασουτρεμουσιν (:: ο 9 Ῥε 2, 10) 

19. υποταγήητε βἶπθ οὖν οπι ΔΑΒΟ 159. 91. Τὸ. απ. {α ἀθεπηῖά {91 (εί. πιδθ) 

Β4Ἠ σοΡρ αγπη ααί], {ίσια (ᾳαἲ 1π {α]Ι το ποπ ας ρτοβαπθ) Εαδ16Θ]] 151 

Ῥ1α Μπ 5,5 0αβςΙοᾶ11δ.., ς (5εἆ 4909) αἆά ουν οππῃ ΚΗΡ αἱ Ρ]εχ οαὲ νρ(]8 

Ἱατ] (αἱ. Ῥοας”50) «ΥτΡ (αἰδοἩ εξ --) ΤΠρΗΥΙ Όεο | ανθρωπινη (Ν” 91) 

απίθ κτισει ΟΠΠ ΔΕΛΒΚΤΙΡ οἱς (αἱ, Τ)απισ8 Απίζθ).... ὁ 81. Εααπιοθ]! 161 

Τά 11 58 ροβέ ατισει, Ἰἴεπα 84] 60Ρ ΒΥΥΡ (6ΥΥΞΟΒ οπυπίφιι6 Πιοπιὐιῦιις) | 

πτισει: νο (6ί. απ {πι ἀθειηῖά Ῥος2:9) ογεαίιγας ... πιδὸ Πχ] οἱ Απιρβά 

5518 οχοθ Ρ]ευ 0488115 ον ὑιαξίοπὲ 



ΠπΕΤΡΟΥ Α΄ 2, 19. 3585 

Ύ -- « ιά 

βασιλεῖ ὧσ ὑπερέχοντι, 14. εἴτε ἠγεμόσιν ὧσ δι αὐτοῦ πο 

µένοισ εἰσ ἐκδίκησιν κακοποιῶν, ἔπαιγον δὲ ἀγαθοποιων" 19 ὅτι 
: : ες 

οὕτωσ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, ἀγαθοποιοῦντασ ας τὴν τῶν 
.) ” . α 

ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνωσίαν 10 ὧσ ἐλεύθεροι, καὶ μὴ ὡὧσ ἐπι- 
: σας κ ην 

κάλυμμα ἔχοντεσ τῆσ κακίασ τὴν ἑλευδερίαν, ἆλλ ὧσ Όεου δουλοι. 
’ .. .] . οό .' Ἀ' - 

ΙΤ πάντασ τιµήσατε, τὴν ἀδελφότητα ἄγαπατε, τὸν θεὸν φορεῖσθε, 
Ν ; -- Ὀ « Ὃ ς /᾿ Β Δ η 

τὸν βασιλέα τιμᾶτε. 15 Οἱ οἰκέται, ὑποτασσόμενοι ἐν παντι φόβῳ 
τό 

-- - ΝΔ ΔΝ 

τοῖσ δεσπόταισ, οὐ µόνον τοῖς ἀγαθοῖσ καὶ ἐπιεικέσιν ἀλλὰ και 
- - 1 ἐν Δ ’ .] Δ ’ - ε / 

τοῖσ σκολιοῖσ. 19) τουτο γὰρ χάρισ, εἰ διὰ συνείδησι» Όεου υποφέρει 

14. εισ εκδικησιν (1ἴα εξῖαιη 6 ἨαῦὈογο 5αἰπεπά μπι ο8ῖ, πο αδικησι) 8ΐπθ 

µιεν ΟΠΠ ΝΑΒΕΙ, Ἡ 4150 νο πιδὸ ΑΥΙΣΟΝ ϱἱΡ ἰχί σ0ρ αππ Απίδὸ...ς(-- αρ 

7) αά µεν εππι οὗ] (5εά Ίοσιδ Ρρετοβδειτας εδ) Ρ αἱ Ρ]υ Τά σαί 
ΒΥΛΡ ο," Ώαπι” 555 (οἱ. Ρατί5) ΤΗΡΗΥΙ Οες 

15. αγαθοποιουντασ (αἴ. Οἶδπιζή; ϱ -Ίτεσ): ὁ Τ. 21. 99. 51. αἱ”δον 

ΤΗΡΙΙΥΙ αἀά υμασ, ζει ογταζῦ, ΠἨ0ετο 19. αγαθοποιειν και φιµ. | 

φικοῦν (ΚΗΡ αἱ τη φημουν) : Ν” φιμοιν (ὁ -μουν) | αγλωοιαν :96. 149. 

ΟΙεπιδί εργασιαν 

16. Ἰωη απίο ωσ ελευθεροι Ῥ]επο ἀῑδιίηκατ, νετθα νετο αλλωσ Ψεου δουᾖ. 

οππη ν. 17 οοπἰαησκϊί, Οαῖ οοπίαποἰομῖ [ανθί εἰίαπι Ώαπη 051, πὈῖ ωσ 

Φεου. ὃουλον παντ. τιμησατ. αΒετίαχ αὔδαπο εἶδ αππαρ ργασσεάπη{; 

Ἀθο αΠίοτ ΤΠΡΗΥΙ. | Θεου δουλον εαπι ΝΒΟΚκ ὅ. 25. 68. τὸ. δδ]θεί αγτη 
Ώαπι 38... ς Τη δουλοι Φεου ο. ΑΙΡ αἱ Ρ]εΥ οαί πιό νρ ΤΗΡΙΗΥΙ Οεο 

{π. παντασ: Ἀ -ντεσ | αγαπατε ΕΜΠΙ ΝΑΒΟΡ είο... ΕΙ 91. 40. 633 αι 

αγαπησατε. Τίεπι Τὸ. (απἲ πον εἰίαπη ΙεοΙομί5δ αγαπησατε [εβίς ἀῑε]- 

τάχ) τ. ῥασ. τικήσατε 

15. υποτασσοµετοι: Ἀ Ροδί εν παντι φοβω Ρον... δτ1” 69. 19τ. αἲεν αά 

ἤτε, αποτης ἀπισάπσα Ῥλρ]πή οἳ Ό6ς αἀποίαπε: προσιπακουστέον τὸ 

ἥτε, ἵν ᾖ οὕτωσ᾽ οἱ οἰκέτ. ήτε ὑποτασσόμενοι, ὁμοίωσ καὶ ἐν τῷ' αἱ 
γυναϊῖκεσ. Νες α]ἱίεν να (πεζά ἶ εδἰοίε, 5αᾶ απι {α οπη ἐδίοίε) οἰς. | τοισ 

ὑεσποταισ (εἰ. νο ΑΥΤΡ είς): α Πατ] {οἱ (πιδὲ ποδί1ϱ) Ώαιι "1 (εῦ. Ἑιτε) 

πάά υμων, Ίξεπη «ορ ΦΥΥΣΕΒ (πη]μίνης εοπίτα ρτοῦαί Ο]επι”ό ὧσ γάρ του 

ἐκείνοισ παραγγέλλεται, παντὶ φόβῳ τοῖσ δεσπόταισ, οὐ μόνον τοῖσ 

αγαθοῖσ - σκολιοῖσ ὑποτάσσεσθαν, φησὶν ὁ πέτροσ, οὕτωσ ἡ ἰσό- 

τησ - τοῖσ δεσπόταισ εὐάρμοστοσ.) | επιεικεσιν αλλα : 1ἴα ΝΑΒΊΚΗΡ 
ΠΡ οἵο .... Β ΤΟ -κέεσι αλλα (επαβπιοᾶβ{ ῥραβδίπα 1η Β εί |) | αλλα και: 

91. οπι και 

19, χαρισ βἶπα αἀαῑίαπι ΕΠΙ ΔΑΒΚΙΙΡ εἰς (εί. ΑπίΙ53) ... οἵ. 18. 15. 18. 

91. 2τ. 99. 99. 86. ὅτἍἩ 68. 69. Τδ. 80. 106. αδος ᾳδοΙ α1256τ οαί πιδὸ 

ΑΥΣΟΝ ϱίρ ο, ατα Ώαπι 1ἳτ (αἱ, Ρατ15) Απίοπῦξ ΤΗΡΙΥΙ αὖά παρα τω 
(19. 15. 18. 156Γ 4] ραις οαί ΑπΟΗΣ5 Ώαπιρατίδ οπι) Θεώ | Θεου οΙΠΙ 

ΝΑΖΗΚΤΙΡ αἱ] ΡΙ6Υγ να παδὸ δα] 6ορ αθί Ώαπι ή (αἱ. ρατ15) ... 6 16. 18. 

η. 29. 96. 66” 68. 69. 80. 81. 106. αδθῖ οδόῖ α125ετ οαί Αγτα αγΠι 

ΑπίΟΠΘΣ ε(15Σ ΤΗΡΗΥΙ αγαθην, επι Αἲ 19. Θεου αγαθην 

αα ὃ, 19 

ἘΡΙ 6, ὅ 
0ο] 3, 95 



ὃν 18 
41 

Το 15. 15 

Ἐς 55, 9 

254 2, 90. ΠΕΤΡΟΙ Α΄ 

/ ΄ } / -- Δ ’ αἱ. νο ’ 

τισ λύπασ πάσχων ἀδίκωσ. 24 ποῖον γὰρ κλευσ εἰ ἁμαρτάνοντεσ 
λ ../ « κ ὠ 13 λα - Ώ 

και κολαφιζὀµενοι υποµενεῖτε; αλλ ει αγαῦοποιουντεσ και πάσχον- 
« . - ’ υπ - ο - , 

τεσ ὑπομενεῖτε, τοῦτο χάρισ παρὰ Όεφ. 21 εἰσ τοῦτο γὰρ ἐκλή- 
ιῷ Ν .: Ν ” Ελ. Ἀ « - ο λκιπις / ς 

Όηπε, Οτι και Ἀριστὺσ ἐπαῦεν υπερ υμῶν, υμῖν υπολιμπάνων υπο- 
ιὰ ώς τρ, - ο! - σα 

γραμμὺν ἵνα ἐπακολουθήσῃτε τοῖς ἰχγεσιν αὐτοῦ, 332 ὃσ ἁμαρτίαν 
ει] 3 , λς}ὶ ς )Ω. ’ ] -- / 2 ο 9): αν] 

οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ ευρέθη δύλοσ ἐν τῷ στόµατι αὐτου, 25 ὃσ λοι- 
/ » 2 ’ / Δλ - 

δορούµεένοσ οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων οὐκ ἠπείλει, παρεδίδου δὲ τῷ 

90. αµαωτανοντ. και: δΙ” αἀᾷ κακοποιουύντεσ | κολαφιζοµενοι: ερ Τ. 9. 

9Τ. 46, 69. αδοι κολαζοιενου | υπομένειτε ριῖ: κό δ. 15. 18. 21. 91. 
60633 69. 9Τ. αδοῦ «56Υ ο5όΓ αἱ6 ΑπηίοιμΟΣ ομ155 νρ (εἰ εοἰαρ]έραίή ει εγδς, 

πιδὸ ο) ιοιεπιζιέ εἰ δι εγαξίς, ἀεῖμᾶς δαδέὐιεαἰἶθ) υπομενετε | αλλειαγαῦ' 

και πασχ. υποµεν.: 1, 100. οπι | υποµενειτε -εο: ὄ. δ1. 95. 91. οδεῖ νρ 

(ιδιες) Απο υποµενετε | τοῦτο ο. ΝΒΟΚΙΗΡ αἱ Ίοπρο Ρ]α σαΐ νρ παν 

«ντα βαἩ «ορ αγπι ααί] Γαπιρατίδ (ϱπ0 0) οἰπεδίοχδθῖ..,, τπτ Τί αἀὰ 

γαρ επι Α 18, Τὸ. Κ5ΟΤ αἰ1ὸ ΤΗΡΗΥΙ Όεο. Οἱ οι. Τετιβποδίϊο 13: ,,Εδίγιβ 

απ]άσιη αἆ Ῥοπί{ίσοςξ, φιιαπία επίπι, Ἱπαιί, οἰογία, δὲ Ίιοπι μἱ ἀεἴὐιφιιεπίεΒ 

Ῥιωιαπιϊηῦ διιδέπεν.  Ἠαεο επῖπι «αμα εδ, ἴπ Ίιου εἰ υοσαίῖ εδίῖς, «ιο 

πίαπι εἰ ΟΠιγἰκέιι μαβδιιβ ἐδέ Ὢγο ποῦῖς, γεζπφιετς υοδίς επεπιρ[ωπι 5επιεί- 

ὕρεμπι, εἴς, | θεω: Α α115 οαὲ ΤΗΡΙΗΥΙ τω Θεω 

31. γαρ: Τ. 14. 1533 68. 989. αἱά5οἳ γαρ και Ο6 Τετιεποδίο 13 πὰ ν. 90 | 
οτν και αἱ. νς (οί. απ [α ε{ς) ΒΥΥΣ6Ἠ ϱ0Ρ ΑΥΠΙ αθίἩ.... Α ὃ. 68. τὸ. 101. 

ν6Π15 ΑΡ ΤΠ ΒΥΤΡ ΟΙ καν (54Ἡ οοσαΜέ εδέῖς επίπι αἆ Ίου) | χριστοσ: 1. 

Τὸ. 80. ο8οῦ Ρταθπι ο | επαθεν επ ΑΒΟΥΙΚΙΡ αἱ Ρ]εχ νρ 54Ἠ «ορ ΒΥΙΡ 

αθίἩ Ὦαπιρατῖ ϱπῦ υ Τοτίβποδίίσο13 ΟΥΡ”50- 359 εἰο... Ν ὅ. 14. 1Τ. 19. 
δτ. 65. 953 οαἱ ΑΥΙΣΕΝ Αγθ ΑΥΠΙ Τ)απιπΕΡΙΟΓ 561 Απιρηίς Επὶς Οιπορί 
(νίάς Πο αρ δαῦ) απεδανεν | υπερ: Α περι | υμων υμιν (ει. « 9) 

ΟΠ ΝΑΒΟ 91. οδΟΣ Ίδος αἱ δα{ πινίά απι ΓιςοτΥ ({οβίο ΤΠ) ἀθπιά {οἱ 

μασ]. 5δδἩ ΑΥΤΡ αὖπι αεμαίτ Ῥαπιραχί5 (Απὸ υ) Οεο Απο (αἱ: εξ Να) 

εεως (αν’) ημων ην εππι 9. 4. 19. 45. 4Ττ. 69. 95. 99. 105. 19Τ. ἀδεχ 

αἱ α]ίᾳ ΥΥ5ΕΝ «ορ Γαπιπθδίδθ!ι Αιισίομ31 (οοπίτα ΤιοΌΤΗΡ πια[ε ἐζὲ φιῖ 
ἄιρίεω ποβρί) ... ὢπ αὖ (ξεὰ αρ πίχαππᾳ αἀποίαίίο ον{]οα «οπ/αδα) 

ΤΙ υμών υμίν ο ΚΗΡ 19. α] (ογοίὸ οαἲ νας]ο {ι" Τειιξποςί 1” ΟΥρ σον 

350 (α] αρ Βα9) ΤΠΡΙΙΨΙ 

99, Ἠαῦοηί νους οέίππη Ῥο]γορΏ 5 Γἰπί255 0150335. 44351 ϱ(8ΠΌ Ἐπδθε]ος 

304 14 Λ910)10 οἱς | ευρεθη επι ΑΒΟΙΡ αἱ εετίο Ρ]ετ εαί Ῥο]γε ΟΥ Εβ 

Ῥιὰ οἷς ... κ Πυρεθη 

93. αντελοιδορει 6ἳ. Νο ΕΙΙΡΡ5 11 ΟΥτΙοΝΣΙ4 θε ὔτα, 1έθιη γεπια[εαιεεῦαί (26- 
πιαζεάἰαί) ΟΥ) 150: 811 Τι ο1 (218 (614116) Αιισίομ 31 Αιπῦ οἱο .... κ. ελοιδο- 

ει, Ίΐθιι (5ἱ πάς Ἠπῖας 1 εσβίοπ]Β (οβπποπῖαπη Ῥείεγο 1166) πια[εαἰσεῦαί 

νο ΓἰάΙπί2952 (ᾳα116) | δε οἱ. ΟΤΙ 514: δα Ώαπιραϊς καῦ υ ΟΥΡ 250" 313 
οἵο... οτε | τω κριγοντι δικαιωσ (Ῥτοπιί5 ἠιαίσαπέέ δὲ ἑωφίε, Ἠαχ]”. ἠιάζ- 
οαπίε ἀικείε) ... νς (6. αππ [α ἀεπιῖα {οἱ Πατ] ”Ἡ) ΟΥ ΡΣΥ: 511 οίο ἄιαίσαπέέ 

(ας) σαη{ε) δὲ (απη ΟΥΡΣΙΤ 9ε ὑμαίσαπέέ, ΟΥΡ"5Υ δε ἑπαἰσαπεξ 5ε) ἑπζμδίο. 

Οπ1 1οσ]οπί (ππργοῦαί 1οΡΤΗΒ) ασοοπιπιοαίαπη οδε 1ἱεοί; τω κφιν. σε 

(616) αδικωσ. Ἰήνονο ΑΡΗ: θικαιον δε παρεδιδου το κριγοῦτι 

Αμ λλλλἁλκκή. 
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κρύνοντι δικαίωσ, 34 ὃσ τὰσ ἁμαρτίασ ἡμῶν αυτὺσ ἀγήνέγκεν ἐν 
τῷ σώματι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον, ὦα ταῖς ἁμαρτίαισ ἀπογενύμενοι 

τῇ δικαιοσύνῃ ζήσωμεν, οὗ τῷ μµώλωπι αὐτοῦ ἰάδητε. 90 ἦτε γὰρ 

ὣσ πρόβατα πλανώμενοι, αλλ ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὺν ποιμένα 

καὶ ἐπίσκοπον τῶν ψυχών ὑμῶν. 

ΔΙ 
ο τες - « / ΡΙΒΕΡ, 3 , 3 

1 Ὁμοίωσ γυναῖκεσ, ὑποτασσόμεναι τοῖσ ἰδίοισ ἀνδράσιν, ἵνα 
κ ο ᾿ -. ταν νο ” - 

καὶ εἴ τινὲσ απειθοῦσιν τῷ λόγῳ, διὰ τησ τῶν γυναικῶν ἄναστρο- 
.. ” / ν / ας 3 / Ν ” / 

φῆσ ἄνευ λόγου κερδηθήσονται, Ὢ ἐποπτεύσαντεσ τὴν ἐν φόβῳ 

94. ημων ΕΙ ΝΔΟΚΗΡ οαἰο. Ιί6πΙ ΡοΙγεῦ ος ανήνεγκεν ηκων τασ αιιαρ- 

τιασ τω ιδιω σωματι επι το ξυλο»... Β υμων | αυτοσ (αεί. νο 5Υτ); 91. 

Ῥοβί ανήνεγ». Ρο): Ῥοιγοῦ οπι, πθς ακρτῖ 84Η «ορ ΒΥΥΣΕΗ | εν τω (89): 

ἲ 91η ε’ | αµμαρτιαισ: Α π6ίΠ αἆά ημων | ζήσωμεν: 6 συγζησωµεν | ου 

το µωλ. αυτου οππῃ κἩΡ 40. τὸ. 105. 9ὸ. 94. 95. 963 115. 8Ρ9 αἱ ρ]α 

(αε 6 αρ Βοτὶ, ρ]ετ αρ ΜίίμαεΙ) ΤΠΡΗΥΙ Οεο ... ΤΠ οπι αυτου (εί. α 09) 

. οµπ Νοββοκ Ἡ 4. ὔ. Τ. 15. 15. 18. 92. 98. 91. 99. 51. 96. ὃτ. 99. 46. 

46. 68. 69. 813" 963" 9833 100. 191. αὖον οδοῖ α1δ5οτ ϱαέ:: οὗ - αὐτοῦ 
οπιοπαα {οτί ἀοὺῦονῖ ἹπογοδΙβ]]ο οβί; πθς πιαρῖς ογθα]δί]ε αὐτοῦ ος Τι ΧΧ 

αάβαπαρ{πη 6986 5εγνα{ο Ἱπθρία οὗ. ΠΟἱ οδὲ οπΊπα παιδεια ειρήνησ ημων 

επ αυτο», τω µωλωπι αυτου ηµεισ ιαΦημµεν, πθς Ἠἱ5 ᾳπἱδᾳααπι οὗ 
1Π{π]1{Ε. : 

26. ήτε γαρ: Ἡ ΟΙ | πλανωµενοι οπΠι ΝΑΒ ὅ, 40., Ἰοπι φιζ αἶσιέ ουες 

εγγαδαξῖς ἴο] αν] Επ]ςρ (αρ δαβ).... ς πλανωµενα οτι ΟΚΙΡ αἱ] Ρ]ευ 

οαί ΤΠΡΙΥΙ Οεο; Ίτειι νρ ενα επύπι θἷσιέ 0768 εγγαπ{εΒ | αλλ αἱ ΝΔΟΚ 

ΙΡ είο... Β αλλα | επεστραφητε ο. ΑΒΚΙ, είς (να οἰο οοποεγςί εδὲῖς) ... 

6 69. αδό επεστρεψατὲ ... 8Ρ 9, ἔπιστραφητε, εδ" επιστρεψατε | τ. 

ψυχων υων: 1. ὃ. 1. 9δ. 40, 49. ἀπ. ὅτ. ὅ9. 95. 96. 100. 105. οἳσἳ 

αἱ58ΕΓ αἱ ραπς τ. ψ. ημων 

ΠΙ. 1. οµοιωσ: 96. Ἠδ6ἳ νρ (αἱ. απ ἁσπιῖά (οἱ: ποπ Ἰίοπα {απ Ίατ]) «ορ 

βγταῖς αάά και, Ἱίειη 16. 18. δε καν | γυναικεσ ΟΙ ΝΤΑΗ ... ς Τϊ αι 

γυναικες 6ΙΠΑ ΝΕΟΚΗΡ α] οπιηνίά οαί ΤΙΡΙΥΙ Ο6υ | ὑποτασσομεναι: Ῥ 

98. --μεναν | καν εν τινεσ ΟΠΠ ΝΑΙΡ αἱ ρ]α σαΐ νρ (εἰ. Λιις ο) Οἶοπι 

393 (ανδφασιν, ωσ και ει τινεσ απειθυιεν το λογω, δια -- κερδηθη- 

σονται) ... Οκ αΙ15 ει καντινεσ .... Ἡ ὅτ. 69. 104. αγπι «ορ Ῥ5- ΑΙ]]αἴθ41 

Ἐπα]σ (αρ Ραβ) ειτινεσ ... 3. ΑΠ. 99. 1995. εδεἳ ΤΠρ]ιγ] και οιτινεσ, 

Ἱΐαπῃ 28. 48ΟΥ ουτινεσ. ΟΕ αἱ. παδὸ υὐνῖς υεδές, ευ φιιῖθιις θὲ φιιῖ πιοπι ογέ- 

ἄιυπέ ]ιιίο νεγδο, ρε -- δἶπε υεγῦο ζιογ(οαέ (5ἱ6). | κερδηΘήσονται (9’) 

6ΠΙ ΔΑΒΟΚΙΡ α] ρ]α5ῦῦ Γαπιρανϊ5 ΤΗΡΙΥΙ Οσο (Οἶσπι νίάςο απίθ)...ς 

κερδηθησωνται οππι πΙΙΠΙΒο ρ]α οαί Τη 3106 οἆ 

9. εποπτευσαντεσ ο. Νο ΟΙαπιζ»” Ώαπι” 306 (οἱ. Ρανἱ5) δίο ... πὉ αἲοῖ 

εποπτευοντεσ 

Ἡς 58, 4 55 

0οἳ 1, 90 

ἩΏρ] 5, 22 
οο] 5, 18 



8 ῥὃ, ». ΠΕΊΡΟΥ ΑΝ 

« π 2 Λ ς - π ο 3 ς 3 3 ῤ 
ατέριος αγνην αναστροφή» υμῶγ. ὃ ὧν ἔστω οὐχ ὁ ἔξωθεν ἐμπλοκῆσ τρι- 

Έρ] ὃ, 16 

απ 18, 12 

ω ΔΝ / / δν 3 ον / ς / ’ » 2 

χῶν καὶ περιθέσεωσ χρυσίων ᾖ ἐνδύσεωσ ἱματίων κόσµοσ, 3 αλλ 
Ν - 3 ” - .) [ - 9 

ὁ κρυπτὺσ τῇσ καρδίασ ἄνθρωποσ ἓν τῷ αφθάρτῳ του πραέωσ και 
ς ’ / ματ ολ σε α- / ιν 

ἠσυχίου πνεύµατοσ, ὅ ἐστιν ἐνώπιον του Θεοῦ πολυτελέα. Ὁ οὕτωσ 
Ν [σὲ -- 3 

γάρ ποτε καὶ αἱ ἅγιαι γυναῖκεσ αἱ ἐλπίζουσαι εἰσ θεὺν ἐκόσμουν 
ς / . 3 / ς [ ς / 

ἑαυτάσ, ὑποτασσόμεναι τοῖσ ἰδίοισ ἀνδράσι», 6 ὧσ «Σάρρα ὑπήκου- 
ρ ᾿4βραάμ, κύριον αὐτὸν καλοῦσα, ᾗσ ἐγεν/θητε τέκνα ἆγα- σεν τῷ «4βραάμ, κυριον , Ἡσ ἐγεν/θητε τέχ γ 

- Δ / / νι 4 

Φοποιοῦσαι καὶ μὴ φοβούμεναι µηδεµίαν πτόησιν. τ Οἱ ἄνδρεσ 

9. αγνην: 18. 23. 96. Ώαπι” 06 οπι 

δ. ουχ ο: Ν ουκ ο | εμπλοκησ (ο ενπλ.): 9. ὃ. 18. 28. 90. 99. 60. 98” 99. 
101. 104. ϱ9οἵ 956 αἱ ραπο ΟΙ] επι)” 6843 Οες εκ πλοχησ ... 4. 1 
Ώαπι 306 εν πλοκαισ | τθριχων οΝΠῃ ΒΑΒΚΙΙΡ οίο (πιδὺ σαρίζζογπι ὑπρζί- 

σαξις, Ας οαρί]{ογιπι ὑισγισραιἰοπίθιι) ... ἴωμπ οπι οὔπη ο αγπι Ο1 επι ζή”. 
γοτιππέ εµμπλο». τριχ. να Ρ5-Α 4647 σαμιζζαέωγα: δὶο νετο ΟΥρ51:: 
βτέ τι πιιζίεγε Ἰοπι εωἰεγῖοἨ ογπαπιεπέζ αιιὲ αιωφί αιέ υεδίῖ οιιζέη :: 5ο]εί 

ἔμπλοκη οἴἶαπη αΏδαια τριχων εαπάεπῃ ἵπ 8εηβαπῃ ἀῑαῖ, αἱ Ο1επιβῦ” 
κρωβύλον, ὃ ἐμπλοκῆσ ἐστὶν εἴδοσ, ἀνεδοῦντο χρυσοῦν. | και περι- 
Όεσεωσ οΝΠῃ ΝΑΒΚΙΡ αἱ ΟΠΗΠΥΙΑ ΑΥΤΡ σορ τα]] Ο1επη5Σ Ώαπι» 06 οίο.... 
Ιω η περιθεσεωσ ϱΙΠ 0 πιδὸ νρ ΒΥΥΣΕΝ ΟΥρ211 Ῥα-Α]αῖ θ41 ο] 

4, εν τω αφθαρτω οαἳ. Νέα ζοῦς 0]επι”” εἰο: νἲ εν αφθαρτω, Αἲ 104. εν 

τω φθαρτω | πραεωσ «ΝΤ ΝΗΚΙ, 19. 51. 98” 99. οδοῖ (369 (εξ αι 

ἀπδίε 41) Ώαπι 10ὁ οχΡβΗΙ5Σ,,, ς ΤΠ πραεοσ 6µΠΙ ΑΟΡ αἱ Ίοηρε Ρ]α 

 Ο1ειη”θ” εἰο | πραε. και (8ἱο κα, κ” οπ1) ησυχιου (κἩ -χιουσ) Ίου οἳ- 

ἀϊπα «ΠΠ ΝΑΟΚΙΡ αἱ οπηπσ{ᾶ οαί ΑΥΤΡ ΟΙει”θ Για Ιτί 2169 Ἠονίον]η 1 
(πιτέῖς εἰ εἰ[επ{ί) εἴο ... ἴωῃ οππῃ Ὦ πιδὸ (πιαπφιιεξὲ εἰ πιοζεδεῖ) νο (φιζειί εἰ 

πιοζεδζ; Ἱίεπη Απο Απιῦ) «ορ ΡΕ-Α{ΠΘΗΤ (αἱ νϱ) ησυχ. και πραε. Έταθ- 

ίετθαα ΦΥΙΣΕΒ αγπισᾶᾶ Ἡ αεἴ] οπι καν ησυχιου | του ὕεου (εί. 01 6πι 03) : 

κ αἱ ρ]11510 οπι του | ο εἴ πολυτελεσ: Ώαιι 3300 0σ αἱ πολυτελησ 

οι «ποτε: 19. τοτε | και αι αγιαι: Ώαπῃ 406 π]] Π]βΙ αι. Οπιιπί αγιαι 

οἳ. 16. 96. 145. ατπι | ευσ οι ΑΒΟ 19. 16. 2Τ. 96. 69. 104. 856Σ οδ6ι 
ἀδὲι ραΐ ὮΏαπι2ήθό ΤΗΡΗΥΙ ... ς επι οππὶ ΝΕΙΡ αἱ ρ]ετ Οεο :: αίάπι(ια 

α1ΡΙ Ἱερίαγ: 1, 19 ελπισατε επι την ποπ Βποζμαῖ, πεο 1 Τϊπι ὅ, ὅ 

Ίλπικατε επι τον Όεον (κυριον). Εδαπι ήλπικαµεν επι Θεω (τον 9 εον) 

πι 1 Τη 4, 10 Ἱερίμιγ: πθς νεγο πιαρῖς Βιοί Τομ ὅ, 45 εισ ον υμεισ 

ηλπικατε 2 Οο 1, 10 εισ ον ηλπικαμεν. | Θεον ΟΠΠ ΑΒΟΚΗΡ αἱ {ετεῖο 
Ώαπι 106 ΤΗΡΗΥΙ... ς τον Όεον «ππι ἃ 69. αδΟΥ ϱ5όΥ αἱ Ρ]α σα! Οες | 

εκοσμουν εαυτασ: Ἀ αΠίθ αι ελπιζουσαι 6ἰο ΡοἩ 

ϐ, υπηκουσεν ΟΠΠ ΒΑΟΚΗΡ αἱ {εγθ ΟΠΙΠ ομ{ ΑΠΙ ΒΥΥΡ αΤπ ΤΗΡΗΥΙ Θες... 

Ώπ υπηκουεν οππι Ἡ 81. πηδὸ νο (αεί. Αιρ Επ]β) ΥΙΟ | εγενηθητε: 

κ 19. στ. 9». 96. 99. 101. 15ος οδό α1ὔ5δος ΤΠΡΗΥΙ εγεννηθήτε | φοβου- 

µεναι (1 -νοι) ... 68. αδ πτοουµεναι | πτοησιν (1, Τλαπη "396 οχρα5ί5 

πτωησιν): Ρ 15. 18. 40. πτωσιν 

Τ. Οι ανδρεσ 61ΠΙ ΝΑΟΚΙΡ είο .... Β ΟΠ οἱ | συνοικούυντεσ (τεβρὶοϊε Ίπς 

Ον δ0ἳ οτι δει τον ανδρα συνοικει) τη γυγαικι ωσ ασθενεστερω σχευει, 
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; τ πας 3 
ὁμοίωσ, συγοικοῦντεσ κατὰ γνῶσω ὧσ ἀσθενεστέρῳ σκεύει τῷ γυ- 

« Ν -- 

ναικείῳ, απογέµοντεσ τιμὴν ὧσ καὶ συνκληρονόμοισ χάριτοσ ζωῇς, 
/ - 

εἰσ τὸ μὴ ἐνκύπτεσθαι τὰσ προσευχὰσ ὑμῶν. 
Δ ’ { ’ -- 

8 Τὺ δὲ τέλοσ πάντεσ ὑμόφρόνεσ, συμπαθεῖσ, φιλάδελφοι, 
/ Δ 3 ον Ν - 

εὔσπλαγχνοι, ταπεινόφρονεσ, ϱ) μὴ αποδιδύντεσ κακὸν ἄντὶ κακοῦ 
Ἀ , 3 Ν ) : 2 / κά υ - σ 2 

Ί λοιδορίαν αντί λοιδορίασ, τουναντίον δὲ ευλογοῦντεσ, οτι εἰσ 

απονεµοντα τιμην) εἰ. νὸ ... ν” συνοµιλουντεσ. 11θεγε ΑΥΥΣΕΊ λαδζάαίε 

σι ααογτθις υεβδίγῖ βεσιπιάπι δοἰεπίίαπι, εἰ ἰαπφπαπι Όαδα ἀεδιμία ἔτι 

Άοπογε Ἰιαθείε εαδ. Ἀἰπαϊλ]λ]τεν οιὔπ ασογίόις υεδἰίγῖς ϱ{. αεἰἩ. | χατα γνωσιν 

(6): νἲ 9Τ7 οἱ | σκευει: 18. µερει | γυναικειω ΕΙΠΙ ΝΒΟΚΡ οἱο ... ΑΙ, 
31 Γεγαῖὸ -κιω | συνκλ- ουπι ΝΑΒΊΟ... ς Ιω συγκλ- εσπα Ἠθκδίινρ αἱ 
εετί ρ]ετ | -ὀογομοισ (εί. σὲ 1956. 1615 0’) οπι και µουσ)Η 19. 26. 
81. 40. 6673 68. οδό αἱ πιαντά πιδὺ (ἑαπιφιαπι οο]εγεᾶέ ϱγαέίαε εἰ υἱίας) 

νς (ἑαπιφιιαπι εἰ οο]ιεγεαίδις φγαΐϊαε υἴίας) ΑΥΤΑ (οορν1ᾷ). Τμῦοαγα ΒΥΥΞΕΒ 

εο φιιοᾷ εἰίαηι ἵρθαο υοὐΐδομπι Πιεγεᾶες εγιπέ, Βἰπαϊ]έεν αείῃ. Αοσεάαπί 

Ααάς (ἐγδωζέε ιοπογεπι φιαδὶ οο]εγεᾶιόι ογαίίαε) Απιυὸ (πιραγέίεπέες 

Σ Ποπογεπι {απφμαπι σο]εγεζί αγαΐίαε υἴίαε) Οα551οᾷ 13 ΤΗΡΗΥΙ Οες ...... ς 

(δίο ς οί 59 1954. 1675) Τμπ -ρονομοι οππΙ ΑΟΚΗΡ Ἡ ὅ. 98. 42. ὅτ. 6633 

69. τὸ. 105. 11Τ. 19Τ. (436ἳ κληρονοµιοι) οδεῖ αἱ ρ]1510 οαί ΑΥΤΡ (ωἱ 
εἰίαπο πια Πιεγεᾶες »ἱἱ) Ἠίατιον αι (εἰ ἶσιέ οο]εγεες ππιζἐρ[ίείς ϱγα- 

(ας) | χαριτοσ ομπι ΒΟ”ΚΙΡ αἱ Ρρ]οι να πηδὸ ΒΥΙΣΕΝ.,,, ΝΑο” 4. ὅ. οτ"" 
68. 69. αδεῖ ο8εἳ ΗΙετίονῖα Ῥγασπη (αἱ Τ. 8. ΑΥΙΡ «ορ αἀά) ποικιλησ. 
Οὲ Πίετ (αρ Ῥαβ) αἶσιί οο]ιεγεᾷες πι ἐμ[ίοί5 φγαίίαε ἀεῖ, «ιο θἰφπύβσατι- 

ἴζμβ («σγαεσε ἀἰοϊέιν ποικιλησ, ζᾷ εδέ υαγίαε :: βακῖί υ{νῖὰ εκ 4, 10 | ζωησ 
(Τ. 8. ΚδΕΙ και ζωησ) : 38. 49. δτ. 66. αἱ ρ]ιβῖὸ (4 αρ Βοσί) ΤΗΡΙΥΙΟΠΗ 
Οεεξοπα ζωσησ ... ο οπι | εγκοπτεσθαι (ενκ- κ 68ΟΥ εἰς, ΑΒΡ εἰς εγκ-, 

564 οἵ αἆ Αοί 24,4 αἱ 1 0ο 9, 19) ο. ΝΑΒΡ Ί αἱ {ογαεδὸ... ς (-- αυ 97) Τι 

εχκοπτεσθ.. ουσ ο ]αίθί)κί, αἱ δαΐ πα οαΙἰΧί ο{σοπι (66 νατῦα ϱ«ΟΠΙΠΙΘΠ- 

(αγ ραδδῖπι Ἰη Β6]ιο]115 ουΠῃ εγκοπη» οχμ]θεπίαν, αί 100568Ο1 6{ 10956191) 
ΤΗΡΙΙΥΙ (αάάῑΕ τία γὰρ ἐκκοπὴν φέφει προσευχῆσ ἀνδρὸσ πφρὸσ γυ- 
ναῖκα αὐτοῦ αὐστηρία; 8εὰ θαἀθιη αἀβετίνοις Ο6υ Ρο ἐκκοπ. ἱαβοί 

ἐγκοπήν.) Ἐκ Ιπίειρρ Ἠαβεπί πιδὸ νσ Ηίοεν Αιπῦ Αιις πε ὑπρεαάίαπί, 

Ἰέεπῃ «ορ πε ἐπιρεάαπιπὲ ἵπ Ῥγεοῖιι υεδέγί. Βγιδεα πε πιρὑιφαξίς πι 

Άγεοῖύι5 υεδίγζΒ, ΥΥΡ πε Ἰπέεγοίάαπέιη" ργεσές υεδίγαο. | τασ προσευχασ: 

Β ταισ προσευχαισ. ΟΠ απίε «ορ εἰ ΒΥΥΣΕΙ 

Β, οµοφρονεσ (εἴ. Ο1επι”ῦ0): κ, 1 α15 αάά εσεσθε (τ -σθαι) | συµπαθεισ 

πί ΝΑΒΚΗΡ οίο... ο συνπ- | ταπεινοφρονεσ Επ ΝΑΒΟ αἱ] ρ11Α50 απ [ια 

ἀεπιῖά βυτα!τ ϱοΡ ασ Ο1επι”δὸ ΑπιιοσΙ115.., ς (-- 60 Αα) φιλοφρανεσ 

επι ΕΡ αἱ πια εαί ... Ἡ αἱ ται ΤΠΡΗΥΙ Οεο φιλοφρον. ταπειοφρογ., 

Ἱέθπα νρ6]ε {ο] πι1ό πιοᾷεκίέ Παιπιίες, Ιιατ]. ἠπιί]ες πιοςεδέὲ 

Ὁ. µη αποδιδοντεσ 18 αντι λοιδοριασ (15. οπι η λοιδ. αντι λοιδ,): Ἠαθς 
Ίρδα νετρα Παῦεί οἱ. Ρο]γο”, 5εἆ αάά ή γρόνθον ἀντὶ γρόνθου ἢ κατά- 
ραν ἀντὶ κατάρασ | οτι εισ τουτο ΕΠΠΙ ΝΑΒοκ Ἡ 15. 153" 92. 9τ. 99. νρ 

πι]ό «ΥΥ5ΟΝ ϱ{Ρ ἴΧί ϱ0Ρ ΑΓ αθίὮ ΑπίΙΟςΠ1110 ϱΕ1115 Ώαπι 2939... ς (40090) 

Έρῃ 5, 556 
1 0οἩ, 8 

Βο 19, 11 



ΡΕ 85 (94), 
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ι 

Πευ 19, 14 

9, 90 
4, 14. 

Ἐς 8, 19 8 

2868 6, 10. ΠΕΊΡΟΥ Α’ 

τοῦτο ἐκλήθητε ἵνα εὐλογίαν κληρονομήσητε. 10 ὁ γὰρ θέλων ζωὴν 

ἀγαπάν καὶ ἰδεῖν ἡμέρασ αγαθὰσ παυσάτω τὴν γλὠσσαν ἀπὸ 

κακοῦ καὶ χείλη τοῦ μὴ λαλῆσαι δύλον, 11 ἐκκλινάτω ἀπὺ κακου 

καὶ ποιησάτω ἀγαθόν, ζητησάτω εἰρήνην καὶ διωξάτω αυτήν, 
19 ὅτι ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπὶ δικαίουσ καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰσ δέῃσι» 

αὐτων, πρόσωπο» δὲ κυρίου ἐπὶ ποιούντασ κακά. ἳ 

19 Καὶ τίσ ὁ κακώσων ὑμᾶσ ἐὰν τοῦ ἀγαθου ζηλωταὶ γένη- 

σθε; 14 αλλ εἰ καὶ πάσχοιτε διὰ δικαιοσύνην, µάκάριοι. τὸν δὲ 
φόβον αυτῶν μὴ φοβηθῆτε μηδὲ ταραχθητε, 15 κύριον δὲ τὸν 

ΡΥαΕΠ1 ειῤοτεσ ο. ἩΡ αἱ ρ]ει οαί 8Υ1Ρ 1ηΡ ΤΠρΙγΙ Ους | κληρονοµήησητε: 

νο πι16 μέ θεπεαἰοίίοπεπι Ἰεγεδίίαίε ροβειᾶεαίις, Εα1ρ η αδῖπι 1 μὲ θεχιοᾶἰσίζο- 

πεπι Πιεγεαιίαί(ῖ ροβδίζεαίβ 

10. ο γαρ θελων ζω. αγαπαν και ιδειν ηµερ. (ο 98. 69. 104. 19τ. αὖον 

οδ6ὲ 5ο νροῖε ηµερ. ιδειν) αγαθασα ... 23. 60 Απίοϊά ο. θε. ζω. και΄ 

αγαπων ηµερ. τὸ. αγαθασ, Ίίεπι {οἱ Πατ] φιᾶ επῦπι υιηέ υἴέαπι ἀῑίφενε εἰ 

οιρίέ οἰώεγε ἄἷες Φοπος, ΟΕ8β8Ιοά115 φιιί επίπι υιιζὲ υἴίαπι εἰ αἰχέφίέ υἱῶειε 

ἀἱεβ ὀοποδ. Ο8 αἰ. ΗεβργελεβίδΙ οι γαρ πολλοι ου Φελουσι την ο/τωσ 

ζφην --- ουδε ιδειν αγαπωσιν ηµμερασ αγαθκασ:: αἆ Ύπαο ο! ΤΧΧ τισ 

εστι ανθρωποσ ο θελων ζωην, αγαπων ηµπερασ ιδειν αγαθασ; ͵ 

γλωσσαν 5ἶπαο αἀαἴἴαπι αππι ΑΡΒΟ 19, 99. τὸ. 19ἱεοί 141εεί ΑμίοῖἩ.... ς 

(4009) αἀά αυτου ο. ΑΚΗΡ αἱ Ρ]εν οαί νο αγγ σορ αὖπι πα] ΤΠΡΙΥΙ 
Οεοό | χειλη (οὗ Ρταεπι τα) 5ἶπο αάΠίαπη ς. ΝΑποκ ο. 19. 21. 99. 0073 

69. 191. αλ {α ΒΥΥΤΡ..., ς (49000) αλά αυτου επ 1Ρ αἱ Ρρ]ον «οί νο 

ΦΥΥΣΕΕ σορ Άνπη αεί ΤΠρΙΗγΙ Οεο :: ΙΧΧ παυσον την γλωσσαν σου 

απο κακου', και χειλη σου του εἰς 
11. εκκλινατω Απο οορι]α «ΠΠ ΝΟΚΙΠΡ αἱ ρ]εγ οαίνρ (εί. απ” ἀσπιῖά: 

Γ,εΌτας ποη αάᾶας α{επι) ΥΙΣΕΝ «ορ αὖπι Απίοϊς ΤΗΡΙΥΙ Θες... Τη 
ΤΙ αἀά δε οππι ΑΠΟΣ 91. 69. αδοΥ 696 απιὈ {ι Πατ] {οἱ ϐΥτ) (εί ἀθοζίηεἰ 

Ἀθί]) :: ΓΧΧ εκκλινον απο κακου είὲ | αγαῦθο», ζήητησατω: πασδςο οπι 

ς (ποπ «ο αὐ 87) ΡθΥ ΘΥΓΟΥΘΠΙ 

19. οφθαλμοι ΕΙΙΠΙ ΝΑΒΟΚΗΡ Ἡ αἱ Ρ]1850 αγπι ΤΗΡΗΥΙ... ς (Ξ5 αβου 52) 

ΡΥ8 ΕΠΙ ον «ΙΑ οἱ αἱ βαἲ πια οαί Όεο 1: ΤΧΧ οφθαλµοι 8ἱμθ οτι | ειο 

θεησιν: 0 εισ την δεησιν :: ΙΧΧ 5ο την | κακα: ὃ8. ὅτ. 69. 100. αἲοΥ 

πάᾷ του εξολοθρευσαι (52. ὅτὸ ολοθρευσαι) αυτους εκ γησ, ἴτεπι 

ΑΥΤ) αἲ «είεπῶιηι εως ε ἐεγγα, 5εᾶ «ος ο. 1: εκ ΙΧΧ 

19. εαν οἱ. ΟΙ οπη 505 Ώαπα 528 οἱς ... Ἡ ὃ. 101. ει | ζηλωται (40) οι 
καμς ο σ.σ το τς. οἱ. 29. ροπις-10. 60” 05-69, το. 9 πο υςή 

Ἀδοῦ οδ6Υ ᾖ5ου 01 απιδοῦ Ώαπιζ όν ΤΠρΗΥΙ, ίεπι αεπιιζαίογες νρ ({οἱ θεοίαίο- 
γέ8, αν] Γαοίογεβ) 3γτηῖῦῦ «ορ ΑΤΠΙ αείἩ....ς ΤΙ µιµηται ο. ΚΙΡ αἱ Ίοπροα 

Ρία ομί 06ο | γενησθε ουπη Νε("γενεσθαι)ΑοκΗΡ εἰο... Β γενοισθε 

14. αλλ (μἩ αλλα) ει και 6ΠΊη ΝΒΟΚΙ, οἱς (εί. Ο1οπιῦῦέ αλλ εν και πασχομε)’ 

δια δικ., µακαριοι) «.« ΝΕΑ δ. τ. 19. Τὸ. 19260118 ει δε και, Ρ ὃ. 1Τ. αλλα 

και ει | πασχοιτε: τ, 96.91. ὃδ. ὃ0πιε 99. 100. (6) Ἰδ6ῦ πασχητε, 99. 

ϱτ. 106. 14ἱοοἩ αδοῦ ϱ56Ρ Ίλαπι 5 πασχετε | µακαριοι (5ὶο αἱ. Ο]οἵη 

Ώαιη): ὰ 96. αγιπ πάᾷ εστε | ηδε (69. 19τ. αδοῦ οδὲ και ου µη) 
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ὴ { / ο ς - [ζ ΑΝ ο 

Χριστὸν ἁγιάσατε ἐν ταῖσ καρδίαισ υμῶν, ἔτοιμοι αἀξὶ πρὺσ αἅπυ- 
; Ν - 2 - ἑ γα. 5 .ἡ πν 

λογίαν παντί τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶσ λόγον περὶ τῇσ ἓν ὑμῖν ἐλπίδυσ, 
3 ν λ 4 Ν / εν /’ 2ῇ 3 ὠ. 

αλλα µετα πραύτητοσ καὶ φύβου, 160 συνείδησιν ἔχοντεσ ἀγαθήν, 
φ 3 Ἕ, κ αλ - ; ς - 

ἵνα ἐν ᾧ καταλαλεῖσθε καταισχυνθῶσιν οἱ ἐπηρεάζοντεσ ὑμῶν τὴν 
. Δ υ κ η , αα λ -- 

αγαδην εν Χριστῳ ἀναστροφήν. 1 κρεῖττον γὰρ ἀγαθοποιοῦν- 

ταραχθητε «ΠΊη ΝΑΟΚΡ α] [ετο ΟΠΙΠ σα νο τε]] ΟΙεπιῖδῖ οἱςο ... ΗΒ, 

45. ΟΠ1 

16. τον χριστον (9΄) οπιη ΝΑΒΟ 7. 19. 98708 69, 197. α5ΕΝ ο5ετ νρ αγγ! 

δαἱι «ορ ΙΠΙ (τον αυτον και χν) Ο1επιδδ... ς τον Όεον οπίι ΚΗΡ αἱ 
Ρ]εν εαὶ ΤΠρΗΥΙ Οεο ... αείῃ Ῥτοπιϊς5 οπι | αἁγιασατε: 91. -σαντεσ | 

ετοιμον 8ΊΠ6 6ορα]α οΚΙη 8ΒΟ ὃ. 19. 18. 2τ. 29. 68. 69. Τὸ. 10413 19τΤ. 

αδοῦ ϱ56Υ α]356Υ ραξ νρ πιδᾶ «ορ ασπι ΟΥ13608- το ϱ(9)5 (56ᾷ που Ἱη πος ΟΥ 

απἱσ(παπῃ αχ αἶδ απαα ρταεσεάπηί{ αβετί)... ς (5οᾷ αὐ99) ΤΙ αἀα ὃε 

οππῃ ΑΚΤΡ αἱ ρ]ετ ΟΙ]επιδῖ” ΤπρΗγΙ Ο6ο; ἴἴεπι εἰ εδοίε ραγα(ί ΑΥΤΗ 

αθίὮ | αει εἰ. ΟΙεπιδ Οτίε αἱο ... Α 195. ΦΥΙΣΕΒ αππι οπι. Νεο 
παῦεπί Ἐιδριαερ 1 ἡμῖν παρήγγελται ἑτοίμουσ εἶναι εἰσ ἀπολογ. 
παντὶ τῷ ἐπερωτῶντι ἡμᾶσ - ἐλπίδοσ αἱ 5 ἑτοίμουσ τε εἶναι πρὸσ 
απολ. παντὶ τῷ ἐπερωτῶντι ἡμᾶσ τὸν λόγον τῆσ καθ ἡμᾶς ἐλπ. 
Ῥαρφῦαρί 6δὅ Ογ1)195. 8Η118 ΟΥ ΥήΔΟΝΤ35 | αιτουντι οππι Ν ΒΟΚΙΡ αἱ οπηἩνΊὰ 
ΟΙ απιδδή Οι ἵει ο] 14995. 515 Έαπι26δ0 (ος. ρατί5) είο ... Ν.Α οί Ώαπη 

ΡΑΠΙ5 (1οεο απία 2950) απαιτουντι, Ίίεπι Τἱ458ἱ6δ ὧσ εν παντι καιρω 

απαιτουµενουσ ηµασ τον περι αυτησ (ρταθοθά1{ πιστεωσ) Λογον εἴς 

ων Ότρτον (αρ Μα( ιδ. ποη οδί η Νοβεία εκ οοἀραίπι) Επερ!ἁαερ (ν]ὰε 

απίθ) Βαβραρίθ54. 60 επερωτωντι, ΟΥΙΖΑΞ1Τ25 ερωτωντι | ελπιδοσ: ΟΥ 

1468 Ῥακῦαρί 655 ΤαμηραχίςἩἘ (Ίοσςο απίθΆ6δ0 πὈὶ οἱ. ΡαΓΙ5 ελπιὸ, οοιι- 

Ητπια!) πιστεωσ (5ονϊρίαπα οδὲ Γαπηρατί5 ελπιδοσ πιστεωσ, 86 ελπιὺ. 

Ρυποίῖς ποίαίππι). ῬΙπιϊίαυ ΑΥΥΣ5ΟΝ ἆε ϱρε ᾖΠάεί, Ἱαν] {ο] (ει. Εα]ς 

Ἐποιπᾶ αρ Βαῦ, Ποπ Ώ6ά 51) ὧε ]ἱᾷε εξ ρε | αλλα οππι ΔΑΒΟ ὅ. τ. 18. 

9Τ. 99. 48. 69. τὸ. αδετοδΟῖ 119οί νο «ορ ΒΥΤΡ αγπι Ο]επιδδό Ώαπῃ 21680 
(Δίαπςα οἵ, Ρ8ΤΙ5 επῦ σ) ΤΠΡΗΥΙ: αθίῃ εξ... ς οἱ1 ΕΙΠΑ ΚΙΡ αἱ Ρἱεν οαΐ 

πιδὸ (6ὲ. Βες 5”) ΥΙΣΕΗ 06ς 

16. εν ὦ κπαταλαλεισθε οππι Β 69. 19τ. αδὸΓ οδοι ΑΥΧΡ ὑχί (μέ ὕπ εο φτιοᾷ 

ἀἰστέιγ οοπέγα 08) αηΕ Ο16μιῦδδ,  Οοπβνγπιαπ{έ 6ΑΠΙ Ι66ΙΟΠΘΙΩ ΘἴΙΑΙΠ 8ο 

αποά ὧσ κακοποιων οπιτίαπί νο (αι. απ. [απ ἀαπιῖα) παδδ (μέ ἵπ 6ο φιιοᾶ 

ἄεἰγασίαπέ [οοὰ. --οἰωιζιπι] υοδίε: νο τιέ ἴπ εο φιοᾷ ἀεένα]ιωιέ ἄε υοὐἱς) 

ΑΙ ... ς ]ωῃπ εν ὦ κχαταλαλωσι» (αὐ΄ ἵωμ -λουσιν ο. ΝΑΟΚΡ α1:5) υμων 

ωσ κακοποιων ΕΠΠΙ ΔΑΟΚΤΡ αἱ] ρ]αι οαί {οἱ Ἰχατ] «ορ βΥτ5οΝ (οί ΑΥΥΡ αάάᾶ 

ὡὧσ χακοπ. ο.") ααίἩ ΤΗΡΗΥΙ 06ο Βεα5”ἳ :: νὶκ ἁαὈίατϊ Ἰσθί 6οΏΓΟΙ- 

πηβίαη Ίαπο 5οπἱρίιχαπι 9556 αἆ 9, 19 | επηρεαζοντεσ: οἳ επηρηαξ., 

ΑΙ, 13. επερεαζ. | την αγαθην εν χριστω (Ν” εισ 9) αναστφοφην ο 

πε(Θ{Σ)ΑΒΡ εἰς (νο ιδ υεδίγαπι ὄοπαπο ἵπ (ιο οοπυεγδαξίοπεπι), 98. 

985. Ἠ56ἳ τη αγαῦθη ε. χ. ἄναστροφη ... κι 99. 69. 100. α56Γ 6565 α]θλοτ 
την εν χῶ αγαθην αναστρυφην (ΐίετι 19Τ. τη εν χω αγαθη ανα- 

στροφη), ο την εν’ χω αγνην αναστροφή» (αίᾳπε εξ. ΒΥΤΡ Εξ αγνην Ρτο 

αγαῦ. ριαεῦεῖ), Ο1ειηδδδ την καλην αναστροφ. υμων εν χριστω 

1Τ. κθειττον: Ἠαθς 5οτ]ρίπτα --ττ- ἰαπίαπῃ ποπ Βποί, 516 εΠΊΠ ΝΑΒΟΚΙΡ 

ΤΙΒΟΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. Τ. ο. 8. 19 
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τασ, εἰ θέλοι τὺ θέλημα τοῦ Θεοῦ, πάσχευ ἢ κακοποιοῦντασ. 

λα 18 ὅτι καὶ Χριστὺσ ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ἀπέθανεν, δίκαιοσ ὑπὲρ. 

:άδι1ο ἀδύιων, ἵνα ἡμᾶς προσαγάγῃ τῷ Φεῷ, δανατωθεὶσ μὲν σαρκί, 

πρι ζφοποιμθεὶσ δὲ πνεύµατι, 19 εν ᾧ καὶ τοῖσ ἐν φυλακῇ πνεύµασιν 

είς | αγαθοποιουντασ: 6 -Άτεσ. Ιἴθπι Ροδίεα καποποιουντεσ [ει Θελοι 

οπΤη ΝΑΒΟΚΤΙΡΕ 1 α]Τ0 σαί ΟΙεπιὸδό ΤμρΗγ] Οεο...ς (Ξ-- αὐ 8Η, 8εὰ τα- 

85 αὐ’) ει θελει οππα ππΙπαβό νίκτπα ... 92. 26. 59. 156Υ αἱ ραπο οπι 

θελ. | ἠ Νἲτ εν 

18. οτι και οί. νο βγναί εία: α ματ] ΟΠί 155 Ογτασίδτ Αισερ 166 (νιάε 

ΒΑΡ) ΟΠ και (ορ φιία ἔρδε Οιγβέις) | περι (ει. Ὀ1ά 13,1): 9. 90. 51. 
96. 104. 105. Κ5ΟΥ υπερ (89. 9933 υπερ ημων, Ὠἱάϊτ13,6,6 υπερ αµαρ- 

τωλονγ) | αμαρτιων (Α” ΡΥ8επι των) 5ἶπε αἀἀῑίαπη «ΙΙΙ ΒΚΡ αἱ Ίοπρο ία 

απι {α {οἱ Ογταςιῦτ ΤΙΡΗΥΙ Ο6ς ... οσνίὰ δ. τ. 9. νρς]ε (αἱ. παν] ἀειπίά, 
ΠΟΠ ΑΠ1 {α 101) ΑΥΥΣΕΡ ΟΥρ:56 Αιρερ 165 α4ᾷ ημων. Τίοπι κο σίᾶτ, 19. 
15. οτ. 99. 60. τὸ. 106. οδό) 11ΜΕῖ οἱ «ορ ΠΡΙ ΜΗ 53 αάά υπερ ημων, 

1ίεπῃ Α 26. 96. 68. 69. αδεΡ Ἠ568 03ΕΓ ΑΥΠΙ υπερ υμων (5. 66033 19Τ. ῖνε 

υπ. υμ. βἶνα υπ. Ἠµιων), Ἰίεπι «εἰ Ποπιύπιιπι εἰ ΡγορίεΥ πο | απεθανεν 

(α΄) εαπι κΑο ὅ. τ. 11. 19. 2Τ. 99. 68. 69. τὸ. 19τ. 11ἐοῖ 5ος Ἰδόν νυ 
Αγταίς ϱορ αγιη αθἰ] Γ 14011366 οἰῶ η ΟΥΥΑΕΙ5Τ (πολλοι των αγιων ανη- 

ρήνται προφήτων, αλλ ουδεισ εκεινων υπερ αµαρτιων αποθανειν ειρη- 

ται είο) Βενεαίτι Τ]ρ]γ1ιχί Ογρό Αιρερ1ό5.,.,ς ΤΙ επαῦθεν εππι ΒΚ 
1Ρ 4] ρ]ει σαἲ Απρρεεόπει ΤΠΡΗγΙ6οπι Οεο :: οίο, 215 Ἰθπι ὃ, 1τ 

εἰᾱ, { | ηµασ ουπι ΝΕ ΟΙΙ)ΑΟΚΙ, αἱ Ίοηβε Ρ]α σα νρ 6ορ ΒΥΤΡ 18 

ΟΥ)356 Ρεινή "6 (αρ Βοιί1ι) 141312 ΟΥ ΥΔεἰδῖ ΤΠΡΙΨΙ Οεο .... Τϊ υμασ 

επι Ε ὃ. 91. 98. 69. 9ὔ. 11έΟἳ α5ΟΥ αὅδου ΑΥΥΣΟΝ δρ ἱχέατπι | τω (6 οπι) 
΄4δεω οἱ. Ῥείν ὈιάΙ ΟγΤΔΟΙ: 9560 οδΕ" τω πατρι... Ὦ οπι | εν αἱ. Ῥείν 

Ριασί Αίμ 5,161 Ογιβεί ... Αγιά Ερίρ] 15. 448. 1036 ϱ{ 3,49. 9’ οµη, πες 
εχρτῖ απ [α | ζωοποιηθεισ: ΕρΙρΙ (ποπ 1ξαπι 1. 1036 πας 515. 91) ζωυ- 

γονηθεισ, Βἰπι]{εγ Τό αποθανων εν σαρκι, ζωογονηθ. ὃετω πνευµ. | 

πνευµατι 6πΠ ΔΑΒΟΚΤΡ Ἠ αἱ Ιοηρο ρ]α ἑαΐ αγπι ΟΥ 9195 Ῥοιγ 4,36 Ῥιαπὶ 

315 Αιὸ16Ί (611) Εριριτὸ ο(” ήν: 5τ Ογταείοῖ οΙΕΙαΡῃ 551... ς (- αυ 5) 

τω πνευκατι ἑππῃ πΙΙπαδο νίκ πια ἩρίρΗ 135: 1036. ΟείΘγαπα Ργο πιογέί- 

Πεαέω» εἰ ουἰυέβοαέως, αἱ εβὶ ἵπ νσζ]ο {ὰ Πασ] Μο] (απα” ν]άε ροβϐ) ΑιβεΡ 
165 ἨιβηδΥτηῦ, Παβεηί ππογἰζοαίος εἰ υζυήοαίον Ἀπι"" (5ο πιονέζῇσααἑος 

1ρ8α3) ἀθπαῖά Επ]ρβά ἑαιμ Ρο ”5δ, αἱ φπἶάσα δα ἀ4ε τε {ηδίιβ οχρ]ιοαί: 
»Ο[εγέ ε’Φο πιὸβ ἄεο ραΐγί Οἰδίιδ, οµπι εν πιογἰσαίοπέπι σα μτο 

πο ὑππιοίαγί ϱαιάεπιιδ -- υεῖ οεγίε ο{/εγί πιο ἄεο, οιπι αὐδοζμίον σαι ἔτι 

αείεγηπι 1108 Τεθππι πέν οᾶιοίέ. ΑΙαπαπίο ροβ Ἱ. ο. 351 αἀάῑτ: ,, αῑία 

ἐγαπιδζαίτο Ίππο ἴοσμπι ἴία Παδεί: Οτ]βίαδ δειπε] ῥτο ρεεσα[ῖδ ποβδίτῖΒ 

πποτίς οβέ, Ἱπδίας Ργο ΙΠΙαδ{ἱΒ, αἱ πο αἀαποαί α ἀεαπῃ, πιογβσαίαν”ν 

(8ῖς, πος Βποίπαχα να! 1οςίῖο) ,εοχροχα, 86 υίνας {αοῦαβ η βρ]γ]ία. 

ΟΕ περτας: , Εφγεφία επιεπάαέίο, φια γεδεἑμύή δέ πιοπιὔια(τυζ πομίατεξ 

πηογβεα{β8 εἰ νϊνΙβοαία5, Ό20 τς φιί υμζφο δογέδιωι αοσιδατυῖ Ρίιι- 

γαζίθιβ πιογΗΒσβ{ος οἱ ν]ν]βεαίος."' 

19. εν φυλακή οὐ. ΟΥ 3555. 40195 οἰἰπί ὔ 93 ΗρΙρΡΗ1Ο0Σ (οτε αυτοσ επορευόη 
πήρυξαν Καν τοισ ἐν φυλ. πιευµασι’, ὧσ ειπεν ο πετροσ) Ογνειαρᾶ ὅστ 
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ΔΝ ’ ο « -- 

πορευθεὶσ ἐκήρυξεν, 30. ἀπειθήσασίν ποτε ὅτε ἀπεξεδέχετο ἡ τοῦ 
- ’ ς - .. - ) 

Φεοῦ µακροθυμία ἐν ἡμέραισ Λῶε κατασκευαζοµένησ κιβωτοῦ, εἰσ 

ἣν ὀλίγοι, τουτ ἔστιν ὀκτὼ ψυχαύ διεσώθησαν δι ὕδατοσ. 21 ὃ 
ΔΝ ιά - - 

καὶ ὑμᾶσ ἀντίτυπον νυν σώζει βάπτισμα, οὐ σαρκὺσ ἀπύθεσισ 

εἰβοίδῖ οίο ... 6 8. 2ὔ. αχ] {οἱ εὰ ἀθεᾶαε 339 (56ἆ ]αιάαὲ οἱ. α1ος αιιὶ 

ἀἰδδεπίήαης) ΑΠ 115 (επορευθη τοισ εν φυλακη κατακεκλεισµενοισ 

πνευµασιν ευαγγελισασθαι αναστασιν) ΑιιςσεΡ16έ 165 Ἠι[υπιῦ αάά 

καταμεκλεισµενοισ. Νο Ιά6πι {εδίαγ] ν]άείαν ΘΥΥΦΕΝ (απίπιαδιις ἐδίς 

Ὕμαε ἀείπεδαπίέιγ πι 5ο]ιεῖιῖ) πες αθί] (αᾶ 1ο φιογΊι απίπιαε υὐποίας 

σεᾶεδαπέ). Ἰερῖίαχ νατο αξία αριᾶ Βεαά”τ εκ οοᾶΐςα απεπι 5επ{ ές 

εἰ ἱἱφ φιί ἵπ οαγ πε οοποζιιδὲ εγαπίέ, 4 παπά πηῖταπι δοπἰρίιταπα οοπβγτηα{ 

εοᾶἑο.ῦ. αρ Βαῦ (οπι οοπεῖικῖ) εἰ Β6εά αΌονῖας Παδίταί, | πνευµασιν 

(εὔ. ΟΥτΕΙαΡΗ 95 οἰξαΙ 686 οιβοιδῖ; πεβείο ππᾶς άὐ πατρασι Ἰαβεα!): 

ἀθιη]ᾶ {οἱ ερέαζίδης ... 19Τ. πνευµατι (εοπΒιπια! 1095έΠοΙ τη ψυχη 
πορευύθεισ εκηρυξε είς), εοἀξοιῦ». αρ Βαὺ Βας”ὸ αργα (14 αιιοὰ 
οίαπι εκ α1ἱ5 οὰὰ αβτῖ, οχ πο νετο οχβονΙὈΙ{351: ὅπ φιιο αρὺγίέι εἰ εἰς 

φιά ἴπ σαγσεγε εταπἰ Ῥγαεζίσαυᾶ: νΡΠΙ5 αρ Ίωπ αρ αζεν. ΟΕ Ἠπο Τ,αο 

Ὀναβ: ,ἵπ ᾳπο δὲ μῖ5 αίο (αίέ να). ,Ὀγο 6Α16616, φιοᾷ ἐδέ οιδἐοᾶία, 

πιαζε φιίᾶαπι ἰεφιιπέ 6ἈΥΠ6, φιιοᾷ εδέ εοΥροτε. Ιεύιᾶε Όεγῦο διαηῖ, δη1ρει- 

με ααϊσίωπέ αἰὶ ραγέαϊμίμπι οοποαἱαδῖ. επῖηιε ἀαἰζυις ρἴμγα[ίε δρῖν]- 

Ώδιις εω Ραέγιπι οογγεσίοπε δεγυαπιᾶιι εδέ, Ώγο εο φιῖ α Φίεγόδφιιε {εφζζιη" 

αθί. οὔπφ. δρ ϊτῖίαι, 

90. απεξεδεχετο ΠΠ ΝΑΒΟΙΡ (ας. κνΥίᾶ ποίαπῖε Μι{]αθῖο: ο). 1. ἀαὈταπα 

της αποάαπιπιοάο το]ααῖί Ιπίεςγ ἅπαξ ἐδέχετο αἱ ἀπεξεδέχετο”) 1 αἱ 
(εγεδὸ οαέ ΟΥ 3,558. 3195 οοᾷ (οπππΊπο πηα]ε εἀΙίαπι ναίγ απαξ εξεδεχετο) 

αΠί 5923 Ἱρπι νρ οἱ Ρρὶαΐ ο0Ρ ΒΥΤΡ (11ῦ6χο 9ΥΥ3ΕΛ) οἱο ... (κ ν]ᾷο 
απίθ) 9. 99. 91. 989. 4τ. ὅ9. αἲῖ αἲΡ απαξ εδεχετο...ς Ξ-αυ Β2) απαξ 

εξεδεχετο 5ἶπο οοὰ πὲ ναίχ (οἰβὶ Ίάαπι οἀϊᾶοναπί Ον 4196 ες Οοεἰσ!) :: 
Παχ]ί οχ Ἠγαρβπαϊ οοπϊθοίμγα (,βιβΡίσοΥ ]οσειά τη Γ1ἱ96ε απαξ εξεδ.''), 

αἱ {πᾷ6 αὐ οᾱ. 9. τα δά{α1. ; η -- κακροθυµνα οἰ. 2958: 1195 οὔπιό ΣΣ, 
Τίαπι κό (Η181 ιιοά παρ]εχίῖ --μιαν): κ ΟτΙπΗΗ58 νρε]ό λατ] οοἆ αρ Βο 55] 

τι - μακροθυµιαν. Ἐκ Τμαῖί νρε]ὲ (οΗ5 αρ ΤΠ) φμαπᾶο επφρεείαδαπὲ 

ἀεῖ παζεπέίαπι, Οτ]πί οµπι επρεείαγεπὲ ἀείὶ Παἰζεπέίαπι, ΠΤΙ οἶπι διιέζ- 

πιεγεπὲ ( γεἐίπετεπὲ) ἄεί Ῥαΐϊεπέίαπι, οοᾶ αρ Βεαά”οΙ φιωζ φμοπᾶαπι 1107 

ογεαἰᾶεγαπέ πι ἀτεῦιις ἐΠΙίς, οπι εαρεείαγεί ἄεί ραξεπιέίαηι πι ἀῑεδις Ἀοε: 

εοπίγα απ [απ ἀοπιῖα Απρ 165. 164 {ο «Γμαπᾶο επφεοίαδαί ἀεὶ γραἰτεπίία, 

{ο]. στι δρεοίαγεί εοῖ ραξτεπέία | ολιγου ΟΠΠ ΝΑΕ ὃ. ὅ. 8. ΙΤ. τὸ. 9ὔ" να 

Ον 2555 οί 1/88. 9,922 ΟΥ 143. 153 Απςερ 166. 164 τ6Ι]... ς ολιγαι ου οκ 
ΗΡ α] Ρ]εν οαί ΑΥΥΡ (ΦΥΙΣΟΝ εἰ οσίο απύπαε {απίτιπι ὑιργεδδαέ 8ιιέ, ΟΠΊΙΒ5Ο 

ολιγ. τ. εστιν) ΟγτβΙαΡΗ 56 ΈΏαπη 3956 (ος, ρατί5) ΤΗΡΗΥΙ Ο6ς 

21. ο (οί,ς 0 σ) οππι ΝΕΑΒΟΚΙΡ Ἡ αἱ {ετοῦ» εαέ νς απ 14 1 14 ντ 

ΕΙαΡΗ 56 οἱ68818 Ώαπι 386 ΤΗΡΗΥΙ Ο6ς Ουίπί 158 ΟΥΡ 145. 12 γε... ςο ᾧ 
σπα ππίπαθο αἲντά τη (πἱ 104. Ό8ο} α1ή5ου).... νἲ τὸ. πείἩ οπι. ΟΕ οορ 

Αἴπιζέέεγ πο εἐίαπι πιό ΔΕ’ Υπ εδἰ ὑπ ἐψρο εἰς | και υµασ ΕΙΙΠΙ ΝΑΒΡ 

9. 1π. 25. 91. 61. τθ. 101. Ώδου οδοἳ 0561 να δγταῦ Αγια Τ1άΠπ]Σ1ή Οππί 
155 ΟΥ ρ145. 163 Απσσαερε Εα]ρ γε]]... ς και ηµασ οΝ1 ΟΚΙ, αἱ ρ]ου οί 

193 

Μι 54, 3τ 55 

σππ, 15 



90» 9. ΠΕΤΡΟΥ Α’ 

) / .) - 5” 2 ε) 

ῥύπου, ἀλλὰ συνειδήσεωσ ἀγαθησ ἐπερώτημα εἰσ Φεύν, δὲ ἄνα- 
Ἡ 1, ” - Φ . - » η 

πο στάσεωσ Ιησου Χφριστου, 22 ὅσ ἐστιν ἐν δεξιᾷ Θεοῦ, πορευθεὶσ 
3 2 ’ « / 2 ” 2 ΄ Ἀ -- Ν ; 3 

εἰσ οὐρανόν, υποταγέντων αυτῷ ἀγγέλων και ἐξουσιῶων και δυνᾶ- 

μεω». 

1Υ. 

8, 18 σος - τ θό σδής, διὰ - ν ολη 

9, 91, 94 ριστου ουν παθοντοσ σαρχι και υμεῖσ την αυτην Εννοιαν 
ς φ 4 { ΔΝ Δ , ς ’ . λ 

Κοθ,ο. ὁπλίσασθε, ὅτι ὁ παθωὼν σαρκὶ πέπαυται ἁμαρτίασ, 3 εἰσ τὺ 
µηκέτι ἀνθρώπων ἐπιθυμίαισ αλλὰ Θελήματι Όεου τὸν ἐπίλοιπον 

οορ αθί ΟΥΤΕ5Α 15 αίΒΙΑΡΗ 56 Ώαπι2)5δθ (αεί, ρα115) ΤΗΡΗΥΙ Οεε, Οἱ οἱ. 
Τ,ποῦῖάΕ ποπ ασε πιιαπάωπι εδὲ γοποπιεπ δεσιιαο εΓδοπαε ΝΟΒ πι 

Φτῖπιαε Π08. ΕΡΤΔΕΙίΘΓΘΑ παν υµμασ (ημ.) Ἠοςυ Ιο6ο 61Πι ΝΑΒΟΙΡ α] βαΐ 

πηὰ νο ΔΥΥΡ (11Ώθγε ΜΥ1δέΗ α1) Οστἰπέ1νδδ 11 δή Ογγεδα ο(ΕΙ8ΡΗ Ώαπη 
3356 ΟΥΡΙ4” ΑιοσεΡΡ είο ... κ αἱ {εγεδὸ εαί Οεο ροδὲ αντιτυπ. νυν 
Ροῦ | νυν Π. 1. εἰ, Οτιπί ιά Ογτέδα15 εἰςο: κ νςρ Ώαπι” 386 ΑισεΡ 164 

Έπ]ςσ (1, ν]ᾶο Αρ βαΏ) απηίθ αντιτυπο» ροῦ ... 4. 9Τ. 104. αδοῖ ΑΥΥΡΟΣ 

ΑΥΠΙ ΟΙ, πες Ἠαμεί ΟΥΡ145 ειἰδ: «φιοᾷ εἰ Ό05 ἰπιιέεν εαΐυος αοἰεί 

δαρίϊρπια. | δὲ αἱ ΝΒΟΚΙΡ εἴο ... Α 196 Ώαπι 3,956 οχΡρασί5 ὅνα 

29. Όεου επ Ν Β....ς Ἡπ ΤΙ του Θεου 6ΙΠΙ ΝΟΑΟΚΙΤΡ αἱ οιππνίά Ρ1α τί 

214 ΟΥ τΥ 220 οἱο. Ῥταείετεα ροδί Ἰαπο νοσεπι νρ (αἱ. απ ἀθπιία Πατ] 
{ο], 5αἆ ποπ {) ΑαρεΡΙ64 τεΙ]ρ]ετ (Βεᾷ”δΣ εχροπῖ{ α ἁπἰαπιθπίαπι) αάά 
ἄοοζιίῖεπςδ πιογίέετη ιέ υἴίαε αείεγπαε Πεγεᾷες ε/Ποετεπιιγ (ἀεπιῖα εἶ[ῇοία- 

πιη'). Αίᾳπε οπἆθπι αΓΠΙΠΕ 1η ϱἆ ἀΔ1ηΣίεΙ ϱἰ6οἨδί ροβί πορευθ. εισ ουρ. 

4 41Δ. 

ΙΥ. 1. παθοντοσ (οἱ. κε, 5ο” αποθανογτοσ, αἆ αποά ος Ἱπίγα Ἠιετίονίη) 

8ίης αἀαἰίατη επι Βο 27. 99. 6633 νρ βα ΑΠ4θ0οὰᾶδ ματιά 216 Ώαπῃ 
Πεδίου 665 06ς 6οπι Αιις6Ρ 164 ϱ{56ΥπΙ 558 εἰβὰ εἴ οϱ ΑΡΗΣ Ει]οίγαδίπι 59 

εως (699) αἀάά υπερ ημων «ΠΠ ΝΕΑΚΙΡ αἱ Ρ]εΥ ορ ΒΥΙΡ αΤΠΙ αοξ] 
(Η13 Ρροβέ σαθκι Ροη, αἱ εἰ. 8. αἱ ραις) Ὀ1ά Μη 56 Ερ1ρῃΤ6δ. 1096 Α1µ460 εᾶ 

οἱ463 οι18υ. 16» Βλ 1395 Ογτπεςί 198 ϱ{ 60359 Τμ γΣ18 Ῥ.-ΑΙΗ 31 Απρερ55 

Ἠ]ετίονία (61. ργο ποῦδίς οαγπε πιοτέµ δέ), Ἱίειη κ 81. Ὀδος 956) αἱ 
Ραπο ΦΥΥΣΕΝ ΤΠΡΗΥΙ Οθεῖχί υπερ υµων | οπαθων σαθκι (0) εαπι 

ΝΑΒΟΙ, αἱ Γογαῦδ απι {απ απ Απςδερ5ὸ (φιῦ Ῥαβειδ εδὲ 6ατπε, ἀεδᾶξ α 

σατπε) ΤΠΡΙΥΙ ... ς ὁ παθ. εν σαρχκι οἶπι ΚΡ αἱ Ῥία (απίεα ΠθπΙΟ 

ἄταεσιδ εν σαρκι) εαί 06ς νρ (εί. ἀεπιῖά Ἠαχ] {οἱ ΑαρεΡ 164 α], 5εἀ Πὶ 

ΟΠΠΙΙ65 εξῖαπα απίθα ὕπι σαΥπε) | αµαθτιασ επ κ ΑΟΚΙΡ είο (4"" 90. 
99. 106. 14ἱεεί Ὦ56γἳἩ ϱδοῖ Ῥταεπι απο. ἙδΜαπι Ηϊετίονίπ φιἱευ α 
Ἄεοσαίο.) ... 858 δε νἷᾶ αεί αµαρτιαισ, Ίετα νρ α φεσσαξίς, ΕΥΥΣΕΝ 
αὖὐ οπυπῖιι ρεσσα[ῖδ 

9. ανθρωπων (1ΐα Ἀο, κ -πον) επιθυµιαισ: ο νΡΕΙ8 (πον Ίέεπι απι {α 

ἀθπι]ά Ἠαχ] {ο]) επιθ. ανθρωπ. | Θεου (Νὲ βίο εκ ανόρωπου τεβιμ11): 

98. 69. 95. 191. αδοΣΣ οδοῦ του θε. 



ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 4, τ. 295 

2 Αν ο κά / . ο) Ν λ ς Ν / Δ 

ἓν σαρχί βιῶσαι χρόνον. Ὁ ἀρκετὸσ γὰρ ὁ παρεληλυθὼσ χρόνοσ τὸ 
’ - -- 

βούλημα τῶν ἐθνῶν κατειργάσθαι, πεπορευµένουσ ἓν ἀσελγείαισ, 
. ’ ο) / / / Ν .) , ” 

ἐπιθυμίαισ, οὐοφλυγίαισ, πώμοισ, πύτοισ καὶ αθεμίτοισ εἰδωλολα- 
στ «. ς ρα ν τρείαισ, 4. ἐν ᾧ ξενίζονται, μὴ συντρεχόντων ὑμῶν εἰσ τὴν αὐτὴν 

-- - . / 

τῇσ ἀσωτίασ ἀνάχυσιν, βλασφημοῦντεσ, Ὁ οἳ ἀποδώσουσι λόγον 
ον ! -- ως Ὁ . - τῷ ἑτοίμωσ ἔχοντι κοῖναι ζῶντασ καὶ νεκρού. ϐ εἰσ τουτο γὰρ 

Ν » 2 ο - Δ 

και νεκροῖσ ευηγγελίσθη, ἵνα κριθῶσι μὲν κατὰ ἀνθρώπουσ σαρκί, 
- Δ 

ζῶσι δὲ κατὰ θεὺν πνεύµατι. 
” / Δ ΔΝ / ”/ ’ πι Ν ’ 

Πάντων δὲ το τέλοσ ἡγικεν. σωφρονήσατε ουν και νήψατε 

ὃ. αργετοσ γαρ δίπο αἀάῑίαπη ΟΊ1ΊΠΙ ΝΕΑΒ 29, ὅδ. Τὸ. 81. 19Τ. ἆδοι νο 

ΒΥΤΙΙΓ αγπὸ Ο16μιδθὸ Αμρ6Ρ 164 οἱδευπηδ5δ.,,. ς (609) 'πάᾶ ημων υπ ΟΚ 

1Ρ αἱ Ρ]α οαί Όεο ἩΗϊεν]ονίπ1. Ίέεπι κ” 14. 18. 19. 25. οΤ. 9. 58. ὅτ. 

69. 104. 119. 114. 191. α5οτ 056 8Ρε α] ρ]αςῦ «ορ αεί ΤΠΡΗΥΙ Αιισερ59 

υμιν | παρεληλυθωσ οαἳ. κο; νἩ 13. {561 --θοσ, Α παραλελυθωσ | Ζρονοσ 

βἴπο αἀάῑίαπι ομΊη ΔΑΡΒΟ 43 δ. 14. 19. 29. 98. τὸ. 98. 119. 19Τ. α5οι 

Ἠ56Υ νο (εἰ. Αυς τα]]) βγταῦ οοΡ αὐπι αθίὮ ατὲ ΟΙ6πιδῦδ.,. ς (4099) 

αάά του βιου ο. ΚΗΡ αἱ Ρ]ετ (51. του βι. ο παρ. χρ.) επί ΤΗΡΗΥΙ Οεε | 

το βουλημια (49/3) οππι ΝΑΒο ὅ. 18. 16. 29. 96. 66”” 69. τ8. 19Τ. αδον 
ἀ56ῦ 116ἵ ο.ί Ο1επηδῦ» ΤΗΡΗΥΙ ... ς το ϐελημα επι ΚΗΡ αἱ Ρίεχ Οος | 

κατειργασθαι ο. ΑΑΒΟΣ (ὔ κατειργασασθ.) 9τ. 99. 69. τὸ. 191. αδοι (40. 
κατεργασθαι) 01απιῦοῦ (ΤΠΡΙΥΙ κατειργασασθε) ... ς πατεργασασθαι 

οππι ΚΗΡ αἱ Ρἱ6Υ οαϊ Όεο | πεπορευµενουσ: ἁ 2. 90. 99. 100, πορευο- 

µενουσ | οιοφλυγιαισ: κ οινοφρυ-, ἨἜ -Φφλυγιοισ, ΦΥΤΡ ΙΕ ΕΤ οἱνο- 

φλογιαισ | αὔεμιτοισ: 6 -μιταισ 

4, ῥλασφημουντεσ (Κ Ρταθπι και) 611ΠΙ ΔΕΑΒΟ:ΠΡ αἱ Ρ]εγ νς «ορ ΦΥΤΡ 

ΤΠΡΗΥΙ Οεο ... κο” 27. 99. και βλασφημουσιν. Ο8 οἱ. ΑΥΤ εν ὦ ξεγι- 
ζοντεσ µη συ!τρεχουσι» υμιν εισ - και βλασφημουσιν, Ίἴθιη αθί]μτο οἱ 

τὲ φή ὀζαερλεπιαπέ γεζίεγε ἄεβεπέ γαἰίοπεπε; 3πΘΙΙΡΡ εί εοσε Πιοπιῖπος εω 

τς ἀεπιζγαδιπέ 908 εἰ Φαδρηεπιαθιιπέ 5ιρΟεΥ υοδί ἳὲ σο5 υἰᾷεδιπί εὔθε 

2αγέϊσίφες τπι ἴἶ5 Πίζις ορεγῖς ἴαπι ἄμαάιωπι: ὁ αἱ ἐφίδιγ ’αξίοπεπι γεάᾶεγε 

ἀεὐειί εἴο. Ἰ1ῦογο 6{. ΝΥΓ5ΕΒ οἱ 6σσε Ίππο οὐδέιρεδοιωιέ οί ὀζασρλεπιαπίέ 

908, εο φιοᾷ ποπ {αφοζσίαιϊς ομπι 1ρ5ί5 ἵπ εαάεπι ἐπίεπιρεαπίία ϱγῖοτε. 

ῦ. οι αποδωσουσιν λογο": Ὠαθς 5αρρ]αν]Ιξ νά, τῳ νογο ᾳποά 5εαπίατ 

Ίρβο κ οκ οὐ νάΐγ [8ᾳ055α. Βίο ΑΨΥΣΟΝ;: φιή γεάᾶεπέ γαἰίοπεηπι ἄεο φιῖ 

Πιαίσαξιγ"ας εδἰ αἴο | εχοντι χφιναι 6ΝΠΙ ΝΑΟΞΥΙἀΚΗΡ είς (νο εἰ φιᾷ ραγα- 

ἔιδ εσἰ ἐπαίσαγε) ... Βο" σΙά 69. 19Τ. αδΕΓ κρινοντν 

συ «κοιθωσι εἰ ζωσι 6ΠΠΙ ΝΒΙ, (ζωσι εξ. Α) ... Τὶ κριθωσιν εἰ ζωσιν οπῃ 

(κουθωσιν αεί. Α) Ῥ (κ 5116) είς | κατα α/θρωπουσ... 16. 98. 96. 99. 

τθ. 80. 81. 9Τ. 100. σδὀν Πατ] {ο]ἱ κα. ανθρωπον | ἕωσι: νὸ ζησωσι, 
19118 ζησουσι ὁ 

Τ. και νηψατε (Ἀ9): κἩ οπι καν: αιοᾷ νετ δρεοῖο πη]ηίπηπο οβτεί | εισ 

ποροσευχασ ϱΙΠΙ ΝΑΒ ὅ. 299. 69. 19Τ. «δ6Ι αδδοι (19. 104. 106. εισ 

προσευχή») ΟγτΙΙΠ6Τ6,,,ς Τϊ ειστασ προσευχ. εαπι ΚΗΡ αἱ] Ρ]εγ σαϊ 
Τρ] Ο6ο. Βπ]ίεγ Ῥο]γοῖ νηφοντεσ προσ τασ ευχασ ... ΑΤΠΏ ΟΠ1 

8,19 

Τα 5, 8 



Ία 5, 90 

(Θνον 10, 12) 

Ἠευ 15. 2 
ΡΜ 2, 14 

Ἐο 12, 6 

Ο0ο1 5, 17 

δ. 11 

Ῥο 8. 1Τ 
20ο 1. Ἱ 

ὃν 14 
Μί5, 1ο 

904 «48. ΠΕΤΡΟΥ Α’ 

} ῤ / ] Δ 3 / - 

εἰσ προσευχάσ, ὃ πρὸ πάντων τὴν εἰσ ἑαυτοὺσ αγάπην ἑκτενῇ 
” . » / ’ -- « - ’ 3 

ἔχοντεσ, ὅτι ἀγάπη καλύπτει πληθοσ ἁμαρτιῶν», 3) φιλόξενοι εἰσ 
Σ ; ” - ” Δ ” ; ΄ 
ἀλλήλουσ ἄνευ γογγυσμοῦ, 10 ἕκαστοσ καθῶσ ἔλαβεν χάρισμα, 

υ ” Ν - { Δ 3 ώ /’ / 

εἰσ ἑαυτοὺσ αὐτὸ διακονοῦντεσ ὧσ καλοί οικονόμοι ποικίλησ χάρι- 
- / σε , - ” - τς 

τοσ Θεοῦ. 1 εἴ τισ λαλεῖ, ὧσ λόγια Όεου, εἰ τισ διακονεῖ, ὡὧσ εξ 
3 / σ ας / σ 3 -. ’ « Ν πι η 

ἰσχύοσ ᾖσ χοριγεῖ ὁ Ὀεύσ, ὕνα ἐν πᾶσιν δοξάζηται ὃ 8εὺῦσ διὰ 
5] - - τ 3 ολ ς ΄ ΔΝ Λ ΄ 3 ᾽ ” 

Ιησοῦ Χριστου, ᾧ ἐστιν ᾗ δόξα και τὸ κράτοσ εἰσ τοὺσ αἰῶνασ 
9. 7 κο 

των αἰώνων' ἁμην. 
ε 2 ΔΝ - ς - / Ν 

12 Αγαπητοί μῆ ξενίζεσθε τῇ ἐν ὑμῖν πυρώσει πρὸσ πει- 

ρασμὸν ὑμῖν γιοµέτῃ, ὧσ ξένου ὑμῖν συµβαίνοντοσ, 19 αλλὰ καθὸ 
ὃν ον -- - -” η Φ΄ ι -. 

κοιγωνεῖτε τοῖσ του ἉΧριστου παὔήμασιν χαίρετε, ἵνα καὶ ἓν τῇ 
} / -. / ο ος , 

αποκαλύψει τῇσ δόξησ αὐτοῦ χαρητε ἀγαλλιώμενοι. 14 εἰ ὀνειδί 

8. πφο παντων 8ἶπθ6 οορι]ὰ ϱΠΠῃ ΝΑΥΙ4Ρ 19. απι αγ] {ο] ασπι Ογτίτ θ6τ6 
Αιρειαί οί Ηῦ αἲδ,,, ς Τί αὖὰ δε οπἵη ΚΗΡ α] {6χθ ΟΠΙΠ οαί Πι16 νσε]ο 
εα ἀθιπίᾷ (οί, Βεά) δα]ι «ορ ΑΥΤΡ ΑπΙΟΕΠΙ159 ΤΙρΗΨΙ 06ο (ΕΥΙΣΕΝ και -, 

αθί]{ὲ καν - δε) ῃ εκτενη: εδεὶ διαρκή | αγαπη (6Ι. ς) οΙΙΠι ΝΑΒΚΙΡ 

αἱ Ρία (6 αρ Βοχ, ὅ αρ Μιί]αε) σα! ΟΙεπιτο4θ 01 απιδοθ. 619 1έαπι 408 Ο]1Υ 
33335 ϱ{ 35,540 066 ... ςὸ (Ίέεπι ῷσ, 4090) ρταθίη η οππ πΙίΠαδο Ῥθ/1ΠΙΙ 

ΟγτύΤη 616 ΑΠΙΙΟΕΠΙΙ5 ΤΗΡΗΥΙ | καλυπτει (αὐ”) ουπι ΑἩκ αἱ (εγεΆδ οπί 
νο αγγαίτ ϱ0ρ αγπ Ο]αεπιῖο 49 (0 απιδόθ. 615 ο(465 (0Η 31345 α(δ)539 (Ογτιχ]πθτ6 
ΑπΙΟΦΗ1150 θίο Τετ[ξπο»δίθ Ἠ1]θ36 οίο .... πι] σοορετιέ, 54Ἡ Ροΐεδί Ρτο 

καλυπτει αἱ Ρτο εκαλυψε αο.ρί ... ς καλυψει οµΠΙ ΔΗΡ αἱ ρία (ναί 

Ρ]α515) ααί] Ο6ςο :: ο Ίας ὅ, 920 

3, γογγυσµου (07) επ ΝΑΒ αἱ ρ]α520 νο πι]ὸ ογγαν βαν (αγπανίᾶ) Ώαπη 

ρατῖ5 (ρα0 ἓ) ΤΙΡΗΥΙ Επ]σβίδ.., ς γογγυσμων επ ΚΙΗΡ αἱ Ίοηρε ρ]ι 

ἑβί Ό6ο:.: ΡΡΙΙ 2, 14 

10.καθωσ: 41. 19τ. οδεῖ καθο, 1, εν ω | ελαβεν: ΓαπρᾶΤΙ5 (58 σ) ελαβετε 

14. ευτισ Ἠϊδ: Α η τισ | ειτισ λαλει - Φεου: 1, 68. ἔα οπι | ησ επι ΝΑΒ 
αἲ Ῥία Υς είο... ΚΗΡ Ἡ αἱ Ρ]ιδ50 ὧσ | ησ χορ. (25. 9Τ. Ώαπιραιῖ5 ϱα0 σ 

επιχορηγ.) ο 8εοσ: 69. 19Τ. αἲὸῖ 056 χορηγιαν | δοξαζηται (1. 
-ζεται) ο Θεοσ ... 69. 19Τ. αδὲ ᾳδΕΙ ΑΥΥΡ Ιαπιρατϊ5 (Βα) σ) ο θε. 

ὀοξαδ, |. εστι: Α 19. 94. τὸ. α1956ἳ αγπι ΓαπιραΙδ εαΡ σοπη | των 
αιώνων: 11. 14. 91. ὃτ, 98. 69. 99. 191. αδεῖ «86Υ Ἠ8δόῦ απι ΒΥΥΡ αγπιεᾶ 

οσα { αίήν: Επ [οἱ οπι 

19. τη εν υμιν: Ἡ 22. 98. ὃπ. 56. 100. 197. Ρταεπι επι | πυρωσει (93 

πωρωσει): οδεῖ δοκιµασια | πρ. πειρ. μι: 91. πρ. πειρ. υμων 

19. καθο (ει.ς αὐ Απ) οππι ΝΑΒΚΙΡ αἱ ρ]1β50 σας ΟΙαπιδῦ Τα 0] 153 

ΤΠρΙΙιγΙ Οεο ... σὲ (ποπ ς αἴς) καδθωσ αμπη πΙΙπαβο πασά ραπο (πα] 115 

αρ Ἀοτί) | χαφητε: Ἡ5 18. χαρειτε 

14. εν (8γτίΣ και ει): 69. 193. αδΟῖ αλλ ει και | εν ονοµατι (89): κ 94. 

159Υ οἱ εν, Πίεπι Τογίβποδί15 (9οἆ Βαοί 1ασίῖο) | χὺ (αἱ. Ο1επιῦῦδ Τογί 

Εποδί13 ΟΥρὸο. 361): 19. 9ὺ. ωχ | το τησ Υοξησ πε αἀα[ίαπι Οππῃ 
ΒΚ1, ] Ρίὰ απ [α Ίπχον 8Υ5ΟΝ Ο1οπιδδὸ ΕμΙιδΙδ ῬονἱΕυοδί1 Ἐυ]σβὰ 



ΠΕΤΡΟΥ Α’ 4, 1Τ. 2956 

ζεσθε ἐν ὀνόματι Χριστου, µακάριοι. ὅτι τὸ τσ δύξῃησ καὶ τὸ τοῦ 

Φεοῦ πνεῦμα ἐφ ὑμᾶσ ἀναπαύεται. 10 μὴ γάρ τισ ὑμῶν πασχέτω 

ὧσ φονεὺσ ἢ κλέπτησ ἡ} κακοποιὸσ ἡ ὧσ ἀλλοτριεπίσκοποσ' 16 εἰ 

δὲ ὧσ Χριστιανός, μὴ αἰσχυνέσθω, δοξαζέτω δὲ τὸν δεὺν ἐν τῷ 

ὀνόματι τούτῳ. ΙΤ ὅτι καιρὸσ τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρίµα ἀπὺ τοῦ 

οἴκου τοῦ θεοῦ' εἰ δὲ πρὠτον ἀφ᾽ ἡμῶν, τίτὸ τέλοσ τῶν ἀπειθούν- 

οδίἩ ΤΗΡΗΥΙ Ο6ε.... αὐ-- 7 μη αάᾶ και δηναµεωσ οπτη (Ν6 κ. τησ 

δυν.) Ας 4. ὅ. τ. 8. 189. 14. 2τ. 99. 98π1ιΡ 896. 48. 46. δτ"" 68. 69. Τὸ. 
81. 981ιΕ 99, 100. 106. 1266 12. 19, αδοῖ οδ6ἳ αἰδ σα νε (αἱ. ἀεπιῖα 

Ῥα1] {ο]) 5αἩ «0Ρ ΦΥΤΡ ΑΤΥΠΑ αοἴἩ ΟΥΡὸο: 361. Αι555 11335 ΑπῑοςΙ 

108 Ώαπηραιϊ5 (βπ0Ό ϱ), Ίέεπα κ” αᾶά καιτησ δυναµεωσ αυτου. Ῥϊο ΘΠΙΠη 

νρδε]ο ἀαιπῖᾶ Ἠαγ] {ο] φιοπίαπι φιιοᾷ εδὲ ]ιοπογῖ6 φἰογίαε (Ἠατ] ἴοὶ οπι) εί 

υὐγειέὲ ἀεῖ εξ φιιῖ εδὲ εἴις αρίγίίι, ΟΥΡ φιῖα Πιαϊεδέα(ῖς εἰ υϊγέιέῖε «οπππιϊ 

ποπιεη, ΒΥΤΡ φιία ποπιεη εί εργτίις φἰογίαε εἰ υγιές ἀεῖ, 5.1 φμῖα δρέγῖέιε 

φἰογίαε εἰ υὐέιέίς ἀεῖ, αἲξ φιῖα ζαιιδ εἰ φἴογῖα εἰ υγ {5 εί 5ρύγτέιις ἀεῖ, ε.εἴ]ι 

ια τὸ ϱΙογίαε εἴις εἰ υἱγέιείς ἀοπιὐπέ ἵπ αρίν. ἑαποΐίο | καιτο: ὅτ"" 69. 

100. 191. α5ΕΣ ϱ5ΕΓ αἱ ραπο Τά ΙΙ οπη, Πἴοπῃ ΦΥΤΡ αείὮ ΟΥΡ; εἴ. ΒΥΥΣΕΝ 
δρέγί{ις φΙογίοσιις ἄεὶ | πνευμα: δτ”" 69. 19Τ. αἲθῖ «56Ι (ΑΥΤΡ ν]ἀε απίς) 

ονομα και πνευμα, Ἰἴεπι ΟΥΡ (ν]άθ απίο) ποπιεν | εφ: Ανά επι | 
αναπαυεται ο. «ΤΒΚΙ/Ρ αἱ εθτίθ ΡΘΥΠΙΠ νε] Ρος ρ]α Ο1επιδῦ ΤΠΡΗΨΙ 

Οµ6ε (νς Τοτί ΟΥΡ οἵο γεφιεδαίέ, αἵ -δοεί) ... Α 25. 69. 19. εδ" επ- 

αναπαυεται ... Αὸ 4. 5. 19. 1433 99πιβ 968. 49. ὅτ. 68. Τθ. 98. 11Τ. 

19Τ. αἱτσοι αἱ [οχοῖδ ΕΡΗΣΙ5 ΑΙΙΙΣ55 ΤΙ 3125 ΑπΠΙΙΟΕΜΙ105 ΕΏαπιρατ!5 

(5πῦ ο) επαναπεπαυται (:: εί 2 0ο Τ, 19). Ῥναείετεα ς (6000) αάὰ 

κατα µεν αυτουσ βλασφημενται, κατα ὃε υμασ δοξαζεται εππῃ ΚΙ Ρ αἱ 

Ιοησα Ρία απι (αὖ αἰί διαδΡλεπιαίις, α υοδίς αιέεπι Ποπογίεαίτδ) Πατ] 

τοἱ (115 φιοᾶ αὖ αν οἴς) 5αἩ ΔΥΤΡ ο.” ΟΥΡΣ9: 39 (φιοᾶ φιάζεπι δεσιιζιήπι 

[ο -- 5εσιπιᾶωπι πο αμίέεπι -) ΤΠρΙιγΙ Οεο ... οπΙδίπας ομπι ΝΑΡ ὃ. 43 

19. π. απ. 29. 65. 663” 698. 69. τὸ. τθ. 101. 19Τ. α56Σ 65εΣ δες νς (εἴ. 

ι ἀαπιῖά) ΒΥΙΣΕΒ ϱαέρ ἴχί ϱορ αππι αεἰλαίξ γε Ἐρμγῦαὸ Ῥετίεποςί 13, 
Ψπάείαν εἴ. ΟΙεπιῶδδ απάπι νευδίοας 12---14 Ιδία νεγρα που αθβετιυαί. 

15. η γαθτισ: 69. 100. α5ΟΥ οδὲῖ µη τισ γαρ | ωσφονεισ: 51.40. ΤΗΡΗΥΙ 

πάάᾷ η λοιδοροσ | η κακοποιοσ Τετίβηο»ί 1” ΟΥΡΣ1Ί πια[εῇσιςδ, νΕ Ας 
Ῥγοιηίςδς πιαἰεάίειβ): 69. 19Τ. αἲΟὶ «39ἵ η} Κακουργοσ .... κ Ἡ οπα | αλλο- 

τριεπισκοποσ 61πα ΝΕ ἀδεΣ...ς ΤΙ. αλλοτφιοεπισκοποσ ο. ΕΙΡ αἱ Ρ]6Υ 

σαῖ ΤΗΡΗΥΙ Ο6ςε... Α 91. 40. ΕρΙιν515 αλλοτριοσ (40. -ίωσ) επισχοποσ. 

ητανε νρ αἰἴεπογιπι αἀρείίοιυ, Τετί αἴεπί αρεσι]αίου, ΟΥΡ 6Ἡγα5 

αἰίεπαξ αφεπ8. ἨἘβᾶςπι νοκ αρ Ώ1οπβτεοΊδὸ (αρ8) εί αρ ἄειπιζοπδί 1π 

Οοἱε]. Μοπαπι. 9.481. Οπηίαπε νοτο ή ὧσ αλλοτρ. 5715 ΟΥτΙΟΝ 505 

Ῥτοπηϊβς. 
16, χοιστιανοσ: Β" χρειστ., Ἀἲ χρήστιανοσ | δοξαζετω δε τον Όεον: 15. 

δοξαζεσθω δεο Φεοσ | οἵοµατι (0) ου ΝΑΒ δ. 19. 21. 29. 91. 65. 

66”3 68. Τὰ. 99. 108. 191. νο εγταῖ ϱ0Ρ απ παί] ΕρΗγ515 Ογτίομ 905 
0ος Τετιξποδί1 Απσ ΡΓοπΗΙ55... 6 µερει οπΊη ΚΗΡ α] Ρ]εγ οεαῖ ΤΠΡΗΥΙ 

1Τ. καιροσ επΠΙ ΝΑ 104. οδόν ἀδοῖ δέ ,.ν ς π ΤΙ ο καιροσ εππι ΕΚΙΡ αἱ 

Ρρ]οι Βα5 1358 ΑπΙΟΕΠΙ054 εἰς | αφ: Β απο | ημων επι ΑΟΑ"ΕΚΗΡ αἱ 

9, 90 



Ῥτον 11, 91 

Άσ: 20. 28 

296 4, 18. ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 

-- - -- Ὀ .] ς / .. 

των τῷ του Φεοῦ εὐαγγελίῳ: 15 καὶ εἰ ὁ δύίκαιοσ μόλισ σώζεται, 
{ } Κ πα 3 τς ς Δ ” - ιπ ασ Ν « ΄ 

ὁ ἀσεβὴσ καὶ ὁ ἁμαρτωλὺσ ποῦ φανεῖται; 19 ὥστε καὶ οἱ πάσχον- 

τεσ κατὰ τὸ θέλημα του Θεοῦ πιστῷ ατίστῃ παρατιδέσθωσαν 
- 2 σά 

τὰσ ψυχὰσ αὐτῶν ἐν αγαθοποιῖα. 

γ. 
κ. τ ε - «ε 

1. Πρεσβυτέρουσ οὖν τοὺσ ἐν ὑμῖν παρακαλῶ ὁ συνπρεσβύτεροσ 
Ν ’ - - -» Ν - 

καὶ µάρτυσ τῶν του Χριστου παθηµάτων, ὁ καὶ τῇσ μελλούσησ 
. ΄ { -- 

αποκαλύπτεσθαι δόξης κοινωνόσ” 2 ποιµάνατε τὺ ἐν ὑμῖν ποίµνιον 

ΡΙα6υ ἑαΐ νρ (εί. Απο τα]]) ϱγταῖῦ οορ αθδίΠΡΡ αγπι ΑπΙΟςΠΙ055 Οαοἵσὲ.... 

να: Ρ. 18. 51. τὸ. 953 983 99. 104. εδοῖ Ίδον αθίµτο ΤΗΡΗΥΙ Οεοξοπι 

υπων | τω του Θεου ευαγγελιω: να το λογω (ρβε” ριποῖς ποίανΙ{) 

του θε. ευαγγ. 

18. ο ασεβησ οΠΙ ΝΑΒοίδκΙΡ αἱ {εγο ΟΠΙΗ νρ ΒΥΥΣΟΕ ΑΠ ααἰἩ ΟΠ 29Τ 
Ώμς 315 ΑπίϊΙοςἩ 1055 οίς (5εἆά Οµ Βαάβδ ποηπ ραΐθί παπάς αβεταπθ)... Τί 
ο ὃε ασεβησ επι Β” 193, 5ΥΤΡ 1: εοάσπι πιοο ΤΧΧ οκ «ο. Ματοῖαπο 

πποϊα]Ι (98. αρ Ἠο]πι); τε]] οἵη δε (οορ απέ φεοσαίογ οί ἱπιρίις πιδί εἰς) | 

καν 9 αμαρτωλ. οππ1 ΝΑ ὃ. 95” 96. 136Υ 11 Πα πα]]α5 αρ ΤΧΝ....ς Ἰη 

Τϊ και αιαοτ. ουπι ΒΚΙΗΡ αἱ ρ]εν ΑπΙΟΕΗΙ055 (Ίζεπι Βα5ς 9318) Τ]πρ]ιψ1] 

Οµες. Ῥνπείετεα 69. ΙΤΤ. αἲεῖ «ορ Αα (οτι α]) 5δῖο ἴΤΑΠδΡ: ο αμαοτ. 

και ασεβ., 4πΠ8θΙΠΔάΠΙΟάΝΠΙ ΤΧΧ οχ κ αἱ ραιο 

19. πιστω Ἀτιστη (ς αρ Β7 κτιστή. Τη ατίστη) επἵῃ ΝΑΒ 9. 19. (πιστωσ 

τω μτ.) Τδ. ἀ4δεῖ νρ «ορ (εο ογεαἰογῖ Πάεἴί) αἲπα αεί ΑῆιδΤΤ... ς ΤΙ 

ΡΥΔ6ΠΙ ὧσ ΕΠ ΚΙΗΡ αἱ Ρ]ετ οαί »γχαῖτ ΗΠΙΣ ΤΙΡΗΥΙ Οες | τ. ψυχ. 

αὐτων (0) οσπι ΝΑΚΙΡ Ἡ 4] (ετεδὸ οαπῖ ΤΗΡΗΥΙ ὌΟεο ...ςτ. ψυχ. 

εαυτων οπτα ππἶπαδςο ης Ι{ετῃ δ. 91. Α{ΠδΤΊ τασ εαντ. ψυχ. ... Β βπίαπη 

τασ ψυχασ | εν αγαθοποιῖα ΕΠΙ ΝΕΚΗΡ αἱ Ρίεχ εαῖ ΤΗΡΗΥΙ 066, Πτειι 
ὑπ ὄεπο Γαοὐιπᾶο «ορ αοείμαῖὈ ... θ΄ ἴπ εν αγαδοποιῖαισ (Α -ειαισ) 

οπ Αα 9. τ. 19. 2τ. 99. 99. 6633 68. τὸ. 1Ττηνιά Ὀδοῦ 45ο ϱ56Υ, 1ίαπι 

ἵπ δεπεαεξίε νο Ἀγταῦ αὖπα ... ΑΕΙΣΤΤ Ἠαες ποπ αάά 

τ. 1. οὖν οπἵη ΝΑΒ 4. ὅ. 8. 18. 96. 663” 69. τὸ. 9815 99. 100. 106. 121. 

19Τ. αδΕΙ 056 νρ ΑΤΙΑ ΦΥΥΡ ο.” Οντειαρῦ 121 Η]ειαά Ητ1 (Π19 βΥΙ5ΟΝ 
δἐπίογες αµίεπι, Ἀ εἰ] οί εΠΙΟΓΕΕ φποηπε)... ς Τί οπἳ 6ππι ΚΕΗΡ αἱ Ἰοηρς 

ΡΙα οπὲ «ορ ΔΥΤΡ ἰχί ΤΠρΙγΙ Οεςε | τουσ εν ὑμιν ΕΝΠΗ ΑΚΗΡ αἱ [ογς ΟΙΠΠ 

ΟντεΙαρ] 111. ΤΠΡΙΨΙ Οεο, Πἴεπη φιζ ἴπ οοδν διαιέ νο πιδὸ «γταῖτ ορ... 

ΑΊΠΙ ΟΠΠ... 11 ΟΙΠ τουσ ο. ΑΒ 69. 191. αδθῦ ϱδέΝ (5δεὰ Ιά εν υμιν ροδῖ 

παφακαλω Ρο). Οἱ εἰ. ΗἱεγΗϊ 1 Ῥγεςὐγίεγον εηρο ἵπ υοδῖς οὔδεογο εἴς. | 

ὁ (απίο συνπρ.) ΟΠ ΝΑΕΚΤ, αἱ Ρ]α ΟΥΤΕΙΑΡΗ οἴο.... Ρ 1. 18. 19. 99. 99. 
49 δτ. 68 (οσ) 69. τὸ. 91. 98δΊ1Ε 1ΤΤ. αδοῖ α1356Υ ὦσ, Ιἴθηι απ ΑΥΤΡ | 

συγπρ- «ΙΛ ΝΑ... 6 Ἱμη συµπρ- οππι ἘΚΙΡ εἰς | αποκαλυπτεσθαι: 

Α ΤΠ ροςί ὀοξησ, 90. Ρροδύ κοινὠ. ΡΟΠ 

9. ποιµανατε: Ῥ Ἡ ποιµανετε (516) | του Φεου... 2 90. Τδ. 80. ΟΥτΕΙΑΡΗ1ΣΙ 

ΑπίοδΙ του χριστου, πιδὸ Ηἰετηςὰ ἁοπιπὲ ... 43 οπι. Ἀἰπι]]δεν Ἠπο 
γοβρ]σίεις πἱσίᾶ Γρη]ηίρο] αΠΙΙΟ«ἨΣ ον πρεσβυτεφοι, ποιµανατε το εν 



ΠΕΤΡΟΥ Α’ 5, 6. 20τ 

- - . » -” ” Ν ε , Δ / Ν 5 

του Ψεου, µη ἄναγκαστῶσ αλλα ἑκουσίωσ κατα Φεόν, μηδέ αισχρο- 
- 2 Ν / « ο) ος / ος / 

κερδῶσ αλλὰ προθύμωσ, Ὁ μηδ ὧσ κατακυριεύοντεσ τῶν κλήρων 
Ν σι . ΔΝ - 

ἄλλα τύποι γινόμενοι τοῦ ποιμνίου ᾽ 4 καὶ φανερωθέητοσ τοῦ ἄρχι- 

ποίµενοσ κομιεῖσθε τὸν ἁμαράντινον τσ δύξησ στέφανον. 
{ ’ / « /΄ Ώ ’ Ν 2 ’ 

Ὁ Ὁμοίωσ νεώτεροι ὑποτάγητε πρεσβυτέροισ, πάντες δὲ ἄλλη 
Ν / 3 / σ [ς « / 

λοισ τὴν ταπεινοφροσύνην ἐγκομβώσασθε, ὅτι ὁ Φεὺὸσ ὑπεριφάνοισ 
” , δν Ν ’ ς 

αντιτάσσεται, ταπεινοῖσ δὲ δίδωσιν χάριν. ϐ ταπεινώθητε οὖν ὑπὸ 

ὑμιν ποιµγιοΥ, εωσ αναδειξη εἴο | µη αναγκαστωσ 8ΊΠ6 επισκοπ. ΕΝΤΙ 

ΝΕ 9τ. 99. Ῥ5-ΟΗΥδ)Τ11 ΑπίΟδΙ ΗΙονγΗα γ]ρναπιτάθ,,, ς Τμ Τί Ρτασπι 

επισκοπουντεσ ΟΠΠΙ ΑΚΙΗΡ αἱ ρ]ον (5εά 69. αδΕεῖ ϱ5έ επιοκοπειυοντεσ) 

σαΐ νς (ργουίάεπίες) πιῖὸ (οπγαπι αδεπίες) ΒΥΤΡ σ0Ρ αΥπι ααίὮ ΑπΠΙΟΦΙΙ35 

[)απια1 ΤΗΡΗΥΙ, Ταπη ΑΥΥ5ΕΝ Ρακοτίέ ϱΥεφεπι ἀεί ἐγααίέιπι υοδίς εἰ οπγαγι 

Λαδείε αρϊγειαζίίε, ποπ σοασίε, δεῖ εἴο | αλλα επι ΝΕ 68. ΤΠΡΗΥΙ ...ς 

Ίμπ Τί αλλ επ ΑΚΞΗΤΡ αἱ ρ]οτ ΑπΙοςΗ Ώαπι Όθο | κατα Θεον ο, ΝΑΡ 
ὅ, τ. 5. 19. 25. 2. 99. 91: 9ὅπις 40. 5τἩ” 60. 68. 69. Τ9. 98. 99. 191. 

«80 (αι 6637 ὑδοῦ ο8δΕῖ και κατα Θεον) να (πιὸ ν]άο ρο8ί) «ορ ΦΥΤΡ 

ΣΠ αθέῃ ΑΠΙΟΕΙΙΙ539 (ΏΌαπι 3511 αΓΡαΠΙ5 ροβί προθυµμωσ) ΤΗΡΗΨΙ ...ς 

ΤΙ οπι οππα ΡΚΙ, αἱ ρ]α σα (ΑΥΙΣΕΝ, 5εᾷ αάά «ρκια[εν, ν]ᾶο απία; αἲ 

νανο κατα Θεο» Ροβ8ὲ επισχ. α4ᾶ) Οεο (Υ1ρυατη φοζωπίαγῖε επ απῖπιο) 

τε νά ππο]οδίαπη (π]5ςο Ἰδίιὰ κατα Όεον, Ἠϊπο να] (ταπβροβπθγαἨ{ νο] 

πιπίαγιπξ ναὶ οπιἱβθτιη{. Τοίέαπι Ἰοσοιπι πι δίο οχη]ρεί: μέ γεφαἰε 

Ῥίεδεπι ἀοπιῦπί, οπήαε Ἰαδεπίες ποπ ὕπ αυαττέία πεφιε ὧι «οπιὐια[ίοπιε 

αίγωπι, δεᾷ υοζιπέαγίε εω απιίπιο Ιἰθεπίεγ εξ Αὔπο γεργαελεπδίοπε, ΐ 

Τοτπια τίς ουτδις πι οφειτό. Ὀοπίς, ἔπ οπιιῖ οοπιυεγβαἰἑοπιο φιαε 8εοιΙιάλι 

ἄθιπι εδ | µηδε «ΝΠΙ ΝΕΚΡ αἱ ΡΙΟΥ (46. µητε) οαί νο 6ορ 5ΥΥΡ Ρ5 0) 

ΙΙ ΑπΙΟσΙΙΣ35 Ώαπι δι1 (ος, ρατῖ5) ΤΗΡΗΥΙ ... ΤΙ «η εσπῃ Α1, 9. ὃ. 4, 

90. 45. 6δ. 99. 105. ο.οἳ Ἠχ «γνρΡ απεπαῖτ Οεο ΑπίοδΙ | προθυμωσ: 51. 

μακροθυμωασ 

ὃ. Ψετεαπι οπι Β | μηδ: 98. 49. 68. 95. 96. 180. αἰδδοι Ῥα-οην δ)τ1 
ΑπΙΟσΙΙ539 Ώαπι 511 (οἱ. μ1115) ΑπίοδΙ µήδε | τυπου: Ώαπι 511 τυποσ 

4. αρχιποίµενοσ (αἲ ΚΗΡ εἰς): ς 0 ΒΖ αοχιποιµένοσ | τησ δοξησ στε- 

φατον: δΙ. ΑπΙΟΞΙ στεφ. τησ δοξ. 

ὅ. οµοιωσ 5ἶπε αἀαῑίαπι ΟΠΠ ΝΟΛΕΚΕΡ αἱ Ίοπσο Ρρ]π νρ οίο... Ἡ. 19. 15. 

168. 27. 96. 60. Τὸ. 106. Ἠδεῦ ο5εἳ οαί 6ΥΥΡ αᾶά δε, 5εᾷ πίπαςο ἰδίί ρ]6υ 

δε οι (ποπ κἲ τὸ.), Ίέεπι 40. δτ33 69. 19Τ. αδέῖ οδοῖ α] Ῥαας ὃξ και ον | 

πφεσβυτεροισ: κ β59ἵ τοισ πρεσβ. | αλληλοισ βἶπε αἀἀῑίαπι ΟΠΗ ΝΑΒ 

19. οτ. 99. 68. (εν αλλ.) 81. νς πιδὸ ΑΥΙΣΕΒ σορ αἲπι ΕΡρΙΙτὸ03 ΑπίΙος] 
1308 (παντεσ δε εν αλληλοισ την ταπεινοφρ. εγκολπισασθε) ... ς (405) 

αάά υποτασσοµενοι οµπι ΚΤΡ αἱ] Ρἱ6Υ (5εὰ 9. υποτασσεσῦθε, 19τ. εδὲν 

υποταγωμεν) εαῖ ΒΥΤΡ (ροα5 αἱ 191) αοἰα ΤΠρΙΥΙ Ο6ς | εγκομβοω- 

σασθε (εγκ- ΑΕΒΚΙΡ, να ενκ-: νς ὑπδίπιαίε, τωῦὸ {οἱ ὑπιάως): 18. 61. 

ΑπΙΟςΙ1305 ΑπΠΙΟΠΙΟ09 εγκολπισασθε, οδὺΥ ἐ5οι 141εΕΙΧ εγκολπωσασθε | 
οτι ο Όεοσ (εΙ. ΕρΗχθ3 ΑπιιοςΙ1305, 0]επιδὸῦ υπερηφανοισ ο Όεοσ 

αντιτ.): Β 1Ττ” οπι ο (Ποη να]εῖ Ἠπο ΟΙ]επιδῇ] χαι παλιν΄ εγω δε ειµι 

ατµισ και χυτρασ. Φεοσ γαρ υπερηφανοισ αντιτ. εἰς) 

πο 1, τ. 11 

Έρλι 5, 21 

Ῥτον 5, 854 
Ίι4, 6 

Τα 4, 10 
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τὴν κραταιὰ» χεῖραν τοῦ Θεοῦ, ὥα ὑμᾶσ ὑψώσῃ ἐν καιρῷ, { πᾶσαν 
Ῥκσο τὴν µέριμναν ὑμῶν ἐπιρίψαντεσ ἐπ αὐτόν, ὅτι αὐτῷ μέλει περὶ 

ὑμῶν. 

8 Λήψατε, γρηγορήσατε. ὁ ἀντίδικοσ ὑμῶν διάβολοσ ὧσ λέων 

ἴαά,π Ὠρυόμενοσ περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπιεῖν' 9) ᾧ ἀντίστητε στε- 

ρεοὶ τῇ πίστει, εἰδύτεσ τὰ αὐτὰ τῶν παθηµάτων τῇ ἐν τῷ κόσμφ 
ὑμῶν αδελφότητι ἐπιτελεῖσθαι. 10 ὁ δὲ Φεὺσ πάσησ χάριτοσ, ὁ 

’ ε - ε Δ ; - Β - 

Που 13:3Ι χαλέσασ υμᾶσ εἰσ τὴν αιώνιο» αὐτοῦ δύξαν ἐν Χριστῷ, ὀλίγον πα- 

6. χειραν ΠΠ ΝΑ... ς ωπ ΤΙ χειρα εαπι ΕΚΙΡ αἱ «οτί Ρίο; | υμασ 

Όψωση (18. 95. 813 96. 9Τ. αἱ35ο --σει) ος ογῖπο αἱ. νο πιδὸ... 69. 

19τ. 15ΟΥ ο55ὲ ἆδον ΕρΗΙΣΟΤ ΑπΙΟΟΙΙΟ55 υψω. υμ. | εν καιρω 5ἵπο αά ἁ]- 
ἵατη 6ΗΠΙ ΝΕΚΙ, α] Ρ]εχ οαί ΥΥ5ΟΝ (ἴπ {επιρογε οοπθτµο) 8ΥΤΡ ἰκὶ ΟΥ 1195 

ΑπΙΟςΠΜΙ204 ΤΡΗΡΗΥΙ Οεο ... Ίμῃ αἀά επισκοπήσ οἳπι ΑΡ ὅ. 19. 1933 

90. 98. 40, 68. Τὸ. 96196 196115 νρ πιὂδ 6ορ ΔΥΙΡ ο." αππι αεί Εριιγήοῖ 
Απιιδδ., ο 2, 19 

Ἰ, επιριψαντεσ οµπΙ ΝΑΕ3... ς επιρριψ. οἹπῃ ΒΞΚ1Ρ αἱ οετίο ΡΙεΥ | µελει: 
ΙΡ 81. 19τ, 1Ττἳ αἱ556Γ θἱο µελλει:: ααοά {Τοαπεῃς νΙήαπη οδί | περι 

υμων (88): κ” 18, 68. Τὸ. 180. περ. ημων, πιζὸ ἄε οπιπίδιις 

8. ο αντιδικοσ «απ ΔΓΑΒΚΡ Ἰ αἱ Γογεδο ΤΗΡΗΥΙ (ποη ρτοραπί απὶ Γαπέατη- 

πποᾶο ο αντιδικοσ εἴς αβεταπέ αὲ ΟΥ 9165 οτί δδτο Ειςρσδή οίο; ΟΥ 3915 

ο μεν γαρ αντιδ., πθς πιαρῖς Ερ]ην5 ὧσ επισταµενοσ οτι ο αντιδ.) 

.ς (Ξ αὖ 9) Ῥταεπι οτι οΠ ΝΟ, 19. 91. 69. 880Γ οδοί 6ἱ ρειπα σσ 

υτιίς «ορ Ἀσπη αθξ ΑπΙοσἩ 1051 Ώαπη 3450 (6{. Ρα5) Ο6ς ΟνΙπίὔ)184. 195 

0γΥΡ356 0494118 | διαβολοσ: 18. ο διαβ. | περιπατει (Ο5 59195: 515 Έρην 
354 ΟγτΏτ15. 519 ϱ/ϱ): 14. 98. 69. 19Τ. α5ΟΙ ϱ85οΣ α15 (Ο5278Ηυοσε) Ἰπβδρσῦδ 

Ον 12140 6{ 5184" 510 ΟγΥπια]αςἩ 883 περιερχεται | τινα (τίνα 15 αἱ, κ αἱ 

τυνὰ αἲ 1η) καταπιειν (ΝἩ καταπιν) οἳπι ἈΚΙΡ Ἠ ὃ. ὅ. 6. 8. 10. 14313 

15, 19. 92. 98. 96. 2Τ. 99. 81. (καταπ. τινα) 98” 40. 49. 44. 45. 4Τ. 

56. ὅπ- 59. 68. 63. 66. 613 τὸ: τθ. τ8. 861.95” 96.91.98. 101. 119. 

149. 1ττ. οδο Ί15ΕΙ α] ραπς 6ορ Ογ5,1956οὰ Ὦαπιῤβανϊ5 (απίο 150 εἆ) ΟΥΡ 

(αἴίφιεπι ἄευογατε φιαέγεπθ) Η1150 (Φπαεγέπ πιο ἄευογταγε): Ίτεπι Ἡ 

ΟΠΙΡΡΟ τινα, πθο α]ίει ΟνΙπί5,996 (ᾳπασγεπβ ἄενογαγε οἴρομί .νν... ς 

Τ1 τινα καταπιη ουη Α αἱ δαΐ πηὰ οπί ΟΥ 90163 οἱ515 Ἐιδροὔ» Ερμνὴν 
Ογνησ 15 810 Ον 40 οἱ ὄνθΗ- 510 ο ο ο ΤΙ: Ώαπη 4 δυ (1ξετη 

19. 80. 180. αἰδδοί Ῥ5-Α{Η 3651 Ματοον 819 ΑπιοςΙμΙΟΣΊ τίνα κατα- 

πἰεν), Ἰἴοπι (5εά Ἠαες ἑανπιοπία οἴἵαπα αἆ τίνα καταπιεῖ/ απαάτατα 

ν]ἀεπίαχ) νρ (4 ψεπι ἄευογεί) »γγαξῖ αγπι αθἲἩ Οτίπί 5,513 αἰ588Ρ [,οἱ[δ)θνῖ 

8) πα . 

3, εν τω κοσµω ΟΙΠά ΝΒ ... ς Ἱιῃπ Τί οἳἱ το οιπὶ ΑΚΙΡ αἱ εετία Ρ]ετ :: οΓ 

α42Το1,.4 | υμων (Η. 1. εἰ. ναζ]θ απ ἴα ἀρπι]ά): κ 99. δΙ. 68. 69. 

100. οδος αἱ (ογοῦ (191. υμιν) ροδί αδελφ. Ῥοι .... Ἡ 9. αδΟ ΒΥΤΡ οπι 

10. υµασ (40) οἱ ΝΑΒΙΡ αἱδῦ σαί ἀθεπιῖᾷ «ορ Υ1Ρ αππι αεί ΤΠΡΙΙΣΙ 
εωως ηµασ εαπα κ αἱ Ρ]α νς (αἱ. απι [ δίο) ΒΥΥ5ΕΣ ΓΙ 01935 Ο6ςε αποί 

νου ρεπί | ὀδοξαν: 1, ΡΥΒΕΙΗ ῥασιλειαν και | εν χριστω «ΠΠ ΔΕ (εν το 
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» γ΄... ’ .] - 

Βόντασ αὐτὸσ καταρτίσει, στηρίξει, σῦ ενώσει, θεμελιώσει. 11 αὐτῷ 
/ »- α-- Ἡ} .) ΄ 

τὸ κράτοσ εἰσ τοὺσ αιῶνασ τῶν αιώνων, αμῃν. 

139 «Ιιὰ «Σιλουανου ὑμῖν τοῦ πιστοῦ ἀδελφοῦ, ὧσ λογίομαι, 
ώ .ώ ΄ " - Ν ω - 

δι ολήων ἔγραψα, παρακαλῶν κα! ἐπιμαρτυρῶν ταύτην εἶναι 
ϱ) - / - ” 3 α ” ” ; ιά - ε . 

αληθή χάριν τοῦ Θεου, εἰσ ἦν στητε. 1 ασπάζεται ὑμασ ἡ εν 

0.) 69. 193. 168. αἲΟΣ οδοἳ Αγιρ!σε,,, ς Ἱπ Τί αἀά ἵήσου εππ ΑΚΕΡ 

α] ρίον νο 5ΥΙΣΕΝ (απίε χω) 5ΥΤΡ ο," «ορ αὖπι αεί Ρ 141235 ΤπρΗγΙ 
Οοες αποίύού Εεπί / καταρτ. εἶπο αἀἀἹίαπι «ππῃ ΝΑΒ 43 15. ὁδ. 45. 00. 
68. 69. τὸ. 19Τ. 165. αδοἳ νο Ίπκον 8ΥτΡ ἴσί αγπι αιοσοἑδεηέ,,.ς 

(400) αάά υιασ εππῃ ΚΙΡ αἱ Ρεν εαί «ορ (τερεί1ξ Ρροςδί στηρ. εἰς) 5ΥΥΡ 

ϱ.Ἡ αοξ]ι ΤΗΡΗΥΙ Όοεςο | αΧαταρτισει (0) ευπι ΝΑΒ αἱ [ογοῖὸ νρ ΑΓΙΗ 

ποζμαῖῦ (σορ ἐῑζε ργαεραταδίέ 005 ιέ οοπ]γπιεί 095, οογγοδογαθτέ 908, Γπι- 

ἀαδῖέ 908) αποίσοο δεΠί,.. ς καταωτισαι «απ ΚΗΡ αἱ Ίοηρα Ρ]ι οαί ΒΥΤΡ 

ΤΙΡΗΥΙ Οεςε | στηριξει σθενωσει ο. ΑΛΕΚΙΡ Ἡ αἱδὸ σαί νρ απ παπί 

(οορ ν]ᾷς απίθ) αιιοίγοσδεπὲ.,.,ς (-- αὐ Β2, 5δεᾷ 9’) στηριξαι σθενω- 
σαι αι ΠΠΙΠΗΒΟ Πλ ΑΥΤΡ ΤΗΡΗΥΙ Όες | Θεμελιωσει ο. ΑΚΙΡ α] οΠΙΠΥΤ 3 

(8εὰ πηιι οκ πιίπαδο ΑΥΤΡ ΤΗΠΡΗΥΙ Όεο -ώσαι) οαῖ (8ΥΙ56Ν νῖᾷο ρο5:) 

ΒΥΤΡ 6οΡρ αππι ΤΠΡΗΥΙ Οεςε ... 4909 Τωπ οπι οἳπῃ ΑΒ νρ (εί. απαίὗος ξ6Ν{) 

Ίπχκον αοἰμαύν Τήθετο ΥΙΟΣ ἄεις αιίεπι φγαἰΐαε εδὶ φωῖ υοσαυτί πο αἆ 

οἴογίαπι βµαπι αείε παπι Ῥεγ 15. Ου. (ιζ ἀεαίί ποὐίς, «τη πιδἰ ὑπ εν Τηιιι5 

λα α[βοίίοπες πιοᾶίσα», ιιέ οοΥΤοΦΟΥΕΠΙΙΗ’ εί οοπ]γπιεπιι εἰ δίαθιζίαπτ ὅτι 

6ο ἵπ αεέεγ παπι. (Ὑιάσέαν Ἠῇ5 ασποδοῖ στηρ. σε. Φεμελ., καταωτ. Υετο 

β4άΙ{ο ημιασ νετὈῖ5 φιῦ ἄεαίέ πιοδῖβ ακρΓεΒδΙΙΠΙ 68956.) :: οθίθΘΓΙΙΠΙ ΠΟΠ 68 

πηθε ΘΦεμελιωσει Ίας Ἱπ]αίαπι νιάδαίν. 

11. το κρατοσ (α9/) εἶπι ΑΒ 25. απι [ὰ αθίμτο.,.. ς η δοξα και το κρα- 

τοσ 6ΠΙΑ ΠΡ αἱ Ρρ]π (0. οσα 1) οαἲ ναςῖθ ἀαπιῖὰ Ἰατὶ ἴοἱ (ωὔ τις εί 

Ῥοιεδίας, αί εἰ. αποἰνος βεπί) αεἰΠΡΡ ΤΗΡΗΥΙ. Τίεπι κα: Οεο η (99. 
οπι) ὄοξα (Οες αθά και) κρατοσ. Τέεπι ὅ. 19. 91. 69. 19τ. 168. αλα 

οδό ϱοΡ΄ΥΙΠ το κρατοσ και η δοξα, βἰπιϊΠίαγαιια ΔΥΥΣΕΗ ζαχς Ροίεπίέϊῖα 
εἰ οἴογία: 45. π]] π]δί η δοξα 1: οξ ἂἆ η δοξα και το Σρατοσ 51ρτα 

ᾱ, 115 Ἰίοπι Αρος 1,6. ὄ, 18 | των αιώνων οἳπῃ ΝΑΚΙΡ αἱ {8ο ΟΠΠ οη{ 

νο αγταίΓ αθείὮ ΤΗΡΙΨΙ Οεο ααοἰνοὀ βεπί.,. Ῥϊ οπι μπω Β 96. 99. «ορ 

ΑΠ 1: ΥΙ46ΠίΙΤ Ἰδία οκ 6οάεπῃ Ίοσο ππάα η ὄρξα χαι Ἱπ]αία Ἠπο 9586. 

Αί απαπῃ εἰ. 4, 11 των αιωνώων α ΠΟΠΠΙΙΙ15 εχρι]βαπι δἳέ, ΠοἩ. σαι 

ἀπκῖ που Ίοσο ἀπδία οαπι αποογ]{αίο αρ1εςτα. | αμην: 68. οἱη 

19. σιλουανου ΟΠΠΙ ΝΑΚΗΡ εἰς... Ἡ σιλβανου | του πιστου: 19. 69. 165. 

αδοῦ ο50ἱ3 ροδί αδελφου Ροπ ... μη 9η του επι 2. (οτταῦκέ εἶτεα Β) | 

ταυτην (89): Ν και ταυτην | του Θεου: 19. 68. 106. 19ἱεΟί 1418 οπι 

του | εισ ην απ ΝΑΕΚΙΡ οίο: να γοβςΙί ὑπ φια δίαξίδ (ϊΠ εξ βίαΐθ, {τι 

βίαΐζε) | στητε ουπι ΝΑΕ ὅ. Τ. 9. 19. 26. 2Τ. 39. 99"3 68. Τὸ. 61. 108. 

Ί56τ 181εοί 1416εί.., ς Τϊ εστήκατε επι ΚΗΡ 41 Ιοηπσο Ρ]α οαὲ ΤΗΡΗΥΙ 

οεςο.. οβπος, ο θο5, Ἱ 

19. η εν βαβυλωνι (4138 656Υ εν ϱωμη) 8ΐπο αἀαΙίαπι οΠΙή ΑΒΚΙΡ αἱ [ογο 

οπΊΠ {α σ0ορ ΒΥΤΡ αθἰῃ Ο15449 οί αρ Εδαῖςέ ή, τδι Ἐιιδοίδε2,Ιδ,3 εν ν 41ης 
9δπιβ νρο]ο (Αίμα 6Ε. απι ἀσπιῖᾶ Πατ]: εοοἰεδία φιιαε εδ ι Γαῦ., ἴοὶ 
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οὔσ191 Βαβυλῶνι συνεκλεκτὴ καὶ ἸΜάρκοσ ὃ υἱόσ µου. 14 ἀσπάσασθε 
η 3 2 Π 

ἀλλήλουσ εν φιλήματι ἀγάπῃα. 

Ειρήνη ὑμῖν πασιν τοῖσ ἐν Χριστῷ. 

ΑΠΡ εσοἰεδία) ΒΥΙΣΕΝ ανπι ΤΗΡΙΙΥΙ (5εᾷ βαοῖ 1εςίΙο) Όες αᾷ εκκλησια. 

Ἠπίιαί σαἰδ” απ Ἡ. 1. (5ΙπηϊΙΠίετα αρ ΤΗΡΙΗ αρ Οος αἳ 1π δοΠο]18 δοτ]- 

Ρίή εί): Βαβυλώνα οὖν τροπικώτεφον τὴν Ῥώμην ὀνομάζει" συν- 
εκλεκτὴν δὲ τὴν ἐν αὐτη τῇ Ῥώμῃ συστᾶσαν Χριστοῦ ἐκκλησίαν' 

Μ{άρκον δὲ τὸν εὐαγγελιστὴν λέγει, ὃν καὶ υἱὸν ἐν χω ἀποκαλεῖ. Έτας- 
ίογοα ϱ{ 3ΥΠος]1«ΤΟΠ 637 (ρᾷ, Ὠἶμα,, Ῥαχ. ρ. 989): πέτροσ τὴν πρώτην 

καθολικὴν ἐπιστ. ἀπὸ ῥώμησ ἀπέστειλεν, ὧσ εὐσέβιοσ - ἄλλοι δὲ 
ἀπὸ ἰύππησ (ασὶ γεγράφθαι. Ἠοε νῖκ εκ οοὰᾷ Νἱ Τί Βαχίρ5ο «6η- 
5οπάπη ο86. 

14, αγαπησ: Ἰ 93 ὅ. 29. ὃτ. 40. ὅθ. τὸ. 81. ἆδοτ αἱ ρ8ιο νο ΒΥΙΣΕΒ αγιω 
ττ πα Ῥαβθίπι αΏΡί |. εν χριστω οππι ΑΒ 19Υ]ά 86. οαί τα ἀθπι]ά Ἠασ] 

ΒΥΙΣΕΝ ααίἩ.... ς (4009) αἆ ἱησου «ΠΠ ΝΚΤΡ αἱ Ρρ]ει νρ (αἱ. απ {ο]) 

«ορ ΥΥΡ αγ ΤΗΡΗΥΙ Οεο. Ῥγαθίοτεαφπο ς(-- αὐ Β1) αάά αιίήν οπη 

ΝΚΙΡ αἱ Ρρ]εν οαί νς (αἱ. {α ἀαπιῖά {ο]) εγτα ατπι ΤΗΠΡΗΥΙ Όεο .. 

ΟΠΙΙΒΙΙΩΠ5 ΟΠΠ ΑΒ 19. 2ὔ. 21. 99. απι Πατ] ορ αοίῃ 

Βαυ5ογ]ρ{ίο: ΝΑΒ πετφου α, 115. 196. πετρου επιστολή πρωτη, Ρ πετρου 

αποστολου επιστολη α., 40. πετρου επιστολη καθολικη α΄ (αἱ πρωτη), 

Ἡ του αγιου αποστολου πετρου καΘολικη επιστολη α, 96. πετρου 

αποστολου επιστολη καθολικη α ... 101. τελοσ τησ α καθολικησ 

πετρου ἐπιστολησ, 95. πρωτησ 7θαφηήησ πεφθαπχε τερµα του πετρου 

.οὰἆ ρα (9 αρ Βονί; νάϊτ οἱ. κ) πὶ] βαὐβογίρέαπα Ἠαδεηυίέ... απι επρύ. 

ερἰδίωἶζα Ρείνί αγοκἰοῦί ῥγήπα, [ι επρ. ερἰκίιζα κο. Γεἰγὶ αἆ φεπίεδ ῃγήπια, 

νρεᾶᾷ (αρ ΤΠ) εαρ]. ερἰεέιῖα εαιοὶ αροδίοζί Ρεἰνί, ΑΥΤΑ Ππῖία ον ερῖ- 

ηιῖα (ΣγΥΙΡ αἀά οαἰλοίίσα) ϱγῦπια ΡεΙγί αρορἰοδθ, αεἴμΤο οοπιρζεία εδί 

εμ ιδία Ρεἰγὶ βγίπια: Ῥτγοσαίίο εἴις τί οιπι πιοδίβ. «πιο εἰ «Ίπιεπ. Ἐχτας- 

ἴογθα πιίπαδο πια, αἲ ΟΥ Ἠδοτ ]56ι (η πρωτη πετθου επιστολη εγραφη 

απο ϱωμησ) 14. 17. 925. 98. 41. Τ8. 96. 101. 119. 1Ττ. 180., πάὰ 

εγραφή απο ρωκήησ, Ίεπι ΟἨΤΟΝ 35 (πετροσ µογοσ απο ϱωμησ γφα- 

φει, ὧσ τι}εσ ιστορουσιν) ΤΠρΙΙΥΙ 06ο. Νοίαίαγ ναγο αίΙδιῃ νεΓΒΗΊΠΙ 

(στιχων) ππθτας: 1, 40. Τ8. 80. 1ΤΤ. αἱ πια σλς’, 14. 98. 1189. σλῤ, ΙΤ. 

114. σιιβ’, τα. τ’. Τη Ἡ πιπηεταπίέα οαρϊα]α 1, 1π νροςᾶ πα απι [α ΧΧ. 

Επίμα] 18 (1ρ Ζασασι) 1η οΙδπε]ο: πέτρου ἐπιστολῆ α΄. ἀνάγνωσισ πρώτη 

κεφαλαίων γ΄, μαρτυριῶν ς’, στίχων νη’. ἀἄναγνωσισ δευτέρα κεφφ. ε, 

καρτυριῶν η, στίχων ϱ9’.. Οοίεγαπι Εις 1511 Εοβίαίαν: ὁ μέντοι 

πολύκαρποσ - Σέχρηταἰ τισι μαρτυρίαισ ἀπὸ τῆσ πέτρυυ πρώτησ 
ἐπιστολῆσ, Ίεπιδῦθ κέχρηται ὁ) αὐτὸσ (1. ο. Ῥαρίας) καρτυρίαισ ἀπὸ 

τῆσ ἰωάνν. προτέρασ ἐπιστολῆσ καὶ τῇσ πέτρου ὁμοίωσ. 
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ΠΕΤΡΟΥ Ρ. 

” ἂν 42 ΄ - - - Ξ 

1 Συμεὼν ΠΠέτροσ δοῦλοσ καὶ ἀπύστολοσ Ιησοῦ Χφιστου τοῖσ 
- - ’ Ξ ..- .. π 

ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσιν πίστιν ἐν δικαιοσύνῃ του Φεουῦ ἡμῶν καὶ 
ο Β κ όν 9 , ο... Δ ο ΑΝ έ ς , 3 

σωτῆροσ 1ήσου Χριστου. χαρισ υμῖν και ειρήνη πληδυνθεύ, εν 
σ - κ. . -, , ος ο. 

ἐπιγνῶώσει τοῦ Όεου καὶ Ιησου τοῦ κυρίου ἡμῶν. 

η Ἱπδοπ]ρίῖοπο 56 ΒΠΙΠΗΡ ΝΑΤ απῖ πετρου ῷ οχμίῬοηε, ο 19. πιτρου 

επιστολη ῥ (ναίκ εἰ. Ρ, {π 4ο βαρεγερδί ----ἡ β), κ 9Ι. τθ. 105. 106. 

α]ὔσου οίς (αίαπο 5] 0 Ἀπ) πετφου επιστ. δευτερα (οδὲῖ -ρη). 96. Ίδοι 

επιστολή πετρου δευτερα, 104. η δευτερα πετρου επιστολη. τει 99. 
99. 100. αΙ πετρου Επιστολη καθυλικη (101. καθ. επιστ.) δευτερα, 
98. τὸ. 80. 1ΤΤ. αἱ πετρου καΦθολικη δεύτερα (δὲν ῥ' καθ.) επιστολή, 
1, αἱ ΤΠΡΙΙΨΥΙ επιστολή καθολική (ΤΠρΙΨΙ οπι) δευτερα του αγιου απο- 

στολου πετρου, Τὸ. 9δ8. αἱ του αγιου αποστολου πετρου επιστολη ῥ' 

(98. δευτερα), 90. του αυτου καθολική επιστολη δευτερα... 5 επι- 

στολη πετρου καθολική δευτεφα, ςὲ πετρου του αποστολου επιστολή 

καθολική ὀευτερα ... πι ὑπορί ερἰκίμῖα γεἰγὶ αγοδἰοζί 1Π., (ια ὑποίρ. 
ερἰρίμία κεἶ. Ρεἰγὲ δεοιπιᾶα, ἀετη]ά ἐποαιρίε ερίδέ. Ρρεἰγί κεεωπᾶα, νοςθὰ αρ 

μπ ἐπαῖριέ εἴιδαεπι 5εοιωπᾶα. Υτβ εριείιζα δεομπᾶα οαἰ]οίίσα Ρείγὶ αγο- 

φέοζ, πεἴ]ῖο εμἰκίιῖα Γενί εεσιπιᾶα α Ρείγο αφοδίοῖο [πιὶβδα]. Τεβίπίατ 

νενο Βαγδαλοῖ (οἱ ΝΠΙΕ. αἀποί, αἆ ερῖ»ί, Ῥεϊΐτί Π.): ,,Ερίδία]α 5δοιπᾶα 

Ῥοιτὶ που (πἰ{έ νοιδα ἴπ Ππρσιαπη Ἄγτατη οαπι Πρτ]ς απ ἀῑεῦας απ αῖ5 

γοἁί δαπῖ, Ἰά6οφθ ποῦ ἹπναπΙταν πβῖ 1π {ταης]αί]οπα Τµοπηα6 αρίκαο. 

Ἠενας].'' ΒΥΙ5Ο6Ν νετο Ρεν Ἠαπο αρϊδίπ]απι (αἱ οἵαπη 9 οί ὃ Τομαπηῖς 

εἰ ορἰδέ. Ἱαάας) αααπ δα δί Ππίετργαίαί]ο 4πβΙ ΡτΙΠΙΗ5 αΠΠΟ 16062 

Εάῑν. Ῥοεοσ]α εκ οοᾱ. Βοά]είαπο Ῥτοία]1{, ἵρβαιη ἀῑσσπιας βγχῦος!, 

Ι. 1. συµεων ΕΠΙ ΝΑΚΗΡ αἱ Ίοηρο Ρ]α οαί ΤΗΡΙΥΙ (αῑε: τοῦ Συμεὼν τὸ 
Σίμων ὑποκορισμόσ ἐστιν) εὰὰ αρ Οες (γράφεται καὶ Συμεών. τοῦ γὰρ 

Συμεὼν εἰς αὲ ΤΗΡΗ) ... ἴωπ σικων επι Ὦ ὅ. 15. 51. 40. 69. 105. 19τ. 

Ἀ5ΟΓΣ ϱ56Ι 13 αεί Οες, Ίἴεπι νς β8Ἡ 6ορ (α{ δἰίαιη Αοὶ 15, 14, αὈὶ 

ἄγαεσα Ἰεείῖο ποη Βμοίπαί, νΡ απ ΙΠΙΕΤΡΥΥ ρ]6γ Αύποπι Ἠβῦςί) ... ο 

οπισάτατ (ο{ ο ἵη αρρεπά1ςε) | ὀουλοσ και αποστολοσ: ΒΥΤΌΟΚΙ οπι και 

αποστ. | ισοτικον: 19. ισοτιµοισ | εν δικαιοσυνη (νσς]ε πα {α ἆ σπα] 
αι {ηφήίία, αιιοῖΥος βεπί αγγῦος] ϱ{Ρ γε ἠιδέίαπι):  εισ δικαιοσυνην, 
νρΠΙΒ αρ ἴωη ἴπ Πιδδίαπι, {οἱ ἐμδίαπι, Ὦατ] βία | του Θεου ηκων: 

κ 9. 68. βαἩ ΑγτΌοᾶΙ του κυριου ημων, αποίνού Εεπί ἁοπιϊπί (οπι ημων 
εί. 20. 38. 40 ἰθ8ίο Ἠ{5{) | και σωτηροσ: «8 (που Ίἴεπι ς ἨΝ{δί αὐ 52) 

αά ημων οπτα (παῖπαδο ποηπα[]15 ϐ) βα]ι «ορ βγτῦοςὶ αγπιοᾶᾶ αθίἩ (Πο 
Ίτεπι νᾳ αποίσου Β6Πΐ ΦΥΥΡ αγιηθᾶ) 

2.ιησου επι ΒΟΚ αἱ βαΐ πια ΤΠΡΗΥΙ6ΟΠΙ Θες .,,, ΝΑΙ, ὅ. 8. 15. 18. 68. Τὸ. 

98. 99. 100. 105. τπτ" αἱ μ]αβ10 οαί «ορ 5γτῦοᾶ! ϱ{ρ Ατπι ααί αγ 
ΤΠΡΗΨΙΙΣΙ τυ χῦ, Πίοπι 19. δτ. ἀδάὶ σ5εΙ”Ἠ αἱ ραιο νµεοῖε {οἱ ΑΙρΙΟΠΙΙ 
χυ τὺ | του κυριου ημων: 25. 98. 40. οπι ημων, Ἠϊπο 4Ρ0 | του Θεου 

Α οἱ 16, 14 

1Ρ61.9 
Τι 9 
Σ 90 
8, 18 
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. ς Δ ’ ς -- ” / / 2 ον Δ ΔΝ 

Ὁ Ὃσ τὰ πάντα ημῖν τησ Βείασ δυνάµμεωσ αυτου τα προσ 
ωξ λ Ὁ - εν 

ζωὴν καὶ εὐσέβειαν δεδωρηµένησ διὰ τησ ἐπιγνώσεωσ του καλέσαι- 
ς -- ο / ος νο. - 4 . ἴς ν , ο» Ν η Ἡ 

τοσ ἡμᾶσ ιδίᾳ δόξΠ και αρετῃ, 4 δι ὢν τα τίµια ἡμῖν και μέγιστα 
3 /’ / [τά Δ / / / Δ 

ἐπαγγέλματα δεδώρηται, ἵνα διὰ τούτων γενησθε Φείασ ποινῶνοι 

και τὸ του κυριου Ίµιων ... } ο του κυριου και Όεου ημων ... Ῥ απ {ια 

ἀοπιῖά Πατ]. εοτρ” του κυριου οπιθβῖς τε]], Ίέαπι 69. 191. 169. αδον 

σος πιδῖ ϱίδή ΑΥΥΡοςΙ ϱἱ ΑΥΤΡ ερἰςιἀεπιειία του κυρ. ημων τυ χῦ .. 88] 

{οίαΙη ΥΝ6ΥΒΙΠΙ ΟΥ 

. Ίωπ οὶςο Ἱπιοτριηχίέ: ἡμῶν, "ὡσ οἱ Ἱπίνα: φδορᾶσ. ὅκαὶ | τα παντα 
οµπ ΝΑ ὔ. 19. 19Τ. ο56ἵ ὃρε Τά τί 1935 οἱδὰ... ς Τωπ Τϊ οπι τα απ Ἡο 

ΚΙΡ αἱ Ρίο ΤΗΡΙΥΙ Οεο | τα προσ ζην (ΝΔ): κ” τα προσ τον εον 
και ζωην | δεδωρηµενησ: κ 26. (81 αρ ἨΝΙδί ἰαπίππι) -μενα. επι νε 
φιιοπιοᾶο οπιιία ποὺί ἀὐσῦιας οὐ γέί8 9ιιαε -- ἀοπαία δέ (51ο ναξ]ε ἀ οι] 

{ο], οοπίτα απι Εα" Πατ] ἀοπαία εδ. Αά απαπι Ι6ύοπεπα Ῥαά” ή ποῖαί 
πὲ φιίάαπι εοᾶίσεξ Πιαθεπιζ.): Ἱίεπι 01958139 εἶσιέ οπιία -- ἄοπαία. ΑΠΙΕΝ 

πιδῖ οἱ 13 ερῖςιἀεππεϊ; φιή πο οπυπία πιοδὶ ἁυίπα υὐγέμίε δια -- 

ἄοπαυίέ | νδια δοξη και αρετη (60”’) επι ΝΑΟΡ 15. 16. 25. 56. 663” 68. 

69. τδ. 80. 159τ. 165. αδοῖ ο86Ι σα πιδῖ αἰδί νο ΓΙάΜ1159 ϱ(55 ορῖςί 

ἀαπιείγί (0ᾳ598130 Ώοά” ήν. Ἐκ Τιαἰΐ νο 0155 Βεά ῥγοργία φἰοτία εἰ ουἰγίιέε, 

ΩΡΙ5 «ια ὑπιϊιιδέγί υὐγἐμέα, ερὶ5αεπιείτί Ῥγορτία φἰογίας υὐέμέε. Οἱ εἵ. 8α]ι 

αι οἰογία ια εἰ υἱγέμίε-μα, «ορ ἵπ φἰογίαπι «παπι εἰ υὑρέίεπι; 3γτοοα! ὅι 

οἰογίαπι δμῖ ἡμεῖις εἰ υἱγέιξς, ΑΥΙΡ οἰογία σι ἑρμδίῖι εἰ υὐέμίε οειδί εἴμδ 

ς δια δοξησ και αρετησ ευη ἘΚτ, αἱ Ίοησα Ρ]α ΤΗΡΗΨΙ Θες 

4. δι ὧν : 8. Ίνα δὲ ὃν, νρεῖο {α (μέ κῖο Ἠαη]κε) ἀθιπ]ά αχ] Ῥεν φσηι, 

απΏ πιδῖ: 53 αρᾶοπιειτ Ῥεν φμαπι | τα τιµια ημιν και µεγιστα 6Πὰ Ν(11) 

πι, 9. 4. 21. 39. 98. 40. 45. 45. 46. Απ. ὅτ. 66. Τθ. Τ8. 80. 95. 96. 9Τ. 

9ος, 99: 100.101. 1094, 105. 1086. ππδ. προ ἼαυῬ. αρθ. 1ση που υπ 
1916εί 14166ί α]95ετ (1. 69. Τὸ. 1891. 168. 45ος οδ6ς) (πιδῖ οιδ' ϱΥτΡ 
ΤΙΡΗΥΙ) Οαεἰχί, εκ ααἶνας Β 1. 69. τα]1ό πα (οπογζΐσα εί πιασύπια πιοῦίς) 

ΒΥΤΡ Πιν Ρροδί µεγιστ. ἴΤαΠβρ (98. τερείϊί ημιν ροδί επαγγ., 66. 

ΑΥΤΡ ΠΙΡ υμν) Ῥτο ημ.). ΟΕ οἱ. Οεεξοπι ὃν ησ ὀοξησ κ. αρετησ τα τιµ. 

και µεγ. επαγγ. εὐοθη. ...... Ίνα ΤΙ τα µεγιστα και τιµια μι) ΟΙΠΙ 

ΔΟΡ ὔ. 18. δΙ. 68. νο 5γτῦος] (ρτγοπιδείοπες ὑπφεπέες εἰ ᾖοποτες υοῦῖς 
ἀεαίθ) ιά 1 135 (8εά Α 68. Βγτροά] υμιν Ῥτο ημιν). ΒπϊΗίεν ς τα 

µεγιστ. ημιν και τιµια οππι πηΙπαξδο γἷκ πια (Πα]]15 οηίπη αρ Βεγὶ πος 

αρ Μεμααϊ; ογγατα νθογο ναΐν ἨἘαίςμο) οαί αρα εππειτῖ (πιασῦπια πού» οἱ 

ϱγεείοςα) Ἠϊονίον]α 1 (Φγαπάία ποδῖς εἰ Ῥγείίοβα). Αοσοθεάππε οἴίαπι αἱ 

ναι 18 ΙεσΙοπῖθα5 βαἩ ἄοπαυνί ποθῖ πιαθπα ῥγοπιίθδα Ὢγείίοδα, οορ Ρε 

πιαφπα ἴδία ρτοπιῖθθα βγείῖοδα μαε ἀαία διωιέ πιοδῖδ. Πἴοπι ΑΤΤΑ ἰθδίο τεμ. 

1 ρογσίπιο αθίἩ. | Όειασ Χοιγώνοι φυσεωσ (αἱ. Ὀἱά ΔΙ 1135 οἱ 1215019): 

θει, φυσ. κοινων. | τησ εν τω (νἷᾶε Ροβ8) κοσµω εν επιθυµ. φθορασ 

οπΙ ΑΒΚΙ, αἱ Ίοηρε Ρία (νὰιν εἴ. ααίΠΡΡ, 5οἀῖο οπι ε’ επιθ.) ΤΗΝΡΗΥΙ 

06ο. ὙΨἱάείαν αἱ. πιὈῖδ μοβέ ευαδίοπεπι «ιαε εδέ πι πιπιᾶο ὕπ οιρίααίε 

(158. ἰαίεπι) μεγᾶίίαε οἴαο ... Ν Ηιετ]οΥΙπ1 την εν τω ποσµ. επιθυµιαν 

φθορασ, εαπι αε ὧι πιο εδ σὐποιμἰκσεπέίαπι οὐ) ρεοπδ (α1188 

Πα ῖπα ἄτασςίδ ΡΤΟΥΦά5 γοβροπσηί)... ο 5. 2τ. 29 609 195τ 169. 18ο 
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ο ιά » ο ή .) - 

φύσεωσ, ἀποφυγόντεσ τῇσ ἐν τῷ κόσμῳ ἐν ἐπιθυμίᾳ φθορᾶσ. 
-- Δ Ν τα ’ 

Ὁ καὶ αυτὺ τοῦτο δὲ σπουδὴν πάσαν παρεισενέγκαντεσ ἐπιχοριγή- 
- { -- Ν } / ΔΝ - .) - - 

σατε ἐν τῇ πίστει υμῶν την ἀρετήν, ἓν δὲ τῇ ἀρετῃ τὴν γνώσιν, 

ϐ ἐν δὲ τῇ γνωσει τὴν ἐγκοάτειαν, ἐν δὲ τῇ ἐγκρατεία τὴν ἐν ᾗ γνῶ ἦν ἐγκο ! ᾗ εγκρατείᾳ τὴν ὑπο- 
/ 2 δὲ ήλς πάς ή; σέβει : τ 2 δὲ « ] ο.)  . 

µονήν, ἐν δὲ τῇ ὑπομονῃ τὴν ευσέβεια», τ ἐν δὲ τῇ εὐσεβείᾳ τὴν 
Δ - Ν 2 / ”” -- 

φιλαδελφίαν, ἐν δὲ τῇ φιλαδελφίᾳ τὴν αγάπη». ὃ ταυτα γὰρ ὑμῖν 
ς / Ν / 2 3 Ν ον ’ / 

υπάρχοντα και πλεονάζοντα ουκ ἄργοὺσ ουδὲ ἀκάρπουσ καδθίστισιν 

εἰσ τὴν του κυρίου ἡμῶν ]ησου ἉΧριστου ἐπίγνωσιν' 9 ᾧ γὰρ μὴ 
/ -- / 3 /ν- / Ω. Δ - έ 

παρεστιν ταυτα, τυφλὀσ ἐστιν µυωπαζω», ληδην λαβὼν του καθα- 
- - / .) - [ά ’ ν Ἀ ” 2 

ρισµου των πάλαι αυτου ἁμαρτημάτων. 10 διὸ μαλλον, ἀδελφοί, 

685 ΒΥΥΡ (αππΠι7) τησ εν τω (5. 2. 29. 9Π19) κοσµ. επιθυµιασ και 

φόορασ (ος Ίρβαπῃ οἱ. Ρ νάΐγ νο]πίβ»ε, ἵῃπ πο τησ εν κοσµω και φΏο- 

ῥασ ΟΠΙΙΕΡΟ επι. Ἱερ]ίατ). Πεπι 15. 45. 0ὔ. νρ εαἩ «ορ (Βγτῦος1) αρῖρί 
ἀεπιθιη τησ -- επιθυμιασ φθορασ (νρ ερἰδιἀειιείί εἶμς φιιαε ἴπι πιιιιο 

δέ οοποιφρἰθοεπέίαε οοἵΥρΜίΟπΕΊι). | εν τω κοσµω ΟΠΠ ΝΑΗΙ, 69. 15Τ. 

169. αδον οδον (0. οτ. 293)... ς Ἐϊ οπι το επι ΟΚΡ αἱ ρ]εν εαί ΤΙΡΗΥΙ 

θες 

.παάν αυτο τουτο δε οἶπι ΒΟΚΙΗΡ αἱ ρ]α Ό6εο (8αἩ εἰ ὑπ Ίου υεγο εἰίαπι, 

οορ ἰαπίαπῃ οί ἴπι Ίιος) ... Ἀοὶ δ. 19. 29. 98. 68. 69. 106. 118. 13τ. 
168. αδΟΣ ο56Ι αἱ ρ]δί5 αἱ ΤΗΡΗΥΙ και αυτο δε τούτο, ἴέθια βγτύοα| 

ϱ{ρ ατπι ... Β΄ και αυτω δε τουτω ουπι 40. ... Β΄ Τμ και αυτοι ὃε 
σπα Α, Ἱίεπη νο Ό05 αμίεπι, {οἱ πιδὸ δε εἰ Ό08, αθἲ] εξ 508 φπίο/ με, Ι6Θίῃ 

8. Τὸ. και αυτοι δε τουτο. Οοπίεοῖι ἄ9᾽ και αυτοι δε τουτω | πασαν 

(εἰ. νρ6ῖο {ι ἀεπιῖά Πατ] απ” οτε ΑγτΌοάΙ ϱἱρ ϱ." 5αἩ 6ορ οί): 6 41. 
69. 169. αδοῦ οδ0Σ πι (56 1ρ8ε” ναί βαρρ]εββε) ΑΥΤΡ ἴχι ΤΗΡΗΥΙ οτι 

(ει 19Τ. απία σπουδην Ροπ). Ἰῦεγα πιὸῖ: εεᾷ εἰ νο ῥγορεγαίε ΟΠ1168, 

κιῤ/εγεπίεο ὑπ Τε υἱγίμίεπι θείο | παρεισενεγκαντεσ: Ι9Τ. αδεῖ «γκοντεσ, 
µ προσενεγκαντεσ | επιχορηγήσατε: ΝΑ” χορη}., 5εἆ ἵρ8ε πἰσῖά φαρΡρ]ε- 
νΙῖ επι | υµων (ο ημων): πιῦῖ ΟΠ 

ϐ. εγκφατ- Ρἱ5 πὲ ΝΑΒΗΡ εἰς ... 6 ενκρατ- 

-ῃ «πην αγαπην: 40. αἆά εν δε τη αγαπη την παρακλησιν 

αυµιν: 433 925. 40. 106. ΙΙ εν υμιν | υπαρχοντα 6ππι ΝΒΟΚΙΡ αἱ ρ]ου 

εαί ΤΗΡΗΥΙ Όεο πιδή (Ίαεσ οὐ σπι θἶπέ εξ ιρεγεπέ) «ΟΡ ΒΥΙΥΡ αΥΠΙ 

... Ὦη παροντα επι Α δ. δ. 9. Τὸ. Ρ8:01513.1064 (Ογναέῖ ϱ), Ιίεπι νος]ε 

απι ἀαπιῖᾶ (115 οὗ υοὐΐβοιπι αἀκύπέ) {οἱ (οι υοῦἱΐ Ώγεδίο επ) ἐα Πατ] 

(13 υοδΐ9 οι αἀςίπί) 5δαἩ, Πεειηῦ]ά βγτΌοά] αεί | και πλεοναζοντα: 
αεἰμαῖῖ οπ ῃ αχαρπουσ: 3. 40. απρακτουσ, 96. 145. ασκοπουσ | 
κοθιστησιν: 5γτῦ ο] ΑΥΥΡ ο.” αγπῃ αἀᾶ υµασ | του κυριου ημων τὺ χυ: 
40. π]] η]θὶ του κυρ. ημων, ΒΥΤΡ του χυριου 

«μυωπαζων: Ῥ µυοπ-, εδοῖ µυωταζων | αιμιαρτηµατων επ ΝΑκ Ἰὅ. 10. 

16. 23. 29. 26. ατ. 39. 96. 9π. 99. 46. ὔθ. 66. 68. Τὸ. 98115 100. 101. 149. 

ἀδοῖ Μανόπον 5 Γ)αΠ1” 998 (αἱ, ρατίΒ) Ῥα-ΟΙΥ13/1061 αγπῃ (νο πιῖὸ ἀεζίοίο- 
71πι) ... σ (Ξ αυ Β2, 8εᾷ ταχδι8 60’) Τωπ αµκαρτιων μπι ΒΟΙΡ αἱ Ίουρυ 

Ρία σα Ματοπιονδιὃ” (6ο ραμ]]ο Παν Ίας απ πίαν) ΤΗΡΙΙΥΙ Οες 



Ἱπα 5 

8 ά 

1ο 41, 19 

904 αμα, ΠΕΤΡΟΥ Β’ 

ε - -- Λ αν 3 

σπουδάσατε βεβαίαν ὕμων τὴν κλησιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι 
- Δ -- α Δ ὦ 

παυτα γὰρ ποιοῦντεσ οὐ μὴ πταίσητέ ποτε. 11 οὕτωσ γὰρ πλου- 
/ 2 / ε - « 2/ ὠ Ν η, / 

σίωσ ἐπιχοριγΘήσεται υμῖν } εἴσοδοσ εἰσ τὴν αιῶνιον βασιλείαν 
-- [4 - Ν - - - 

τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆροσ Ιησου Χριστοῦ. 
δαν ε - ε 3 

12 Ε41ιὸ µελλήσω αεὶ ὑμᾶσ ὑπομιμνήσκειν περὶ τούτων, καίπερ 
ας / 5) ΄ 3 ας / 2 « , Π ’ ολ 

εἰδύτασ καὶ ἐστηριγμένουσ εν τῇ παρούσῃ ἀληθεία. 19 δίκαιον δὲ 
[ιά - 2 4 Ν - « -- 

ἡγοῦμαι, ἐφ ὧσον εἰμὶ ἐν τούτῳ τῷ σκινώματι, διεγείρειν ὑμᾶσ εν 
« ’ τς, ω ος - 
ὑπομνήσει, 14 ειδὼσ ὅτι ταχινή ἐστιν ᾗ ἀπύθεσισ τοῦ σκηνὠματόσ 

έ Ν ΑΥ [ὰ ά ς - ϱ) -” τΖζ Ν 3 / / 

µου, καῦασ και ο πύριοσ Ἱμῶν Ιησουσ «Ἀριστοσ ἐδήλωσέν µοι. 
ο Ν Ν / / « - 1 ᾿ 

10 σπουδάσω δὲ καὶ ἑκάστοτε ἔχει υμᾶσ μετὰ τὴν ἐμὴν ἔξοδον 

10. σπουδασατε 8ἶπε αἀάῑίαπι οµπι ΒΟΚΙΡ αἱ ρ]εν Απισἒαἕιδιά ΤΙΡΗΨΥΙ 

Ο6ο.... ἴμπ αάά ἵνα δια των χαλων υμών εργων Ο6ΝΠΙ (8)Α δ. (8. 10. ὁ6. 

68. 69. Τὸ. 99. 19τ. αδοἳ οδοξ ο.) ΑγτΌοᾶ] α οί] (νρ 841 «ορ ΑΨΤΡ α1πι 
ΑπίοιΣ). Εκ Πἱ5 κ 8. τε]] νσ τα]] Απίοη οπι υμων, θ8Υἱά Απίοι οἳ. δια 

πι. Βἰπηϊέετ 19. αάά δὲ αγαθων εργων υμων | υμων: ΒΥΤΡ Ἰαροαί 

οἳ | κλησιν: Α παρακλησιν | εκλογην: Ρ 40. ΡΙαΘΙΙ την | ποιεισθαι 

(δίο οἱ. Ν αἰ, ΑπίοηΣ ποιησασθαι) ... Ἰμι ποιεισθε εππι Α 15. 9973 

5ος σαὲ; Ίἴεπι ὅ. 9. 26. 96. 69. τὸ. αδΟΙ ποιησθε, Ἱίοιι να οἰς Γαοϊαιῖν | 

πταισητε: 1. πεσητε | ποτε: Α Τὸ. αθἰμαῖῦ Απιῤἒα οπι 

11. ή (Ν οπι) εισοδοσ: κ 29. 45. 46. 56. τθ. 100. 101. Όδος ρδετ αάά η | 
αιωνιον: ο” 49. αιωνιαν ... ὅ. 14" επουρανιον ... 9δ. ο | ημων: Α 

106. αεἰἩΠ ΓΥΔΠΒΡΟΠ Ροδί σωτηροσ. Ὀίνοαπα Ίοσςο πΠαῦεηί 581 «οΡ ΑΥΤ 

Όος]- 99. 49. δτ. 68. 69. αδο ἸςδὲΤ 1Τ1ἐΟί ΟΠ και σωτηροσ 

19. µελλησω (0) οππῃ ΝΑΒΟΡ 26. 21, 299. 196. να (εί. Βεά) 5αἩ «ορ αγπι 
αθίἩμ. Νοίας Βαίάαβ αἆ µελλησω: σπουδάσω, φροντίσω .... ς οὐ αμε- 

λήησω ουπι ΚΙ, 81 Ρ]εγ οαί »γτῦΌος] ειρ ΤΠΡΗΥΙ Ο6εο ... δ. ου µελλησω, 

{οἱ 0α5β81ο4131 πον ἄῑ[εγαπι | αξν Ροδί µελλησω οπτη ΝΒΟΚΙ, Ἡ αἱ ρ]αβδὺ 

οαἱ ΤΗΡΗΥΙ... ς (5 αὖ Β5) Ὦπ ροδί υμασ Ροη ουπι Α αἱ δαϊ πια νς 

«ορ 5Υτῦοά] ϱἱΡ αθείὮ Όεο ... Ρ 24. 28. 4ὔ. 125. 1Τ1εοί βα]ᾗ οπι | αει 
υμασ υποµιμγ. περι τουτων: Ἀ αει περι τουτ. υπομιμν. υµασ, 69. αἲὸν 

οδεῦ υπομιμν. υμ. αξι πε. τουτων, πα] ίεν α)ἩΠ | καιπερ ειδοτασ 

πδαπθ θιέγειρειν: ν” οπι; κό Β1ΡΡΙ 

19. εν τουτω τω: ον]ᾶ οπα τω | εν υποµνήσει «πι ΒΟΚΗΡ αἱ [66 ΟΠΙΠ 
ΤΗΡΗΥΙ Οµ6ε (1: Ἱία ὃ, 1. πες Βαζίααθ) ... ΝΑ δ. 1Τ1εοί εν τη υπομν. 

(ο: τεςϊρ]θπά απ 9556 Ππάσαδδεπι Π]βὶ Ίιου 1ρ5ο οαΡ]1ΐ6 Ν πιοᾷο Α σοπ]]ΐέθ 

πιοάο 6 πιοάο Ρ {6 ΙΠίΘΥγεί αγΕςΠ 11η αί Ποπ ρτοβαπάαβ ν]άείαςσ, ος 

κα πμ 19 1, 19) 
14. σκητώὠµατοσ (νρ ἑαδεγπασιζί): 16. 25. ὃτ. 98118 100, 9568 οδεῦ α] Ρας 

{οἱ δαἩ βγτῦος] αγπι σωµατοσ | καθωσ αι 0 κυριοσ ημων: Ἀ οπι (εκ- 

οἷά1ῖ 5Ηἱεμαδ), πες 5αρρ]εία 5υαπί 

15. σπουδασω ΟΠΠ ΑΒΟΚΙΕΡ αἱ Ρ]αυ νρ (ζαδο αμίεπι ορεγαπι) ΤΗΡΗΥΙ Οες 

ο Ν 981, ατπι σπουδαζω ... ὃτ. 66. οδες ογτῦοά! δἱρ σπουδασατε 
(ραίαρε) | δε (18. τε) και: 9 εκ αγγογαο ἰγρορταρηὶ οπι και. Θαὶ 

ο ο 



πετρο)} Ρ’ 1, ο0. 9056 

τὴν τούτων μνήμην ποιεῖσθαι. 16 οὐ γὰρ σεσοφισµένοισ μύθοισ 

ἐξακολουθήσαντεσ ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴ τοῦ Μυρίου ἡμῶν ]ησουῦ 
Ἀριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσία», ἀλλ ἐπόπται γενηθέντεσ τῇσ 

ἐκείνου μεγαλειότητοσ. 1 λαβὼν γὰρ παρὰ Θεοῦ πατρὺσ τιμῆν 

καὶ δόξαν φωνῆσ ἐνεχθείσησ αὐτῷ τοιᾶσδε ὑπὸ τῆς µεγαλοπρε- 

ποῦσ δόξησ᾽ οὗτόσ ἐστιν ὁ υἱόσ µου ὁ ἀγαπηπόσ, εἰσ ὃν ἐγὼ εὐδύ- 
κησα. 18 καὶ ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖσ ἠκούσαμεν ἐξ οὐρανοῦ 
ἐνεχθεῖσαν σὺν αὐτῷ ὄντεσ ἐν τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ. 19 καὶ ἔχομεν 

βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶσ ποιεῖτε προσέχοντεσ 
ὧσ λύχνῳ φαύοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕωσ οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ καὶ 
Φωσφόροσ ἀνατείλῃ ἐν ταῖσ καρδίαισ ὑμῶν, 90 τοῦτο πρῶτον 

γνώσκοντεσ, ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῇσ ἰδίασ ἐπιλύσεωσ οὐ 

6ΊΤοΥ είίαπι αἆ ῶσ οἱ αἆ α1ἱοδ πιαπαν]ζ. | μνήμην: Ῥ δ. 18. 68. 96. 149. 

Οεο µνειαν 

16. σεσοφισµενοισ: ΥΕ (6ί. απ {1 Ἠατ]”) ἀοσίας, ἀειπῖά Πατ!” ἠιάοείας, 

(οἱ οοπιπιεπἑέίας | τὸ χυ: Ρ οπι χὺ | δυναμι: Ρ 19. 91. αᾶά τε | γενη- 
Θεντεσ: Ανίᾶ α] ραις γεννηΘ. | µεγαλειοτητοσ ΕΙΙΠΙ ΔΑΒΌΚΣΗΡ ος... 
ΒΤΟΙ, μεγαλιοτητ. 

1, Φεου οἵπι ΑΒΚΙΡ αἱ ρ]εν ΑἰΠ465 (5εᾷ Βιοί Ιαοίῖο) είο ... κο 69. α5.Υ 

οὔος του Φεου | ενεχθεισησ: οὗ ανεχῦ., αἱ. 493. ανγ- | αυτω: ο” 18. 
ΤΗΡΗΥΙ ροδί τοιασδε ΡοΠ.... ΡοπΙ | ουτοσ εστ.ο υι. µου ο αγαπητ. 

εππ] ΝΑΟΚΙ, αἱ οπιηὈίᾶ να τα]] (5αἩ «ορ πορείαπί µου Ρο8ί αγαπητοσ, 

5εά πες α]]ίεν ΜΙ 11, ὅ εί α11Ρί) ΤΠΡΗγΥΙ Ο6ες; Ἰίεπι Ρ 8εᾷ ροδί αγαπη- 

τοσ τερειϊζ ουτοσ εστιν ... Τί ο υιοσ μου ο αγαπητ. µου ουτοσ 

εστι οππη Β:: ᾳπαθ ]εοίῖο 1]. ρατα]]6]15 ποπ Ιπνοπ]ίαγ. Ιμϊρετο Αισίομὲῦ 

ἄεἰαίαπι ἄοῖί ἀἁοπιίπο (Πγιςέο φοσεπι ἄε πιαφπίπσα ἸῬοέεδίαίε: Τμ εδ Πζύις 

πιειι ἀἄἱ]εσέις, ἴπτι 41ο Φεπε δεπδί. | εισον (νρ π φιμο, Ιέετη α]): 19. 94. 

69. 15Τ. 45ο Ίδοτ ΤΗΡΗΣΙ εν ω | εγω: 19. 94. 59. ὃτ. 69. 1ΤΤ" 85ο: 5ος 
οπι, Ι{6Ιη ΒΥΤΡ | ευδοχησα ΕΠΙ ΝΒΟΚΗΡ οίο... Α ὃ. 19. 91. 40. 95. 96. 
ΤΗΡΙΥΙ ηυδο.. Ῥταείετεαα ναζ]ε ἀεπιῖά (πο 1ΐεπι απι {αά Πατ] 1οἱ) αά ἆ 

ἔρδιπι αιιάέε (:: ος ΜΙ) 

18. ταυτην την φωνην είο: Ἰὸ. ταυτησ τησ φωνήσ οἳ ενεχθησισ (εοττῖρο 

-χόεισησ) | ηµεισ: 56 (ποη ςὸ εἰς) Ρρεγ 6ΤΤΟΓΕΠΙ {γρορταρΗϊ υμεισ, πθο 

οογγεχ!ζ τερεΒ (Μο Εχαπεοί. | εξ ουρανου οππι ΒΟΚΙΡ αἱ οπιησίά ,,. ΝΑ 
εκτου ούρανου | εν τω οδει τω αγιω 6ἨΠΙ ΝΑΟΞΚΙΡ αἱ {ογθ οΠΩΠ (19ου 
οπι τω αγι.) εαϊ Όες, 1ἴ6πῃ ὑπ πιοπέε δαπείο νΡ ΑιςίοἩ δό εἰο .... ΤΙ εν 
τω αγιω ορει εππῃ Β0” 15. ατπι ΤΗΡΗΨΙ, 1ξεπι ἴπ θαπείο πιοπίε Ῥτοπηϊδ8 

19, βεβαιοτερον: Α -ώτερον | αυχμηρω: Α 26. 98. 18Ιεείαχμήρω | ημερα 

ουπι ΑΒΟΚΙ, 4] Ρ]εν ΡΓΙά(1138 ΤΗΡΙΗΥΙ Οεο ... ΝΡ 19. 91. 68. ή ημερα | 
διαυγαση: 15. 21. 89. 98. ὅτ. 100. 105. αδεῖ α] {εγεδ -γασει | φωσφο- 

ροσ: 69. αδΕΡ ΒΥΤΡ Τηξ ΕΥ εωσφοροσ (15Τ. π]] η]βῖ φοροσ) 

20. προφητεια γραφησ ({οἱ Ῥτορλεέία υεῖ κοτἰρίπγαε) ... 69. 19Τ. αδετ 

γραφη προφητειασ | επιλυσεωσ: 9. διαλησεωσ 

ΤΙΒΟΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. Τ. Ε. 8. 208 

Μέ 8, 1Τ 
11, ὅ Ρρ 

Μι 1Τ, 1 ρρ 



Μι23, 4 

Ταᾶ 4 

9060 1.21. ΠΕΤΡΟΥ ΕΡ’ 

.) 2 Ν 

γύεται. 21 οὐ γὰρ Θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχδηῃ ποτὲ προφη- 

τεία, ἀλλὰ ὑπὸ πνεύµατοσ ἁγίου φερόµενοι ἐλάλησαν ἀπὸ 9εοῦ 
ἄνθρωποι. 

ες 

1. ᾿Εγένοντο δὲ καὶ ψευδυπροφῆται ἐν τῷ λάῷ, ὧσ καὶ ἐν ἡμῖ γένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφήται ἐν τῷ λαῷ, ὧσ καὶ ἐν υμῖν 
ς) ον { τά 

ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οἴτωεσ παρεισάξουσιν αἱρέσεισ ἀπωλείασ, 
Ν / 3 / / 

καὶ τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺσ δἐσπότην ἀρνούμενοι, ἐπάγοντεσ ἑαυ- 
- Ν 3 / 9) λ Δ Ελα / 3 - 

τοῖσ ταχινἠν ἅἁπωλεια», 3 καὶ πολλοι ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν 
-- ῳ Ἂ { ς - 3 

ταῖσ ασελγείαισ, δι οὖσ η ὁδὺσ τῇσ αλιθείασ βλασφημηθήσεται, 
λ - ; « - , Ξ 

ὃ καὶ ἐν πλευνεξίᾳ πλαστοῖσ λόγοισ ὑμασ ἐμπορεύσονται, οἷσ τὸ 
’ ” ” 3 - ν - Ε) / ., - ϱ) / 5 

πρίμα ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ, και { ἄπωλεια αυτῶν οὐ νυστάζει. 4 εἰ 

21. ἠνεχθ. ποτε προφητεια ΕΙ ΝΑΙ, 81 Ριετ νς (επι Ῥτοιπῖε Επ]ρ 

0458 Ρ538) φγτῦοά] αγπῃ 06ο (Υ1ρναν1πιτ43 μγορλείία αἰαία εδἑ αἴίφιιαπῶο) 

εως ΤΙ ἠνεχθ. προφ. ποτὲ επι ΒΟΚΡ 19. 22. 91. 68. 69. 100. 121. 191. 

456 656Υ οαῖ ϱ0Ρ (541 ήν. προφ. ποτε θελημ. ανθρ.) 8ΥΤΡ Τά ΤΙ 310 
ΤΠΡΗΥΙ ... 104. αείὮ οπι ου γαρ πδᾳπθ ποτε | αλλα οἵιπῃ 8Η σ56Υ ]56Υ 

(έα εἰ. ο. Οοπιρ])... ς Τμ αλλ εππι ΑΟΚΣΏΗΡ αἱ ρ]εν Ὀ]αΙ | ελα- 

λησαν - ανθρωποι 5ἱΠθ οι ροδί ελαλ. (εἰ. αἩὉ Βζ) εΠΠΙ ΝΑΒΟΚΙΡ αἱ 

Ρ]αβ50 Γ14 {1310 Μἱς...ς (-- 0 Απ) ελαλ. οι - ανθο. οππη παῖπαδο πηῖι 
Οεο | απο Θεου οππι ΒΡ 6633 68. 69. 19Τ. αδὲν ΑΥΥΡ (Ποπιῖπες φιῖ α 
ἄεο) ατπι. Τἐεπισῖᾶ ϱορ ζοφιπιέζ θιώιέ Πιοπιίπες εα υοζμπίαίε ἄεί πι αρύγεέτι 

φαποίο, Ῥτοπηϊ5δ5 Εα]σβά ἑπῖἩ Ποπιύπες ἀει. Ῥϊπαϊίαν ο 27. 99. ὨάπΙ 3,10 

απο Όεου αγιον, ΤΕΠρ]ι υπο θεου αγίου, αθίὮ δαπιοζζ Πιοπιῖπες «γι εω ἶεο 

των 6 (ρταθπΙδδο οἱ, νἱάε απίθ) 40 ζ αγιοι Θεου ουσ ΑΕΙ, αἱ Ῥ]α εαί 

Ο6ες, Ἰωπ αγιοι του Όεου «απ Α, Ιΐ6πΙ δαποίζ εί Ιιοπιῦιες νο (εί. Εα]ς 
15) αγτῦοά] ... 180. ον αγιοι ανθρωποι, 88] Ποπιίπεδ δαπο, Ν 1 Υ ο πα 

οπού ε8 

Π. 1. εν τω λαω: 19Τ. αδὲ ΑΥΤ αὖᾶ εχεινω ... ΒΥΥΟΟάΙ πι πιο ... Ας 

βα] ΟΥΥΔοΙ 45 ο | εαυτοισ (εί. ΒΞεἰδ): ἩἨ 91. τθ”” αδδῖ αυτοισ, 2. 90. 

9δ. εν αυτοισ | ταχινην: 19. αἀᾶ την 

9. εξακολουθησουσι: 19. 99. 40. ΤΗΡΙΨΥΙ -σωσιν | ασελγειαισ ΟΙ ΑΒ 

ΟΚΙΠΡ α] Ίοηρε Ρία επί να 8] ΑΥΤΡοᾶΙ ορ αγπι αεί ΤΗΡΗΥΙ ... ς 

(-- αὖὐ Βή) απωλειαισ 6ΝΠῃ ΠΙΙπδο {νά ραιο «ορ Όεο | η οδοσ οπι 
ΑΤΒΟΚΗΡ αἱ Ρ]εν νο «ορ »γτοοᾶὶ δρ αγπη (οξ αἱ. ΟΙεπιδὸ παυσασθε - 

την οδον τησ αληθειασ εμποδιζοντεσ) ... ΔΕΑ 9. δα] (5εἆ ρειρῖε τησ 

ῥασιλειασ) αθἰἩ η δοξα 

ὃ. υμασ (180. προσ υμ.) εμπορευσονται (Ν” εκπορ.): ΥΕ ἄε υοδῦῖβ πεῃο- 

ἐἰαδιώιέωγ ... δΙ. επ. υµασ... κ 29. 69. 100. δὲ υμασ αηίε λογοισ 

Ρος | οὐκ αθγει: 51. ου καταργη (5ΐο Βοτ]) | νυσταζει: κἰ, 22. 91. δὺ. 

98. 432. ὃτ. αἱ ρ]15ῦ9 ΤΗΡΗΨΙ νυσταξεν 



ΠΕΤΡΟΥ Ε’ Αι 907 

π ε Ν 2 / ε / . Π η 5 Δ - 
γὰρ ο ὑεὺσ ἀγγέλων αμαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ σιροῖσ 

΄ ’ 3 Δ 

ζόφου ταρταρώσασ παρέδωκεν εἰσ πρίσιν τηρουµένουσ, Ὁ καὶ ἀρ- 
/ 4 2 ” / 3» Δ ιά Γ - ΄ / 

χαίου πθσµου οὐκ ἐφείσατο, ἄλλα ὀγδοον Νῶε δικαιοσύνης κήρυκα 
ἐι λ. ξ )] Δ : / α Εα 3 εξ 6 Ν 0. ν) 

Φφύλαξεν, κατακλυσμὸν κόσμῳ ἀσεβῶν ἐπάξασ, ϐ καὶ πόλεισ 50- 
Δ - ς 

δόµων καὶ ΙΓ Ὀμόρρασ τεφρώσασ καταστροφῇ κατέκρινεν, ὑπόδειγμα 
ώ - νὰ ΔΝ 

µελλόντων ἀσεβεῖν τεθεικώσ, ἵ καὶ δίκαιον «{ὼτ καταπονούµενον 
[4 Ν - ” / α. . ὑπὸ τῇσ τῶν ἀθέσμων ἐν ἀσελγείᾳ ἀναστροφῇσ- ἐρρύσατο" 8 βλέμ- 

.] -- - το [4 α 

µατι γὰρ καὶ ἀκοῇ ὁ δίκαιοσ ἐνκατοικῶν ἐν αὐτοῖσ ἡμέραν ἐξ ἡμε- 
ρασ ψυχἠν δικαίαν ἀνόμοισ ἔργοισ ἐβασάνιζεν' 9 οἶδεν κύριοσ 

τες « Ν 3 ε ’ 

εὐσεβεῖσ ἐκ πειρασμῶν ῥύεσθαι, ἀδίιουσ δὲ εἰσ ἡμέραν κρίσεωσ 

4. σιροισ «ΠΠ ΝΑΒΟ (Ἀ σι-, ΔΕΟ σει-, 8εὰ Τη αἀ]ϊάῑί σιροῖσ 1σεί πα] ]απα 

Ἠπίς δογ]ρίαταο ἰθβίεπῃ Παβεχετ). ΟΕ Απο αἱ Ῥτοπηϊδ» σαγοεγίδι6 οαζ- 

οὐπί ἵπγεγί γείγιάεπς (ν]άο αρ Βαβ) ... ς ΤΙ σειραισ οαπι ΚΙΡΥΙᾶ αἱ 

οπιησίὰ οαί ΕΡΗΥ 505 Τά 2)6,5 ΟγνΙαΙαη 311 Ῥτοσορπίσερῃ 3163 Τ)απι 39808 
(εί. Ρατ15) ΤΗΡΗΥΙ Ο6ς, ΙΊἴεπι νσ γιζεπέῖδι6 (πα γιιφζεπέζιις). 1έθπα οαἑεπῖς 

βγτῦοα] ϱίρ ϱορ (581 Ἠ]α{) ατπα | ζοφου (6ί. κθ): ΝΤΑ ζοφοισ. Εεάάϊενα 
ὑπγενπί | τηρουµενουσ οππῃ ΒΟ”ΚΗΡ 29. 91. 99. 91. 98. 40. 68. 69. 19Τ. 

336 ϱ056Υ α] Γεγαῦθ σαΐ 5Υ1Ρ ἴχί αγπι Ῥτοσορπίέερα.,,, ς(-- αὖ Β2) τετη- 

ρήµενυυσ επι πιῖπΆδο α{ὐ1ά ραιο, ΕΡρΙΥΣ505 ΤΠΡΗΥΙ Ο6ο .... ΙΠ κολαξο- 
µενουσ τηρειν (15. Ώαπη -ρεισθαι) 6πΙΑ ΝΑ ὅ. 15. 25. 88. 66. Τὃ. Ώαπι 

3505 (αι, ΡΑ115), αίτιο εαἆεπῃ ο” αἀάῑξ αἆ τηρουµενουσ, αποᾶ ποη 4θ]6ἴ. 
Ἠπο αοσεάππί να ογιοίαπᾶος ὕπ ὑιαϊσίιπι γεδεγυαγὲ (απι ἀεπιῖᾶ Ἠατ] ο 

ια. ο/ιοίαπῶος Τ6δ., {αι ὅπ {μα. ογιοίαίος γεδ., Το] τι ὑμῶ. γεδεγυ. ογιοίαπᾶ.), 

αυτῦος] εΏρ ο. αἱ δεγοαγεπέην αἴἲ Μιοζοίιπι ογιοζαξιδ (3ΥΤΡ ογιισἰαέις ο.3), 
«ορ μέ οὐδεγοαγεπέι πι ἠιαϊούωπι ριωιζί, ΥΘ -- αἲ ογιιοἰαέµηι ἴιαίσ. ΟΕ 

αἱ. Απο εί Ῥγοπιϊβς (αἴεγαιθ ἴπ ὑπαίοίο βιπίεπᾶος γεδεγυαγὲ νε] 5εγοαγτ) 

Ογιίαμαν 311 παρεδωκεν εισ κρισιν µεγαλήσ ηµερασ κολασθησοµενουσ 
τήρειν. Οοπίτα Ρ14 1355 αλλα σειραισ ζοφου ταρταρωσασ εισ κρισιν 
µεγαλησ ηµερασ τετηφηκεν, αἴπε Ἠ18 ἵρβαπι Ῥεϊτί ΠοπΊΘη Ργαθροπξ, 

ἀΙδΠπσιθηπβ α ]οσο Ιαάαθ6, απεπ αεί ρβαπι αἀδοτιριί :: Ιθοίῖο κ είο 

ΟΠΙΠΙΠΟ εκ ν. 9 ν]άείατ Παχῖβρο, 

δ. αλλα οππι ΝΑΒΟΙ, 1ΤΤ. α195εΙ δίο ... ς Ἰπ αλλ ουπι ΚδΙΡ α] ρ]οτ | 
ποσµω (Ν” -σμον) ασεβων: 40. 69. 191. αδετ ΤΠΡΗΥΙ κοσµω (69. αδοῖ 

ποσµου, 19Τ. κοσµογ) κατα ασεβ., ἴοὶ ππιπᾶο διέρεν ὑπρίον 

ϐ. καταστροφή ο ΝΑΟ΄ΚΙ, αἱ ρ]ετ νς ΒΥΥΡοςΙ ϱ{ρ αεί Ερητδοδ δές. 
Βο” 2Τ. 29. 063” 68. «ορ οἵιηἩ ... Ῥ κατεστρεψεν Ρτο καταστρ. κατε- 
πθιν. | ασεβειν οππι ΝΑΟΚΙ, είο (νς επεπιρῖιπι εογτίπι «ιιί ὑπιρίε αοέιγὲ 

θπή) ... ΒΡ 69. 19Τ. αδΕῦ ασεβεσυ 

Τ. λωτ: Β” απι {απ λωθ :: οἱ αἲ Το ΙΤ, 85 | αναστροφησ: Α -φϕη (5εᾶ 

Ρχαείεγθα, πὶ] πιπίαϐ) | ερρυσατο πΠῃ ΝΑΒΖΟΚΗΡ αἱ οπιπσῖᾶ.... Τ ερυ- 
σατο οππη ΕΣ 

8. ο δικαιοσ ΟΠ ΝΑΟΚΗΡ αἱ οπιπνίά ΏρΗχ5το οἱο ... ἴωῃ ΟΠ ὁ ΟΠ Β 
εγκατοικων 61ΙΠΙ ΝΒΣΟΡ.... ς Τι εγκατονι. 6Ηπι ΑΒΌΚΣΗΠ, α] οθτίο Ρατ 

Ὁ. πειρασµων οσπη κ” τ. 91. 99. 96. 45, 46. 50. ὅτ. 69. 953 19Τ. 45ΟΥ Ἠδου 

σαΐ Το] «ορ ΑΥΤΡ ΕΡΗΥΞΤΟ ΑπΠΟΟΗΙ318 ΏαπιΣ 5Η (ε{.Ρα115) Ο6οσοτα.,, ς Τη 
203 
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τιαθ κολαζομένουσ τηρεῖν, 10 μάλιστα δὲ τοὺσ ὀπίσω σαρκὺσ ἐν ἐπι- 

1αᾶ 9 

1αᾶ 10 

” ; τν -- 

Θυμία μιασμοῦ πορευοµένουσ καὶ κυριότητοσ καταφρονοῦντασ. 
Ν / - σ 

τολμηταὶ αὐθάδεισ, δόξασ οὐ τρέµουσιν βλασφημοῦντεσ, 11 ὅπου 

ἄγγελοι ἰσχύῖ καὶ δυνάμει µείζονεσ ὄντεσ οὐ φέρουσιν κατ αὐτῶν 
λ 2 / ο - ος, , [ὰ ”/ - 

παρὰ κυρίῳ βλάσφημον κρίσω 19 οὗτοι δέ ὧσ ἄλογα ζῶα γεγε- 
Γ λ β ο - 

γημένα φυσικὰ εἰσ ἅλωσιν καὶ φδοράν, ἐν οἷσ ἀγνοοῦσιν βλασφη- 
- - - .) - ) 

μοῦντεσ, ἐν τῇ φδορᾷ αὐτῶν καὶ φθαρήσονται 19 κομιούμενοι 

Τϊ πειρασµου (:: αποά παπ]ίο παθὶδ πδα νεηπΙϐ) «ΙΤ ΝΕΑΒΟΚΤΡ αἱ Ρ]ετ 

νς βγτῦοά! αγπι αεί ΤΙΡΗΥΙ Οεοῖχί | ρυεσθαι: 91. 40. ΑπϊοςΙ 1315 

ρ,σασθ. | αδικουσ ὁε (99): κ” αἀά πεφυλακισμενουσ 

10. εν επιΘυµια ΟΜΠΠΙ ΑΕΔΕΚΙ, αἱ Ίοπδ6 Ρ]Π νο ατπι αείῃ Όες ... ΟΡ ὔ. 6. 

7. 9. 9. 15. 18. 96. 21. 99. 96. 9τ. 68. αδΟΙ σαΐ «ορ 8γχΡοᾶ! οίρ ΤΗΡΗΥΙ 
ΗιοατίογΙπ1 (ὖπ ἀεδιαετίϊς ϱροϊζιέίοπίς) εν επιθυµιαισ ... ΝΑ εν επιθυ- 

µιασ (516) | µιασµου πορευοµ.: 91. µιασµμον ποργευομενουσ | κατα- 

φρονουντασ: Α -ντεσ 

11. ου φερουσιν: κὈξ ανθρωπον (εοττῖβο ανθρωπων) ουχ υποφερουσιν | 

παρα πυριω ΟΠΠΙ ΝΒΟΚΙΡ αἱ Ίοηρο Ρ]ὰ (104. απίε κατ ροπ) οαί ἴο] 

ΒΥΤΡ ο.” ατπι (48 ἵπ οᾱ. 518 εΓγῃ556 νά{γ) α1Ρο ΤΙΡΙΥΙ Οσ6ς, ἴέαπι πιὸῖ 

ἄοπιὐπὲ (ποπ Ροτίαπί αοπιζπῖ επεσγαδίζε {ιαϊοζωπι), Ἰτεπι 5. 96. ὃτ. 99. 

46. 506. 100. 1ΤΤ. παρα κυριου ... 6υ09 Τι ΤΙ οπι ουπι Α 9. 19. 18. 

40. 65. 68. 69. Τὸ. 108. 18τ. 180. αδοῖ ἆδε" νρ (εοηβεη!ῖς Βεά”ὔἳ) «ορ 
βγτῦοά! οἱρ ἰχί ααἰμα!ῦ αγε Ἠρ]ν»ΣΤ (την κατ αυτων βλασφ. κρι.) :: 1βία 
{αδίίαπι τα{1ο απαετὶ Ἰπραί 4η 8ἳ{ ουΥ παρα κυριω εχρε]]επάπτα 1πα]- 

σανετ]ηζ. Ας 84Π6 ΡΕ6ΓΩΠΕΙΗ ππο]θΒδίΙΠΙ οταί, ρταθβδεγ{πῃ οοπ]αίο Τιάαε 

οσο, αἆ απεπι Ῥείέτίπα οοπ{οτηαία 6956 αρρατεί. Βιαπιρβῖς Ιπᾶε (εχ 

νογβῖςδ επιτιµησαι σοι κυριοσ) 1ρ8ε ερἰδία]αε απείογ ΒΙΠΠῃΠ παρα κυριω, 

ααοᾶ 1π αἰεπαΠΙ ΠπαΠΙΤΗ ν]χ οαα1ί. Οσθτίε οχρ]εαίϊοπεπῃ ]οοί ἴαπῃ Ρει- 

Ρρἱεχὶ ραταπα αἁἰπίατας Γαἱ5βοί δἱ απἱδ παρα κυριω Ἱπίχαάεχαεί. Ψοατίί 

απίεπι νρ: αὐί απφεζί -- ποπ Ρογίαπέ αζσεγδιπι δε (ία εἴῖατα ατβ0) 6η- 

εοναδί]ε ιιαίοίηπι (πωῦτ ν]ὰάς απίθ); ΑγτροαΙ αδί απφεζί -- πο Γογιιέ αἄυ. 

608 ὑπαιοίμπι δαδρ]επιίαε, ηθο α]]ίετ 5Υ1Ρ η]δί αποά ο.” Ιπ[6δγὲ α ἀοπιζπο: 

6ορ τιδί απφεζί -- πιο αἄάμσιπέ ὑμαϊσίιπι δἰαδρ]ιεπιίαε αν. εὐδ: αεἴ]ι - - εί 

8ιΡεΥ εος γεαιοιέ (ιαἰσίπι δίαδρ]ιεπιίαα εογπι. 

19, οὗτοι δε «ΠΊη ΑΒΟΚΙΡ χα]] νρ εἰίο ... Ν αυτοι ὃε | γεγενηµενα (1ὲα εἴ. 

ς 97, Ίΐεπη 60) ουη ΝΑΖκι, 18. 98. 49. ὅτπ. 68. Τὸ. 1Ττ. 180. αἱδ56Ι αἱ 

ρ]ας25 οαὲ Ο6ς, Ι{οπιν]ά ΑΥΥΡ (7αεία πι παέιγα αἆ) οἴῦοᾶὶ; νιάσεπίαν εἳ. 
αοεσθάετο απὶ ποπ ακρτῖπ πί νο (παίζιγαζέεγ π οαμίίοπεπι εἰς, νὶἀο 

Ἱηίγα Ἠ]οτίονίπ1) οορ... ςὲ 60 Τωπ Τϊ γεγεννηκενα ο Α”ΒΟΡ α] δαΐ 
πι Υ{ᾶ παῦτ (πιαζιγαζζίεγ ὅτι ἔιιεπι εἴ ϱεΥ πἰοίεπι παζί) αεἲ]ι Ἑρνδττ ΤΠΡΗΥΙ | 
γεγε- απΠΏία φυσικα ΟΝΊΠ ΝΑΒΟΡ 19. ΑΥΤΡ αἰθοάί αὖπι Ερητὸῖῖ ΤΗΡΙΥΙ 
εωνς Ῥο5δΐ φυσικ. οιπι ΚΙ, ] ρ]α Οεο | φυσικα: 953 φυσικχωσ, πθς α]1{ετ 

τοάᾶιπέ παδῖ νρ είο; οαί οπι | εν οισ αγνοουσι’ βλασφηµμουντεσ οἵ, 

Ἐρινδήῖ νρ (ὔπι ή ιαε ἐφποχαπέ δἱαερ]επιαπίέες) θείο ... Ἀ εν οισ αγγο- 

ουντεσ βλασφημουσιχ, παῦῖ εί ἔρεί φιῖα ἔρπογαπί εωδεογαπέω’ | και φθα- 

ῥήσονται οΝΠ1 ”ΑΒΟ”Ρ Τ. 2τ. 99. 68. απ [α Πατ] ΥΥΡ αοίἩτο (Ηρεγῖας 
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μισθὸν ἀδικίασ, ἡδονην ἠγούμενοι τὴν ἐν ἡμέρα τρυφήν, σπῖλοι καὶ 
Ξ » ΡΙΝΑ δὲ ῃ παν 

μῶμοι ἐντρυφῶντεσ ἐν ταῖσ ἁπάταισ αὐτῶν συνευωχούμενοι ὑμῖν, 
2, Ν Ν 

14 ὀφθαλμοὺσ ἔχοντεσ μεστοὺσ μοιχαλίδοσ καὶ ἀκαταπαύστουσ 
ε .) ” 

ἁμαρτίασ, δελεάζοντεσ ψυχὰσ ἀστηρίκτουσ, καρδίαν γεγυμνασμένην 

πλεονεξίασ ἔχοντεσ, κατάρασ τέκνα 19 καταλείποντεσ εὐθεῖαν 

ΔθίΠΡΡ) Ἠιετ]ονΙα1 (ΕρΗνό”ῖ φθαρησοντ. 8ἱΠ9 και) ... 6 καταφθαρη- 
σονται 6ἳΠι ΝΕΟΖΕΤ, αἱ ρ]ον οαί πιὸτ (1 ϱεγοΟ φιιῖ -- πιαἰῖ εἰ ἱραί φας -- ἴπι 

Φεττσιζο 5ιιο Ρεγίεπὲ) να (αἵ. ἀεπιῖά {ο1) 84] «ορ βγτροᾶ1 (ατπι2) ΤΠΡΗΥΙ 
Όεο. Ἠ][εγ ναγο δίο: δὲ ευύπι φιιαδὲ ἐγγαξοπαδίζία ζωπιεπία, ἴπι υεπίγεπι 

εί ἴἰδίάίπεπι Ῥγοπί θιιέ, δίαδρλεπιαπίεβ, «ιῖ εἰ πω οοΥ}ι(ρέίοπε δια 6ΟΥ- 

ΤΡ ετιέτή! 

18. κομιουµενου ΟΠ ΔΟΑΟΚΙ, 8] οπιηὐ]ᾶ νρ (Ρεγοἰρίεπίες) πιὂῖ (γεοιρἰεπίες, 

Ἠ[ανίογΙπ1 γεαἰρἰεπέφιιε) 8αἩ. οοΡ αεί Ερητόςτ ΤΗΡΗΥΙ Οεο (ΑΥΤ επιε- 

ἐεθ) ... ΝΤΒΡ αὐικουµενου, πες αΐαν πἰνίά ογτῦος] αγπῃ :: αδικουµενου 
5ἱ αρίιπι ΒΘΠΒΙΠΙ Ῥταεῦετε Ἱπά]οαβΙίτγ, ΟΙΗΠΙΠΟ Ργαθίθογεηᾶαπι οτζ. 

Νεβεῖο απ ,,ἀεεερίῖ οἴγοα µισθον αδιχιασ'' νετ Ἰσθαί. | Τη δῖο ᾱἷ- 

βήηχίς; αδικίασ. ἡδονὴν εἴο | τρυφην: Κ τροφην | απαταισ οππα ΝΑΤΟ 
ΚΗΡ αἱ οπιην]ά οαἰἰχί οἰζοπι {.,επειδαν απατησωσι, φησι!) εορ 8ΥΤΡ 
ΥΠ ΤΗΡΙ Οεο. Ασησβοεχθ αίῖαπα νυν Ηἰετίουία: ζαωηγίαπο φιιῖ ριιέαπέ 
ἀείσίας ε55ε, ἴπῶιδίέίαπι (ᾳπ8 νους απαταισ τεᾷᾶΙ να) βογᾶεΒ εἰ πια- 

σιζαδ, εἰ πι] αἴζια πεί ἄε υοζυρέαξίύιις οοφζἑαπίεδ ...... αυ’ Τμ αγα- 

παισ οτι ΑΕΟΤΓΕ πηδῖ (-. ἄιιζοεαίπεπι αεδἐύπιαπίεδ πιαζἰφπ{έαίεπι, ἀεδίοιις 

οοπφιζπια{ εἰ ἴπ]απιαδὸ ἔτι διπαῖς υοζιρίαιίδια5, οοπωϊυῦίς ααἰεπίὶ) νο (ὔπ 

οοπυζυζΐς εωῖς Πιπιιγίαπἑες υοδίβσιπι, ἴοὶ εαἰρεπιαπέε υοζιρίαίεβ ἀζπγπαν 

ἀεδίοίας, οοἴπῳιὐπαξὲ εἰ σοππιασιίαῖ εις αιεπέες, εἰ ὧι εἰς) α αλα! 

βγτοος| ϱ{ρ 1ης Φα] (ζαείαπέες πι δι εοπυζυζῖ) ΕρΗιΣ5Ί αιποίδΙΏΕ ο]τῖο 
(ὧν οοπυζοτῖ διῖς ζιαιγταπίεβ) ...... 21. 99. 06”3 αγνοιαισ | αυτων: Πα 

ο... 6 αᾶᾷ σπιλαδεσ 

14. µοιχαλιδοσ οιπη ΒΟΚΙΡ αἱ ρ]εν ΤΠΡΗΥΙ Οεο ... ΝΑ 68. 68. Τὸ. µοιχα- 
λιασ, Ἰίεπι οσιζος λαδεπίες Ῥίεπο αζιεγίο νο (Ίίεπι «οτο”" Ας Ἠϊον, 

-ἰεγιδ Το]) πιὸῖ οειῖο ᾖαδεπίε αἀι[έεγος, αοίδίΏΕ οἱ6Υ ϱίεπος πιοεε]ια- 

ἐοπέθιιθ: Ίἴθπα Ῥίεποῦ αζιέεγίο Αγτῦοᾶ! είΡ βα1 «ορ δίο | ακαταπαι- 
στουσ ϱ. ΝΟΚΙΡ αἱ ρ]α εαὲ πηῦῖ (ποεβεαδίζες ἀεζεσέίς) ἔαπ (ὑιοεδεαδί[εδ ἄε- 

1οἑζ{) δα] (ποπ ἄεγεζπφιπιπέ ρεεσαίιπι) Όεο ... Ὦπ αχαταπαστουσ ο. ΑΒ 

εκ. ΟΡ’ ακαταπαυστου ο. 15. 2Τ. 40. 68. 105. 056Υ Κ5έΥ α110 ΤΗΡΗΥΙνΡ 
(ἠιοεθεαδε]ς ἀείοίί, απ οοτΏ”: ὑποεθεαδιδὲ ἀεδίοίο, ἴοἱ ὑιοεκίπεπέίς ἀεζίοίί, 

Ἠῖεν ὑιδαέίαδιλὲ Πθίάΐπε, αιιοίδίΏΕ ο1εῦ ἠποεδδαθίζίδις «ἀεζίοξίς), Ίέεπι «ορ 

ϱγτῦοά] ϱίΡ | αµαρτιασ: κα πιὺῖ (ν]ά6 απία; οἵ 6ἳ. αιαοίδῖη8 ἐ1έΓ) αµαρ- 
τιαισ | πλέονεξιασ 6ΠΠΙ ΝΑΒΟΚΗΡ Ἡ αἱ ρ]11β59 νς (πιὸῖ σιριά{ εἰ πιαζεα{οίτ) 

ορ 5υτῦσα] ϱ{ρ αὖπι (αείμΙθετε) ΤΗΡΗΥΙ Οες....ς (Ξ αὖ Βσ, 5εᾷ τγ- 
515 60’) πλεονεξιαισ οι παῖπαδο πῃα οδὲ 88] | παταρασ τεκνα"...5 

(6ι. 6ὖ 9) Τη κατ. τεἈνα, 

15, καταλειποντεσ 6ΙΙΠΙ ΑΒ” 19. (νρ ἄεγεἴύιφιεπίεβ) ... ς πι Τὶ κατα- 

λιποντεσ εππι ΒΡΟΚΙΡ αἱ ρίετ πιὸῖ (αὐγειίοις) ΤΙΡΗΥΙ Οεο | ευθειαν 

6ύΠῃ ΝΑΒΟΚΗΡ Ἰ αἱ Ίοηρε ρία οα6 ... ς ( αὖ Ασ) την ευθειαν 6ΝΠΙ 

Τά 19 



Νπι 20 85 

Ίααᾶ 19 

1αᾶ 16 

910 916. ΠΕΤΡΟΥ Β’ 

ὁδὸν ἐπλανήθησαν, ἐξακολουθήσαντεσ τῇ ὀδῷ του ἢΒαλαὰμ τοῦ 

Πυσὀρ, ὃσ μισθὺν ἀδικίασ ἠγάπησεν, 16 ἔλεγξιω δὲ ἔσχεν ἰδίασ 
παρανοµίασ” ὑποζύγιον ἄφωνον ἐν ἀνθρώπον φωνῇ φθεγξάµενον 
ἐκώλυσεν τὴν τοῦ προφήτου παραφρονίαν. 1Τ οὗτοί εἰσιν πηγαὶ 
ἄνυδροι καὶ ὁμίχλαι ὑπὸ λαίλαποσ ἑλαυνόμεναι, οἱἷσ ὁ ζόφοσ τοῦ 

σκύτουσ τετήρηται. 195 ὑπέρογκα γὰρ µαταιότητοσ φδεγγόμενοι 

δελεάζουσιν ἐν ἐπιθυμίαισ σαρκὺσ ἀσελγείαισ τοὺσ ὀλίγωσ ἄπο- 

πηίπἁςο πια ΤΗΡΗΥΙ Οεε | βαλααμ: ΡῬ βαλαμ ... 51. 99. βααλ | βοσορ 

6ΗπΙ ΝΕΑΟΚΤΡ αἱ Ρ]εΥ σαΐ νο (ἐω ΒΟ8ΟΥ) «ορ ΒΥΤΡ αείἩ ... Β 81. {ο] βα] 

αγτῦοά] αγπῃ αγὲ ῥεωρ ... Νξ ῥεωορσορ 1: οοηβα(ἶς ἵῃπ ππαπ ῥεωρ οἳ 

βοσορ (απα το {αοίαπη νἱάδίαν πί οσ Ῥογϊγεί, δεά ν]άο Ἡ). Οείεσαπα 

βεωρ αριᾶ ΤΧΧ 5οπ]ρίατη οδί | οσ - ἠγαπησεν επτη Νε(” ΟΠΙΟΦ)ΑΟΚΗΡ 

αἱ οπηὂίᾶ ϱαΐ νο εἰο ... Β 8ΥΠΙ ἠγαπήησαν οπιῖδβδο οσ 

16. ελεγξιν αἱ ΝΑΒΡΟΚΙΡ οἵο ... ΕΣ ελενξιν | εν (86): κ να (αι. ἀαιηῖά 

Παγ], ΠΟΠ 166π} απι {ὰ {οἱ «οτρ”!) ΟµπίΣ 11 Ἐ αςΏΙοΕΡΒΟΣ 11936 01 | αν- 

Όρωπου (ο” -πουν): Β ανθρωποισ. Βὶο ἘπδέπιεΣ 1Π σα{δὸ (οἱ Έπςδ αρ 

ΝΊσερὴ 131536): ὀνοπερ ο αποστολοσ φησιν εν τη καθολική" υποζυγιον 
αφωνον εν (οπι αρ Νϊεερμ) ανθθωπου φωνη φΦεγξαμενον ἠλεγξε (αρ 

ΝΙεδρ]ι ήλεγχε) του προφητου την αφροσυνην. Οτί 31 αά αἲξ φπιο- 

ἄαπι ἴι οσο δογἱρίπγα, ππμέµπι απιύπιαζ Ππιαπα 2066 γεδροπάεπε αγφιζΐ ργο- 

Ῥλείαο ἀεπιεπέίαπι. | παραφρονιαν: ὅ. 9. 15. 18. 25. 180. παραφροσυ- 

φηη, ΙΤ. 40. 6633 παρανοµιαν 

17. και ομιχλαι 6ππι ΝΑΒΟ 5. Τ. 8. 9. 19. 15. 91. 99. 40. 68. Τδ. 19Τ. 119 
(Ίξσοτα Ρ 91. ΑΥΤΡ 516 καν οµιχλη, Ῥοδίεααιπε ελαυνοµενη) οαί νο (εί 

πεύιῖαε, πὲ οἳ. Λας Ἠίετ ος) οἱ π{σ1ᾶ ΒαἩ ο0ρ ΒΥΤΡ (εἰ πεδιζα φμαο -- 

αφζέαξιγ) αεί] αγε ΏρΗχδ31.. Βίος οα56: οὐκ εἰσί, φησί, διαυγεῖσ ὥσπερ 
οἱ ἅγιοι οἱ ὄντεσ νεφέλαι, ἆλλ ὀμίχλαι, τοῦτ ἔστι σκότουσ καὶ γνόφου 
µεστοί, ὑπὸ τοῦ πονηροῦ πνεύµατοσ ἐλαυνόμενοι. Ἀἰπιϊίεν 56ἩοΙ100 
εἰ]θὸ (αρ Μα((Ππθίαη) ..ν... ς(-- αὉ 7) νεφελαι (οΠΙΙ8850 και) οΠῃ 1, 

| Ῥ]α γτροᾶ] ΤΠΡΙΨΙ (κ οπι καν ομιχλ. υπο πβᾳπο τετηρηται) | λαι- 

λαποσ: ΝΑΟ αἱ λελαποσ | τετηρηται οππι ΝΕ νο (αεί. Ας Ηίει Βεἆ) 

βαἩ «οΡ 5Υτρος] ϱ{ρ ααίῃτο.... ς (40900) ῥταθπι εισ αιώνα «ΙπΠΙ ΑΟΙΡ αἱ 

οπιπσ]ά (56ᾷ 98. 40. ἆδοὶ αἱ {ογεῦ ε. αιωνασ) οαί ααἰμβΡ ΕρηνῦΣ 
ΤΠΗΡΗΥΙ Θες 

18. µαταιοτητοσ: Β3 µαταιυτησ, Εξ Βαρρ]είο τή Ροβί µαταιο Ῥρεχ Ἱη- 

οπτίαπα τησ Ἱπίασοίαπη το] α1 ές κ µαΘήταιοτητοσ, 88 η 1ρδοῦ βἰαέίπα 
Ῥαποίῖς ποίαν]Ιέ | ασελγειαισ (αἰ.ς α)ὐ 27) οππῃ ΝΑΒΟΚΙ, αἱ Ρρ]α οαί 58Ἡ: 

ς ΡΙ6ΠΙ εν ο ΠηΙΠαδΟ αἰνῖᾶ ραμοίς (ασπη ὅπ ὑπιποιιια τε πι οιριἛώἑέαίε 

οαγπί) ΤΗΡΗΥΙ Όεο (11369π1 δια τησ σαρκιχησ επιθυµιασ εν ταισ 
ασελγειαισ) ... ΟΡ’ ασελγειασ οσΙη Ρ 16. 9τ. 99. 98. 68. 69. Τὸ, 119. 

12τ. 19Τ. αδΟτ αἱ Ρ]β10 νο (ἴπ ἄεπίαεγίί οαγπίς αγίας, Ἰέεπι Ἠϊθι: 

Αι ἵπ οοπσιφρἰδοεπέζ]ς σαγπς ἐπιριιάἰσίας), ΒΙπιϊ]Ἱίεταθ «ορ ΒΥτοοᾶ1είΡ. 
Τίαπι Π1ρ]Ιὔ51 εν επιθυµια σαρπχοσ ασελγειασ | ολιγωσ ευη ΝΕΑ 8. 9. 
19. 19108 25. τὸ. 149. 180. (99. 49. 5. 69. 85ο ολιγον) νρ (αἱ. Ας 

Ἠ]εν Βεά) βα] «ορ βγτοσἆ] αἱρ ααἴἩ. Ἐκ εαἆεπη δοτῖρίατα ογίαπι ναϊτ 



ΠΕΤΡΟΥ ϱ’  Η 
/ Ν 2 / 2 / 2. / ο) -- 

φεύγοντασ, τοὺσ ἐν πλάνῃ ἀναστρεφομένουσ, 19) ἐλευθερίαν αὐτοῖσ 
τα " θα 

ἐπαγγελλόμενοι, αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοιτεσ τῇσ φορᾷσ᾽ ᾧ γάρ τισ 
ας ἔ' ’ .] Δ 2 / Ν ΄ 

ἧττηται, τούτῳ δεδούλωται. 20 εἰ γαρ ἀποφυγόντεσ τὰ µιάσματα 
”- / - ε - Ν - - 

τοῦ κόσμου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆροσ ᾿Ιησοῦ 

Χριστοῦ, τούτοισ δὲ πάλιν ἐμπλακέντεσ ἠττῶνται, γέγονεν αὐτοῖσ 
- -- σ . 

τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων. 2ἱ κρεῖσσον γὰρ ἦν αὐτοῖσ μὴ 
{ - .' - [4 

ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὺν τῆσ δικαιοσύνης, ἡ ἐπιγνουσιν ὑποστρέψαι ἐκ 

ᾳποᾶ αρ Ερ]ινὸ31 ος ΠίΠπῃ οβί: τουσ λογουσ αποφευγοντασ τουσ ευθεισ 

ναι τουσ εν’ πλαν. αποστρεφ. ... ς (Ξ-- αὐ Φα) οντωσ οππῃ ΝΟΚΙΡ αἱ 

Ρ]6Υ (40. 56Υ α1” ουτασ) εαὲ αγ ΤΗΡΊΥΙ Οεο | αποφευγοντασ (αν) 
ΟΠΠ ΝΑΤΟ ὅ. τ. 19. 21. 06373 68. 149. νσ (σιῦ ραιζιζωπι ε[ιρήιιέ) βΥτ 

Ρος] αιρ ΕρΙΗν”21Ι ΤΠΡΙΨΙ Ῥοά.... ς αποφυγοντασ ϱΙΠΙ ΚΗΡ αἱ Ρ]εΥ σα 
Οε6, Ἰίοπι Ας φιί ραιζζιζπι ε[)ιισεγιιί εἰ ἨΙετ φαί Ραιζωζωπι ε[αΦεγαπέ 

19. αυτοισ (180. εαυτοισ): 159Τ. οπι | αυτοι: Β3 πἴν]ᾶ (ποῦ. οηῖπι βα{18 

Ρεγδρῖεια βογΙρίἩπη θο8ί) ΡΥαεπι και | υπαρχοντεσ ... Α 3ἵ. 0Ίτεσ | 

τουτω 8ἱ18 καν ΕΠΙ ΑΗ δα] «ορ αείἩ.... ς μη ΤΙ τουτω και 6ΜΙΏ ΝΑ Ο 

ΚΙΡ αἱ οιπηΥ1ά νς ΑΥγῦος! οἱ αγπι Τ]α]41 αᾱ δι (πείσει δέ σε καὶ ὁ 
ἔξωθεν λόγοσ ὅτι ἕκαστοσ ᾧ ἵττηται, τούτῳ καὶ δεδούλωται) ΕΡΗΣΞ31 
Τα ΠιΣ 1Ο ΟΗΠίΣ, Ιπ4ά 

20. ει γαρ: 21. 99. 9833 68. 9δίτί 106. 1ΤΤ. α5οῖ οὖο Ἐρηνό] ον γαρ | 

ημων Ροβδί κυριου αἀά1άΙπηΒ ΟΠΠ ΝΑΟΙΡ 5. 16. 25. 2τ,. 46. 68. τὸ. 

100. 191. 180. αδοῖ α1356Υ νρ (αί. ΑιιρΏῖ5 ος) βα]ι «ορ ΑΥΤΡΟΔΙ δἱρ αΠη 
αεί Ἐρντ551 Ῥρβ-0Η 1121064 ΤΏαπι” 15 (οἱ. Ρατ15) ΤΠΡΗΥΙ (1: αποίοΥ Παα8 

ορ]ξίπ]αο πἀάαπηαί ἀΐοσγα του κυριου ημων και σωτηροσ τὸ χὺ, ημων Ἱῃ- 

Βο]ίππη 1Π πποᾶαπη εοπ]οσαίο, οξ 1, 11 αἱ ὃ, 198: ΠΙΟ νετο α]ῑο ΝΙ Τϊ 

Ίοσο Ἱἴα Βοπρίπη οδί.... ς ΤΙ οἵη οπΙ ἩΚ αἱ Ίοηρο Ρ]α εαΐ Όεο | και 

σωτηροσ: 4. 18. 256. 98. 99. 10616 1Ττ. ϱ50ἳ ΑΥΥΡΟάΙ ΑπίΟΙΣ6 αάά 
ημων, Τ{ειη 84) (5εᾷ τ. σω. ηµ. Ροβῖ τὸ χὺ ροή) ... Ἡ 19. 21. 61. 5ος 

σ0ορ αθί] ΕΡΙΥ531 Ῥβ-Ο1γ 121064 οπ1,. ΟΕ αἱ. ΗἰαΙουΙα1 γε δοεπίζατι 

δαζυαέογτς πιοβγὲ Πε5. Ον. | γεγονεν: 91. 29. 9833 αἀᾶ και (επι 90333 

Αραά {5 99. αἀά γαρ) 

21. κφεισσον οππι ΝΑ 26. 927. 95. 68. 180. Ερν151 ΟΥ Υππα]αςῇ865 ο,5]αρμδ6έ 
Ώαπη 918 (οἱ. ρα1) ΜακίπιΙδν ν,, ς ἴωῃ Τί κρειττον επι ΒΟΚ3ΠΗΡ αἱ 

ΡΙα οαί Ογγεδα14: ΤΙρΗγΙ Οες ΑπίοϊΙΙ6:: ο 1 Ῥε ὃ, 1Τ ΜΟΙ κρειττον 

(ΑΠ {ππη ΠΟΠ Βασ; βαθρίΠΒ νογο κθειττον ΡΙΟ Σρεισσο» α πι]5 5δαῦ- 

5Μπίαπι, αἱ Ἡςα 6, 9. 1 Οο 11, 1Ππ. ἈῬαβδίπι νοτο αἴΙβπη Ρτο γαίῖοπθ 

(οδέίαπι ἀῑσίι ἁῑῃοῖ]ο οβὲ π{γάπη Ργαθδίαί. | ην αυτοισ επ ΝΒΟΚΙ, αἱ 

ΡΙ6γ να ππάθ Ογτεδα 144 οπα]ασ) 865 ϱ{ΕἱαΡΙ 554 αίο.,. ΑΡ δΙ. αυτοισ ην. 
Ιπ Α {ν µη επε- τοδογῖρία επί, Ἠϊπο ήν απίθα οΠΙΙΒΒΙΙΠΠ νάΐῑτ; ΟΠ αἵ. 

Ώμπι 313 | τησ δικαιοσυνησ (6. ΟΥ1ΙΠΑΙΔΟΠΒ65 οΓΕΙαρῃ 581)... δ. πι ᾶν 
Ογτέδα 144 Γ]ᾳ]αἱ 6,808 τ, αληθειασ :: οἱ 9, 2. Ἡε 10, 26 | υποστρεψαι ο. 
ΒΟΡ 16. 19. 0633 68. Ώαπι2δή” (ετ.Ρα115). Πεπι ς Τϊ επιστρεψαι «ΠΠῃ ΚΙ, 

α] Ρία οαί Μαχίπιδὸ ΤΠΡΙΗΥΙ Θες. Αἰογαίταπι οκργ]ι πιήδ (αροβίαίανε) 

Ου51εβόδ (γευεγΕ{), Πεοπασίά «γγρος] ϱἱρ ατπι...... κα 81925 οοἳς 
180. ΕρΙΥ 21131 ΟγΥπια]αε] β65 ρ(6δ4 144 ο/Ε]αΡΗ 584 ερ]ς(απΠΙ 563 πὰ τοσεΏι 

Μί 19, 45 

Ῥνου 26, 11 



512 9, 29 ΠΕΤΡΟΥ Ε΄ 

τῇσ παραδοθείσησ αὐτοῖσ ἁγίασ ἐντολῆσ. 232 συµβεβηκεν αὐτοῖς 
τὸ τῇσ ἆλθοῦσ παροιµίασ᾽ κύων ἐπιστρέψασ ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα;; 
καΐζὶ ὑσ λουσαμένη εἰσ κυλισμὸν βορβόρου. 

ΠΠ. 
/ 2) 2 έν ’ / 

1. Ταύτην ᾖδη, ἀγαπητοί, δευτέραν ὑμῖν γράφω ἐπιστολήν, ἐν 
ο ς -” ιά το / -- 

αἷσ διεγείρω ὑμῶν ἐν ὑπομνήσει τὴν εἰλικρινή διάνοιαν, 2 µνησθή- 
- ’ ε ; ε  κν - ο -- 9 ” 

ναι τῶν προειρηµένων ῥημάτων ὑπὸ τῶν ἁγίων προφητῶν καὶ τῆσ 
- » ς - - - Ν -- -” 

τῶν ἀποστύλων ὑμῶν εἐντολῆσ τοῦ κυρίου καὶ σωτῆροσ, ὢ τοῦτο 
«ν 5, ΙΙ τα - « - πρῶτον γινώσχοντεσ, ὅτι ἑλεύσονται ἐπ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἐν 

Ῥεγδαταπι (αρ ἄα1] 5330) Ῥα-Ο]ν 131064 εισ (ερῖϐί επι) τα οπισω ανα- 

χαμήψαι, 191. αδὲὲ ΑπΙΟΙ16 ειστα οπισω επιστρεψαι (Απίο υποστρεψαι, 

9, 69. 136ἳ επιστρεψ. εισ τα οπισω, Ίἴεπι να Αρ Ηϊεγ ῥα]νΙ”τ (61110) 

γείγογδιπι οοπυεγέέ (Ας Βα]νί ΤεΠεοι), Ὦ1άῑαί 6905 γευεγέ ροδέ ἱετφωπι, 

Ἐτοπηίββ γείγο Ρεδρίσεγε. Ἱίαφπο ἴωπ αἁ]ά1έ εισ τα οπισω υποστρεψαν 

(ας οΕΜς 189, 16 Το 1Τ, 91) | εκ οππι ΒΟΚΙΗΡ αἱ Ρρ]ετ οαίὲ Ταπι δή” ΑπίΟ1Ι6 

Μαχ159.... Ὦπ απο ουπι ΝΑ ὅ. 8. 19. 69. 191. 180. αδοἳ Ερῃτ 3181 
Ογτια]αζΒ 865 ϱ(ΕΙαρῃ 554 οµεδα 14” ΓΠΡΗΥΙ. ὮΠἴεπι νρ αὖὐ εο φιοᾷ εἐίε 
ἐγααίιπι ἐ8έ δαπιοίο πιαπααίο, πιό α ἀἰσύπιο ιδί ἐγααίίο πιαπᾷαίο :: απο 

αγοῖο «οπμαθτεί ΟΠΠ νετβο αιιοᾶ ρταεςθα]ί 

95. συµβεβήκεν 51π6 «ορα]α ο. ΑΤΑΒ πιάῦ απά 5αἩ αν ΟΥΤΒΙΔΡΗ 984 Ῥγοπηϊςς 
Φα]ν”τ...ς αάά δε οι ΒΟΟΚΙΗΡ αἱ οπιπΥίᾶ ϱαΐ 5γτΌοᾶἰ ερ ΤΗΡΙΥΙ Οεο 
ΑπίΟΊ6 ΜακίπαΙδν,., νρ (αἱ. ἔα ἀθεπι]ά οἱς) «ορ ΟΥΙΙΙΔΙ4ΟΗ 565 Ώαπι 21515 

Λαρ αάά γαρ (αοί]ι εἰ --) | το ιδιον εξεραµα (κ 81 ὃ εξερεμα, ὃ. ὅ. 49.180. 
αἱ5 Ώαπι 515 εξερασµα) εξ. ΟΥτέ58551 Απίο116 οίο... 19Τ. αδὲτ Ερηγ15 
Ον 29ο Ηθετο ϱἱ Ρ5-0] 121064 Ματοπιοπ 5τ (6115) Τμάν( 31105 ΤΡΡΗΥΙ 
Μακ]πιϊ5ὃ τον νδιον εµετον | κυλισμον ειπα Ρο” 29. 6633 69. α56Ι πηδ 
(6ιε5 ἴοία φτιαε ὑπ υοζιέαξίοτιε δια οοἰπφιύπιαία εδ) 5-01 121064 (εν 

κυλισμω) ΑπιοΥξ ἀενοί1 (ὖπ υοἰμαἰίοπεπι) ... 5 Ἰωῃ κυλισμα 6ππι ΝΑΚ 
ΠΡ 4] Ρ]εν εαὶ Ἐρ]μτῖὶ ερἰδίαᾶ τεβετα (ν]ὰο απ{θ) ΟΥΤΠΙΔΙΔ6Π 866 6654 551 
αἰξ]αρΏ ὅδά Ώαπι 54 ΤΠΡΗΨΙ Ο6ο ΑπΠΙΟΙ6 Μακ] νο (ὔι φοζμέαῦγο ζωΐ 
νδ Ηίετ, ἴτι οοζμαθγί οοεπὲ Απς αἰετπίταπη - Βαποί Ιεεί - Ῥτοπ5α, 

0489135 ἵπ κιτς υοζιέαῦν{β) 

ΠΠ. 1. ηδη (νς 5αἩ εσσε; αθῖ] εέ Ίιαεο εἰ) απίο αγαπητοι: Κ Ρροδί αγαπ., 

ΑΥΤΑ βαΏ5οά Οπη 
9. αγιων: Ἱ 16. 99. 99. 96. 66. 100, οτι | υμων» (αὐ’) ουπι ΝΑΒΟΚΗΡ αἱ 

Ρ]αβό0 νρ αγπι ΤΗΡΗγΥΙ ... ς ημων οσα ΙΙΙΠΙΡΟ (αἲ Κ569) οαὲ Όεο ... 29. 
Πατ] οπι. 11Ρεχθ 58 ἐἐ γαεοερέί αροδἐοζογιπο βαπιοίογπι ἀοπιζοί πιοβίγ{ 

Περι 6η. δα[υαίογῖε ποδίγἰ, «ορ εἰ Ῥγαεσεριέ αροδίοἰογιπι ἀοπεῦωῖ πιοδέγῖ εἰ 

δαϊσαίογίθ ποβέγὲ Πε9. 6γ., θγτΌ ο] αίρ εἰ πιαπζαἰ ἀοπιπὲ πιοδέγὲ εἰ βαΐυα- 
{οτί πιοδίῖ (8ΥΤΡ οΙπ) φιιοᾷ Ῥεγ πιαπιι αροδίοἰογιάπ, αθί] εἰ Ργαεοερέὲ 

αροβἰο[ογιπι ἀοπιϊπέ εδ Ον. δαζυαίογίς ποδέγὲ 

ὃ. πρωτον γΩωώσκοντεσ: ο) γιά πρωτ. προγινωσκ. | επ εσχατω» ΕΠΙ ΝΑ 
Ρ05 6. τ. 203 68. 69. 96. 108. 189τΤ. 160. αδος α1436Υ νρ (εί. Ηϊεν]ονίη 1) 



ΠΕΤΡΟΙ Β’ ὃ, 9. 915 

ἐππαιγμονῇ ἐμπαϊμται κατὰ τὰσ ἰδίασ αὐτῶν ἐπιθυμίασ πορευόµε- 
Δ 5 - . -- ΄ - 

νοι 4 καὶ λέγοντεσ᾽ ποὺ ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία τῆσ παρουσίασ αὐτοῦ; 
Ὃ ’ 4 

ἀφ᾿ ᾗσ γὰρ οἱ πατέρεσ ἐκοιμήθησαν, πάντα οὕτωσ διαμένει ἀπ' 
. τα / ’ Ν » Δ νά /’ τά ᾧ 

ἄρχῆσ κτίσεωσ. Ὁ λανθάνει γὰρ αυτοὺσ τοῦτο Θέλοντασ ὅτι οὖρα- 
ολ ” Ν -- 5 σα, Ν αν - -- 

νοι Ίσαν ἔκπαλαι και γή ἐξ ὑδατοσ και δι νδατοσ συνεστωσα τῷ 
- .. / πο 3 6 ς / }. 4 Δ Ρ] ’ 

του Όεου λόγῳΦ, ϐ δι ὧν ὁ τότε χὐσμοσ Όδατι κατακλυσθεισ απῶ- 
. όρη π πι - ” ήν , 

λετο" τ οἱ δὲ νῦν οὐρανοὶ καὶ Ἡ γῇ τῷ αὐτῷ λόγῳ τεθησαυρισµέ- 
Ν Δ ” - 

νοι εἰσίν, πυρὶ τηρούμενοι εἰσ ἡμέραν κρίσέωσ καὶ ἀπωλείασ τῶν 
2 ωά ος ’ ο] Ν -” Ν / ς -. 2 / 

ἄσεβων ἀνθρώπων. ὃ ἓν δὲ τοῦτο μὴ λανθανέτω υµᾶσ, ἄἀγαπητοί, 
σ « ς / 2 Ν /, ) σ ς 

ὅτι µία ἡμέρα παρὰ πυρίῳ ὧσ χίλια ἔτη καὶ χίλια ἔτι ὧσ ημέρα 
/ } Γ - ας { -- 

µία. 9) οὐ βραδύνει κύριοσ τῇσ ἐπαγγελίωσ, ὧσ τινεσ ῥραδυτητα 

Βα] «ορ αὖπι αθε]ι Ῥ5-ΗἱρρεοπδΙπηπα ππυπά1 10 {αρ Παρ.) ΑπΟΟΜΙΟΣ3 

Ῥα-0μχ 506 ΤΠΡΗΥΙ ... οἳ επ εσχατω ...5 επ εσχατου ΕΙΠΙ ΚΙΡ αἱ 

Ίοησε Ρ]α οί βΥτυοςᾶ] εἰρ 06ο Αιισοῖν 46ἱ30 { εν εμπαιγµονη Επ ΝΑΔΕΒ 
ΟΡ ὔ. 8. 9. 1916 2Τ. 29. 96. 40. 68. Τὸ. 106. (5εἆ ϱΡ ὅ. 106. οἵη εὐ, 

ἱέεπι 191. εμπαιγμυνησ) οαί νς 84] «ορ 5ΥΤΌο4Ι δρ αεἴἩ Απιϊοςμ 1058 
(εν εμπαιγµω οι εµπ.)... ς (- αυ 82) οπι οσπη ΚΙ, αἱ Ρρ]εν (ΑΠ 0) ΡΑ- 

ΗΙρρ (1. 1.) ΤΗΡΗΨΙ Οες (έεπι Ῥ5-Ο]τ 1. ]. αρ Μοπί{, 5εά οἆδδνη ἸαὈθε 

ΕΝ εμπαιγµω) | εμπαικται: Ἀο εµπεκται (ΑΝ ο. εμπεγµονή), Α εν- 

πεκται | αυτων επιθυµιασ οΙΠῃ ΝΑ αἱ βαξ πι οαί ΑπΙΟΕΠΙ055 Θες... 

αὖ Βπ Ἰωπ επιθυμ. αυτων ουπι ΒΟΚΙΡ αἱ Ῥ]αβδὸ Ρ5-Η{Ρρ (1. 1. 5εά 

ϱἀΙπΠοτεΙ οπη αυτ.) ΤΗΡΗΥΙ ... αἲο” νο Ῥ5-0]τ ΦΤοῦ οπι αὖτ. 

4. ου πατερεσ .... 69. 19Τ. αδΟΥ Β4Ἡ ορ 3ΥΥ9 941 αἱρ αάά ημων 

δ, τουτο Θελοντασ: 100. ελοντὰσ οπ]ἱβ8ο τουτο { οὐρανοι: 80. οιουρ. | 

και γή (Κ οπι γη) εµπι ΛΑΒΕ, 6ίο .... ΟΡ και η γη | εξ υδατοσ: Ρ εξ 
υνδατων | και δι (Ν δια) υδατοσ: ΑΥΙΡ Ἠαβεί ο." | συνεστωσα (να 
οοπβἰδἐεπδ, Ὠἱ418ί254 Αιισεῖν ἀεὶ ϱοπβε(μία) οππι ΝΕΛΟΙΡ είο... | συν- 
ἑστωτα, Κ συνεστωσαι, Β συνεστωσήσ. Οἳ ΑπβΡΣ 191 εαεζὲ εγαπέ οἶὗπι, 

ἄε αφιια εἰ ρεν αφιιαπι εοπδεἑιέὲ «εί υεγ2ο. 

6. ὃν ων (νς Αιιροῖν ἀἱ30,18 ϱ{Ρ5 101 ρε µιαε, Γ 14181334 εἰ γεν φας): 51. 

δι ον | ο τοτε: 1δ.ο τε 

Τ. τω αυτω (αεί. σο Ρ’) ειπα ΑΗΡ 9τ. 99. 69. Ι9Τ. αδο” αἱ νὶκ πια νρ 

(εοᾶεπι νεγζο να Απρθῖ» Ηἰοι) 88] εορ αἲπι Πἱά]αί254.... αὖὓ 5 Τί τω 
αυτου ομπῃ 8ΟΚΤ, αἱ (ετεῖθ (90, του αυτου) εαϊ ΤΠΡΗΨΙ: ς αυτου οΠηΊ559 

τω 6η 64. 60. Θες. ὙΝες αΠίεν 5ΥΥ9 941 αρ αεί | πυρι (ἴωη ΡΥ88- 

εαπία Βειυρε] Ιπιετριπχί{ Ροβὲ παπο Υοσσπη αἱ 9τ. 9Ν8. 106. αἰ;: εοπίγα 

ΤΗΡ είς απία πυοι Ραποίπῖι ΡΟΗ; πθο αΠίε ηθο ροδῖ ΝΑΒΟ) ... ορ τ. 10. 

26. 21. 99. 68. 1063” εν πυθι | απωλειασ: Α ασεβειασ 

Β. εν δε τουτο: ὅ. 91. 40. οδεὶ σ5εΣ εν δε τουτω | υμασ: ο ήµμασ | παρα 
κυριω: Ἀ πα. κυριου | χιλια αέ ΝΕΞΚΙΡ εἰς (Δ οπ1 καν χιλ. ετη) ... ΑΡ” 

χειλια ὈϊβΒ 

9, βραδυνει: να πιδὶ οοχΏΣ- Απο ἑαγζαέ, Ἠίεν (πιογαίαγ) εἴο ... Ὦ βραδυνεῖ, 

Ἱίεπι (πὲ εἀ[ίας 5ιιη{) 5αἩ «ορ | κυριοσ «ΠΠ ΝΑΒΟΡ 1. 19. 21. 68. 983 

απτ, 1 

1αᾶ 15 

Ῥ8 90, 4 



914 8, 10. ΠΕΤΡΟΥ Ρ’ 

ς νά 2 Ν .. 2 6 στ Ν π] / / } / 

Ίγουνται, αλλὰ μακροθυμεῖ δι υµασ, μὴ βουλόμενόσ τινασ ἄπολέ- 
. 2 Δ / αν / - 

211214 σθαι ἄλλα πάρτασ εἰσ µετάγοιαν χωρῇσαι. 
σ 4 ᾖε « ο . Γ 

1Η 5, 9 10 Ἡξει δὲ ἡμέρα κυρίου ὧσ κλέπτησ, ἐν ᾗ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν 
/ -- Ν -- Ν 

παρελεύσονται, στοιχεῖα δὲ καυσούμενα λυθήσεται, καὶ γῇ καὶ τὰ 

180. α1δ5εἳ οαέαγπῃ.... ς (4000) Ῥγασιη ὁ οὐπῃ κ, αἱ ρ]ον ΤΗΡΙΥΙ Ο6ς | 
ου βραδυγει είς (Ρ ῥραδυτῆται): νρε]θ ποπ ἑαγᾶαί ἀοπεύπις Ργοπιβδίοπ επι 

βιιαπι (απ {α «οχὺυ2" Πατ!” ἀθιηῖά Ἠαδία 5455 γοπιίςδίθ) δίομί φωτάατι 

επἰκήίπιαπέ (απα Γα ἀογηϊᾶ οοτ)5: Πατ] Εαδί]ὰ 94353 οτη δίο. φα. εατθέ.). ταῦὰ 

{οἱ Αασς Ἐι]σ ποκ ἑαγᾶαέ ἀοπιύπις ῥγοπιΐδεµπι (Ιἴα ἰαπίαπι Ααδ, τη δηξ 

γοπιῖςκὲ, ἴοἱ Έαὶρ ῥγοπιῖςς. ατπι) δίσιέ φωίᾶαπι ἑαγάζαίεπι εαἰδπιαπέ: 

Ἠίου πο πιογαξιγ εοπιύπιο ὑπ γοπιίβσο, ιέ φωάᾶαπι πιογαγὲ εαἰθπαπέ | δὲ 

(60) οππι ΝΑ ὅ. 19. 69. τὸ. 191. αδοῖ νρ (αἱ. εοτὺυ”: Αας Επὶς Εαφιῖᾷ) 

1151 βαἩ ΥΓΡΟ ϱἱΡ ααίἩ... ς ΤΙ εισ οπΠη ΒΟΚΙΡ αἱ Ρ]ες (65ο) εφ’) οαί 

αΤΠΠ ΤΗΡΗΥΙ Οος (εεᾶ ἰοπ/απίπιϊ εδ ποβγῖ «ορ) | υμασ (αὐ”) ευπι ΑΒ 

ΟΡ ὅ. {. 9. 19. οὐ. 91. 85. 40. 406.19. 104.119. ΠΛ ΠΠ 1ο. τοῦ οσον 

πδ1 νσ (εί. Ας Ευὶςσ Εαδίίᾷ) οοτρ”: 5αἩ 5γτῦος] 6ίΡ αΓΠΙ αοαίλμ....ς ημας 
οσπι ΚΙ, α] Ρ]α οαῖ «ορ ΤΠΡΙΥΙ Όεο | τινασ (εἰ. νρζ1θ {ι παν] ἀαιῖά 
Εαρίῖά) ... 19. 45. 98. 99. πιδ] απΏ {οἱ εοτρ”: «ορ ατπι ΤΗργΙ Διάς 

Ἠα]ς τινα | παντασ: ἃ -γτεσ 

10. μερα επι Ἡο 114. Κ56Υ 156ἳ (αἰν]ά εοά ποπ ]ηπάαίΙ βαυ{ α «ομ]αἴο- 

γ10τιβ8) οαὲ ΟΥΤεδαΤυτ. 901... ς ρταθπι η ΟΙΤΗ ΔΑΚΙΡ αἱ ρίοτ 1)απι στ 
(ει, Ρατ15) ΤΠΡΗΥΙ Οεο | κλεπτησ βἶπε αἀάῑίαπι οἳΠι ΝΑΒΡ ὅ. 19. 20. 

2τ. 99. 89. 40. 0633 68. 149. 180. 5οΥ πιδῖ νο (αἱ. Αας Ρε]ας) 5α]ι «οΡ 

βγγῦος] αγπι αοἲ] ΟΥΓΕΣΑΤΟΤ {901 (ο{ οἴ. 2361501 Ίξειν την ηκεραν κυφιου 
ωσ κλεπτην λεγων, ουρανουσ δε εἰς) Τ14Ι4354 (116)... ς (ς- αυ 85) 

αἀᾶ εν νυχτι οπἹπ ΟΚΙ, αἱ ῥρ]ο; εαΐ ΥΙΡ ατρο Τλαπιδ ΤΠΡΗΥΙ Όεο 

(αι ΕρίρΗ 55 ωσ κλεπτησ εν }υχτι έρχεται η ημερα εκεινη, αἲ τὰ 
Ροβα5 οκ 1 Τμ6ςς ὃ, 2 αΠετίαν, παπάς ΟΠΙΠΙΠΟ αἀαΠαιποπίτη Ιδέα 

Βισχῖε) { οὔρανοι 5ἶπο ατίῖοι]ο 1η ΚΙ, 1. ὃ. 91. 98. 40. 45. 46. 506. 

65. 69. 96, 99. 100. 104. αδοῦ αἰδδοι 191εΕί 14ἱεοί ΟΥγέ5 τοῖ ϱ(901 Ώαπι 
ραῦ15 (4430341 ιδ] οάἴέαπη οδί εν οι ουρανοι) ... ς Ίωηπ Τϊ ρτασπι ου (4009) 

οσπη Α8Β0 19. αἱ ρα οαὲ ΟΥΥεδα30Τ ΤμρΙγ] Οεςο. Βταθίογααβ ροδί οὐρανου 

Ν 8. 19. 96. 180. α1356Γ «ορ ΟΥΤΕΣΑΦΟΙ αάά µεν (Ογτεδαπόῖ απὶς ορ.) | 

ροιζηδον αἱ ΒΟΙΡ οἱς ... ΧΑΚ 96. 28. 96. 99. 68. ϱυζηδον (:: οἱ διερ]ι. 

Τ]νοἛ.), 40. ριζήὁον, 19. η ζιδου, Ὀαπιρλαἳ5 α 4 δΗΤ ουζιδον | λυθησεται 
οἵιπΙ ΝΒΟΡ 96. Ογτελα4ὔτ ο(δοΙ.,, ς ΤΙ λυδησονται οππι ΑΚΙ, αἱ ρ]ευ 

οαί ΟΥΥεδα Τότ ΤΏαπηΣ/δίτ (ας ρατί5) ΤΙΡΗΥΙ Οεο | και απίο γη: ἃ ΟΥΤΕΣ8 

461 ΟΠ... 26. 1ΤΤ. νς (ποπ 1ΐ6πι {οἱ μα Αιπσοιν ἀεἱ) Ογγεδατυτ. 901. γη 

όε | γη: ορ δἱ1, 68. η γη | κατακαήσεται «πΠ1 ΑΙ, αἱ Ρ]εΥ (6. -ἠσονται, 

81. καταησεται) εαῖ νσο]ο ἀαπι]ᾷ {οἱ «ορ 5ΥΥΡ ἴχί αοί] Ογτεδα46τ (οδοί 

καυθησεται ο κπατακαυθησονται) Τα δή Οεο Αιροῖν 4οί 30018, 
Ῥνασίθιαοα ΟΥΓ658 461. Το α4ᾷ (6591 Ῥγασπι) παντα, Ἰίεπι πιδῖ ... 6 

αφανισθησονται ... ΝΒΚΡ 21. 29. 0633 ΑΥΤΡ ΙΕ ΑΥΤ (84Ἡ θγτῦοά]) ευρε- 

ὤήσεται (Φα] δγτυοᾶ] πιο ὑποεπίοπέη) ... απα {απ αν]. Ῥε]αρθειπιείν]αᾷ 
Οαβ51οἆ 13” ΤΠρΙΥΙ (ρνασίαν]{ οἱ. Ο6ςἔοπι) οἱ νογὺα και γη καιτα εν 

αυτή εργα κατακαήσεται 1: Ρτο ας {αβίίαπη ταίῖοπο ἀαρίαπη πο οβί 
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ἐν αὐτῇ ἔργα κατακαήσεται. 11 τούτων οὖν πάντων λυοµένων 

ποταποὺσ δεῖ ὑπάρχειν ὑμᾶσ ἐν ἁγίαισ ἀναστροφαῖσ καὶ εὐσεβεί- 
αισ, 12 προσδοκώντασ καὶ σπεύδοντασ τὴν παρουσίαν τῆσ τοῦ 

θεοῦ ἡμέρασ, δι ν οὐρανοὶ πυρούμενοι λυθήσονται καὶ στοιχεῖα 

καυσούµενα τήκεται. 19 καινοὺσ δὲ οὐρανοὺσ καὶ καινὴν γῆν κατὰ 
τὰ ἐπαγγέλματα αὐτοῦ προσδοκώμεν, ἐν οἷα δικαιοσύνη κατοικεῖ. 

απίη ευρεθήσεται εἄθτα ΙΠβααπ]Γ, αἲ πος νίχ ας πο υὶχ απἱάετη ροίεδέ 

ΦΑΠΗΠΩ 6956. ουΥ βΐναο οὔκετι 5ἱ Ῥτααροδίίαπι θββεί, ΙΠΟΠ Ἠα6γαπά πι 

οββοί, ΎΝεο ν6γο ο απ {π οίςᾳ {αποϊεπάαπα ν]άδίατ: οπιθδα 6ΠΙΠΙ 

νετρα νΙἀεηίαν αὖ Ππίετρτεῖια απὶ ευρεθησεται Ἱηνεπῖϊ πεααθ 1 Ρτο 

βαπο Παρά τ. ΕίαΙα παδῖ {πίετρτείίς απο αΙοπεπα {θδίαίατ, οπα [18 η 1Πα 

βοΙαπ ευρεΦησεται, ᾳπο απἰάθιη πηοᾶο ]ούαπα βαπατί αΠπί5 ἀπικετίτ, 

Ἠαδεί οπίπι δἷς: εξ ἔεγγα εἴ εα «μας ὕι Ἴρδα οφεγα οπιπία (Ἠου 1οεο 

πίογραπρεπάππα νἰάθδίιν; απο οπῖπι βαρδοφαππίας, νετρα τεάἁσηί 

τουτω» ουν παντων λυομµενων) εογιηι οπιπζηπι ϱεγειπιέζηπι, φπαία ἄεδεπί 

(48 τοᾶδιπίαγ ποταπουσ δει: Ργοκῖπια νεχο Ρεβδίππε εοτγαρία) ἐάεγε 

επφεσγαὈζΠίύις οδοῖε εὲ ἱπιρίεέαίϊῦιιδ (ασεβειαισ ϱ) [1] ποπ επρεοίαπίέδ γαε- 

φεπέίαπι ἄῑοί «Ἰοημίπί, Φε φμεπι οαεἰἑ αγάεπίεν 5οζυεπέιγ εἰ εἰεπιεπία {ρτιῖς 

αγᾶογε ἀεοοφιεπέῃ’. 

11. τούτων ουν 6πΠῃ ΝΑΚΙ, αἱ Ίοηρο Ρ]α οαί νο 6ορ ΦΥΤΡΟΚΙ (αγ αρ Ττορ) 

Αιισοῖν ἀαἱ50,15 (ή εΥΦο οπιπιίδι γεγει(θιι) Ῥε]αραοιπει]αᾶ ΤΠΡΗΥΙ 
Ο6ς, ία Τ. 9. 21. (5ίο οπῖπῃ ἆᾳ 55 ὙΜοιςί {ερίκίατ) 5αἩ ΒΥΤΡ 118 

τουτ. ουν ουτωσ (6ἳ. αΓπιὸ αη ροβα5 δε ουτωσ{); 91. αἀᾷ ουτωσ ρο5δί 

παντων ... Πϊ τουτων οὐτωσ οππι Ὦ ὅ ({ορίο 3) 69. αδεῖ (113 οι 

παντ.) 5ΥΤΡ ἰχί͵ Ίαεπι οΡ 99. 99. 100. τ. δε ουτωσ .... (5 ἰεδίε Νι58) 16. 

90. δε... παδῖ (ν]ὰς απίθ) οἵη σορα]απα (ααἴ]ι οἱ -) | παντων: Ρ 99. 99. 

100. σδεὲ απαντων | δει: Ῥ δει, Κ 19. δη | υμασ οπΠι ΝΕΑΟΚΙΡ αἱ Ρ]ετ 

νρ (εί. Ας) βα »γτοος] ϱίρ εἰο ... κ” ὅ. 25. 26. 96. 99. 104. 1ττ. 
656Γ α1.5οι 1416οί ορ ΤΗΡΗΥΙ Ῥε]ασδοεπιείπαᾶ μασ... Β οπι | ευσε- 
βειαισ: 0 Ὢσ ; αρροπιπί, ΠΟΠ 6ΟΠΙΠΙΕ 

19, προσὀοκωντασ (68. -κουντασ): Ρ 51. ΡΤαεπι τουσ | και σπευδοντασ 

(οί. Ααρθί5 κα): κὖ ΟΙ... ΒΥΤΡ Ρτο προσδοκ. αἴο εαρεοίαπέες εἰ /ηρίε- 

ἐες εἰ Ῥγορεγαπίες | Όεου αἳ. ἔα (Ἠατ!”. ὧν αἀνεπίιπι ἀεὶ, Ἠατ]”" ἴπ αν. 

ἀῑεί ἶπιο Θεοι' απί κυρ., βἴᾳαο δίς οἰζατη ἀθιπίά) 5α) αγπι Αγ ΟΚ] οἱ... 
οΡ 27. 29. 99. 6633 68. 983”3 100. ἆδοτ παῦῖ νσς]ὸ (εί. απ {ο]) «ορ (ΟΥτ 
ε5ὰ οίο ΠΙΙΒ4ΙΑΠΙ αῇΠογί, πθο Ἱηασίς Οοβπι) Ρο]αραοπιειίαᾶ κυριου | 
ουρανοι: 29. 40. 106. 1Ττ. ἀδθτ ΊκδάΥ Οεο οι ουρ. | τηκεται 6. ΝΑΒΚΙ, αἱ 

Ρ]α. Οοδπι 111554 ο{595 Οεο ... ΤΠ τακήσεται εαπι ο Τ. 156. 16. 18. 25. 
20. 96. 40. 49. 46. Ότ. 100. 19τ. εαῖ, Ῥ ΤΗΡΗΨΙ τακησοτνται. Ίτεπι νο 

ἑαῦεσοεπί (αξ. Ῥε]ας, ΑασὈῖς ἀεσοφιεπέω), Ίξεπα ΤΠ ΦΥΥΟΌΦ41 ϱίΡ. Ῥναο- 

ἵετεα 19. Ρταθπη λύοµενα. 

19. καινην γην επι ΝΑ να αθίμαίτ ΟγτΕΙΑΡΗ 54 6ίθ5α 467. 901. τό ο απα]αοἩ 365 

Ἰΐθπι (ουρ. δε Μαινουσ και καιν. γην)785Ἠ 591 Οομπι 11584 οἱ (καιν. την 
γην) 555 ΤμρΗγ]σοία .,, ς Ἰω Τί γην καινην «ππΙ ΒΟΚΗΡ αἱ οετίε Ρ]6Υ 

ΤΗΡΗΨΙχί Οος :: Ρροίΐθταί νΙίαπά πα νἱάετὶ και καινην, απάτη η αποία]1 

Ἐ5 65, 17. 
66, 95 

Άρος 91,1 



16 ο, 1. πετροὶ) Β΄ 

΄ -- - Ν 

14 «Πιό, ὠγαπητοί ταῦτα προσδοκῶ»τεσ σπουδάσατε ἄσπιλοι 
- ς -  ϕ κά Ν - ΄ 

καὶ ἁμώμητοι αὐτῷ εὑρεθηναι ἐν εἰρήνῃ, 15 καὶ τὴν τοῦ κυρίου 
- ς - Ν [ή λ 

Άοδά ἡμῶν μακροθυμµίαν σωτηρίαν ἠγεῖσθε, καθὼσ καὶ ὁ ἄγαπητοσ 
ς - .] Δ ο. Ν Ν έ .. » - ” Μ 

Ἰκῶν αδελφᾳὺσ Παυλοσ κατα τν δοδεῖσαν αυτῷ σοφία» ἔγραψεν 
που νυν κ 3 , - 3 . φ. 3 δ -- Ν 

ὑμῖν, 10 ὧσ καὶ ἐν πᾶσαισ ταῖσ ἐπιστολαῖσ λαλῶν ἐν αυταῖσ περι 
σσ Ν ’ ιο) ἓ) - Ἀ 

τούτων, ἐν αἷσ ἐστὶν δυσνόητά τινα, ἃ οἱ ἀμαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι 

στρεβλοῦσιν ὧσ καὶ τὰς λοιπὰσ γραφὰσ πρὺσ τὴν ἰδίαν αὐτῶν 

Ἱιὰ ο Οπώλειαν. 1 ὑμεῖ οὖν, ἀγαπητοί προγυώσκοντεσ φυλ΄σσεσθε 
ὕνα μὴ τῇ τῶν ἀδέσμων πλάνῃ συ)απαχθέντεσ ἐκπέσητε τοῦ ἰδίου 

εοπτἱρίατα Ιπίθχ και οἳ καινην ηΙΠΙ] δρα δἲές οετῖο αἲ Ἠαπο τερτοῦσδη- 

ἆαπα Ιθς(Ἰοῦ 6 ποῦ δα1ῖς οί αποάἀ καιν. δε ουρ. ῥγπεσθά]ξ, ᾳποά ἵρδαπι 

ΟΥισαοὰ (ΗΝ παπξοῖ, ἔαπηδη Καινή) ΥΣ τοϊπεί. | κατα οἳΠῃ ΝΒΟΚΕΡ 

οπηπσίὰ σαὲ νς (εξ, ἴο] Αασοῖς Ῥγοιηϊας) «ορ ΣΠΑ 5γσῦ σα] ϱἱρ ΟΥτεςα/οἳ. 

τοτ ϱ{ΖΔ 81 οπα]αςἩ 865 ο(Εἰαρ δὲ ΤΙάΑἴΣδὲν,, Ίωη και ουσ Α α1π [ια 
λατ] ἀθπαῖὰ οοτῦ 3 νροἷσί (οοπίτα Τεῦταξ ργαεροδέίοπεπι 88Ο ΑΤΑ ΟΠ 

οεγέας ἐπ εοπἐωπιοξίοπεηε οἳ”') Ἠϊογεδβδδ Ώεὰ "05 5αἩ | τα επαγγελµατα 

ου1Ώ ΝΑ ὅ. νς (6ἳ. Δπῃ 611) δα] «0Ρ ΑΥΠΙ ΑΥΤΡ ΟΥτΕΙΑΡΗΣ ο{ε58407 (οπη τα) 

αιτοτ. 901. 918 ϱ(Ζ86Ἠ 8ΟΙ ο(πης]αοὴ 305 ΤΙ 4Ια1184 Ας Ῥγοπηϊςς Ηϊδχεσα Ἐοὰ 
εκως Τϊ το επαγγελκα οπη ΒΟΚΙΡ (6) οπι το) αἱ Ρ]ει (45. 1ΤΤ. τ. παρ- 

αγγελμ.) βγτοο] οαὲ ΤΗΡΗΥΙ Οες [ εν οισ (εῖ. οἳ): οἳ οἵη εν | κατοικεν 
(νε λαδᾶαξ): Α 19. 69. 191. 4δΟΣ εγοικει, Αασῦῖν Ργουβί8ς ὑιλαδᾶαὲ. Οἳ 
αά απο νδυδαπα οἱ. Ιγ30δετ οεῖαῖ, 

14. σπουδ. ασπιλοι (6ἳ. ΥΕ οἵς): 15. ασπ. σποιδ. { αμωκητοι ΙΠΙ ΝΒΟΚ 

ΤΡ οἷς (νς ὑππιαοιζαξὲ εἰ ἐποίοϊαξδί, ΑααὈῖ5 ὑπυίοζαξὲ εἰ ὑηιπιαειζαξι) ... 

ὐ΄ αμωκοι οαπω  ὅ. 6. 19. 96. 96. 65. 68. 69. 191. 180. ἀδος Ῥμοί 
πηθηῖς Ὦ 1 8 

15. τ. κυρ. ηκων: Ρ 16. 18. 96. 90. 40. 41. αγτΌοᾶἱ ασπὸ αγδ Όαση Τὸ8 οπα 
μμων | ηγεισθε (εἳ. »9): νἲ αγεισθαι | ημων αδελφοσ: κ 99. 69. 191. 
38ος 3ος αὖ, ημων, ἴδια νς ρριδὲ |. ὀοθεισαν αὔτω ΕΝΤῃ ΝΑΒΟΕΡ αἱ 
Ρ]α510 οαὲ να 58} «ορ 5Υτοσα1 ϱἱρ Ῥ]μουαβηΙον Ἡδ ΤμΡΗΥΙ .. ς αυτω 
δοθεισαν οπι 1, αἱ ρ]α Όες 

16. πασαισ ταισ οπΠΙ ΑΚΙΡ αἱ Ρ]ος οαῖ ΕΠοααπΙολ 1 ΤΙΗΡΗΥΙ Ο6ο .... Ιω 
Τϊ οι (409) ταισ εππὰ ΑΒΟ ὅ. 19. 190. 14186ί | εν αυταισ... Α 9. 91. 
4Τ. Ίδος εν αυτοισ | εν αισ (0) οἵπι ΝΑΡ δ. Τ. 8. 15. 99. 95. 97. 91. 

68. 69. Τ8. 104. 106. 191. 180. αδος αἱ5ὲς αυτῦσα] οἱ ΤΗΡΗΥΙ... ς ΤΙ 
εν οισ οσα ΟΚΙΡ αἱ ρία Ῥ]ιοβηαπΙοα 1 0ος | εστι οΠΠΙ ΔΒΟΚΙΗΡ (τιν 
οπι]κεῖς Πεεοτῖς εσ) αἱ Ρίοσ οδὲ Ῥλοιιοαπῖοὰ οίς.... Α 19, 99. 98. 4Τ. τὸ, 

1ττ. 180. «δες αἱ556Σ εισιν, Ἰἴεια 8αἩ. | στρεβλουσιν: ο" 91. 99. 68. 

ἆδει στρεβλωσουσιν, ο στρεβλωσι». Οἱ εἵ. ΕΡρΙΡΗΙ 5 του αγιου πετρου 

του λεγοντοσ ωσ εγραψεν υμιν ο αὐ. που παυλοσ, ατωα εστι βαθεα 
και δυσερµήνευτα, α οἱ αμαθεισ και αστηρ. ῥιαστρεφουσι τη εαυτων» 

αγνωσια. 

1Τ. πφρογινωσκοντεσ (4 -γιγν-): 51. γι ωσκοντεσ ... ο απῖο αγαπητοι 

ΡΟοΣ, 835Γ οἳ1 αγαπ. | συναπαχῦθεντεσ: 1" συναναχδ. 



ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ , ς Ἡ 917 

» Σο / ο Ἡ / λ ; ος / ς πα 2, 20 
στηριγμοῦ, 15 αὐξάνετε δὲ ἐν χάριτι καὶ γνώσει του κυρίου ημῶν Ίωασο 

- - - - / ) - . 

καὶ σωτῆροσ Ἰησοῦ Χριστοῦ. αὐτῷ ἡ δόξα καὶ νῦν καὶ εἰσ ἡμέραν 1γ95 1 

αἰῶνοσ. 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑ. 

ζ 
ιό) 7 δν κό) - ο ’ Αα « ’ κ. 2 .- 

1 Ὅ ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆσ, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωρόκαμεν τοῖσ ὀφθαλμοῖσ 3,14 
- π λ ο) ο αν» / π ” 

ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρεσ ἡμῶν εψηλάφισαν, περι του 

18. αυξανετε: 5. 88. 98. 95. 104. αἱ Ῥαις -νητε, 16. 22. 9τ. 99. 99” 100. 

Α1356ς..νοιτε... ΟΡ 15. 40. αυξανεσθε | δε: ν 69. αδοῖ οσα | γνωσει: Ῥ 
81, πιστευ | τὸ χυ: 9. 40. 69. 191. αδ.ῖ ὀγτροά] εί ΤΠΡΗΥΙ αάά και 
ὤεου πατροσ |. και νυν (581 «ορ τεάᾶυπί αὐ]ήπο): κ 10. 24. 41. 50. 

Ἠ5ΟΣ ΟΠ και | αιωνοσ βἶπε αἀάῑίατα ουπι Β 10. οὓς Ἠατ]” Αι (ν]άε 
8ϱ 5αΡ) Βοάβθδ ... ς (6098) Τη αἀά αμήν ΟΠΠ ΝΑΟΚΙΡ αἱ Ρ]εΓ νΕ βα]ι 

σορ βγτῦοά! ϱ{Ρ αγπι (ΑείἩ απιεη εί απιεπ) 1: 8ο]6ΐ οπιπῖπο α (εβίς 

ΡΙετίδᾳιθ αἀάϊῖ αἆ Ώπεπι ϐϱΡΡ, τί 1 οί 2 0ο Ερ]α ΕΠΙ 60οἱ 1 εἰ 2 Τμεβ 

Ἠερ 1 αἱ 9 Τΐπι Τίς Ρμί]επι 1 εί 2 Το 1 Ῥα. Τετ (απίατα (Έοπι εἰ 

61, Ίέεπα Παπά) ποπ 58115 απο(οτ]έα ας αδί αἱ οπη Εἑαέασ αµην. Ῥααοῖ α4ά 

αμήν ὃ Το]. 

Ῥπββοτ]ρίϊο: ΝΑΒ πετρου ϐ, 6 πετρου καθολική (8ἵ6), 126 πετρου επι- 

στολη, 40. ΠΣεΙ α] πετρου επιστολη ῥ’, 20. πετρου επιστο]ηή καῦολικη 

δευτερα, 1, 10. 80. 96. 115. 122. 195. του αγιου αποστο)ου πετρου 

ἐπιστολη ὅδευτερα (80. αἱ ῥ/), Ῥ πετρου [του αποστολουΈ] επεστολη 

χαθολικη β. Τεπι Τθ. τελοσ τησ ὅευτερασ επιστολησ πετρου, ὃδ. 
τελοσ τησ πετρου β χαθολικησ επιστολησ, Τδ. τελοστου αγιου απο- 

στολου πετρου επιστολησ β'. Ἀπιτετ αἲ, δεᾶ 4] Ῥ]α (κὖ 9 αρ Ῥετί) 

πὶ] βαρβογῖρέαπα ἨαῬεπί. Νες Ἠαδεπί ς σὲ. Ἐκ Τιαίΐ απη ερ]. ερἰβίη]α 

Φεἰτί θεσιιάα, ἕα επρ]. ερεί. θεοί. ρείγ{ Π., νρζᾶᾶ αρ Ίωῃ επρ]. ερίεί. δαπο(ἡ 

αροεί. Ρείγί. Ῥταείετεα πιππεταπί{αΣ στιχοι ϱνό’ (ἴΐα τ, ὃ. 40. 118. 126. 

31), αἱ Ραιε ϱἳ. Τη Ρ ΠΙΠΙΕΥΙΒ Ρεγῆ{. Ἡ οαρίπ]α Ἠαῦεί ῥ”, απ [α ΧΙ. 
Ἐπί]α]1ς η 6Ι6ΠΟ]ο (αρ Ζαεαρπ/15) πέτρου ἐπιστολὴ δευτέρα. ἀνά- 
γνωσισ πρώτη κεφαλαίων ὅ’, μαρτυριῶν γ΄’, στίχων ϱνό’. 

Ἀνωαγνου α ἀθάϊπιαβ ουπι ΑΒ (56ἆ Ἠαῦεί -ανου), πθο α]ίετ κ η εαῦ- 

βοτ]ρίῖοπο, Ἡ. ]. νεΓΟ νὠαννου επιστολή α, ἵπ ο Ε{π]15 εὐβεῖδβις αρί; 

κ 9Ι. Τ6. Τ8. 106. αἱ556Γ νωαννου επιστολη πρωτη (Ἀίΐαπε εἷο 60 92), 

96. 1ΤΤ. ΚΕΙ επιστ. ιωαγνου πρωτη, ὃ. 22. 80. 100. 101. 104. τωαννου 
ἐπιστολη καθολική α΄, Τ2. καθολική πρωτη επιστολή ιὠαννου, 98. 90. 
ϱωαγνου καθολικη πρωτη επιστολη, Ττ0. Τ8, 98. του αγιου αποστολοι’ 



ΙΕ πα ΙΟΑΝΝΟΥ Α’ 

Ἡν 1ο λόγου τησ ζωῇσ᾽ 3 καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθῃ, καὶ ἑωράκαμεν καὶ 

μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αιώνιο», ἥτισ 
ἦν πρὸσ τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν: ὃ ὃ ἑωράκαμεν καὶ 

ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν καὶ ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖσ κοινωνίαν ἔχητε 

11.9 

«ᾱ, εωρακαμεν οµΠη ΔΑΒΟΚΦΙ1,Ρ ε{ο (Γ1οη8]θχ 5,455 ΟΥγποςί στ. 199)... ΤΙ 

τώανγου επιστολη α, 1 επιστολη καθολικη του αγιου αποστολου 
νωαννου, Ῥ (ώὠανγου του ευαγγελιστου και αποσ[τολου επιστολη] α, 

τ1. 99. του αγιου ιώαννου (Τ1. αἀά του Φεολογου) επιστολη καθολική 

πρωτη (Τ1. α’). Βἰπλίει αἱ (15. επιστολη α΄ νωαννου" εὔυαγγελικη 
Όεολογια περι χὺ. Αί ηαθςο 4παε αἀα ία δαπί Ῥρτϊπϊ οαρί{α] Πα απα 
α[βοϊαπί, {δεῖ ῥροντησ Όιοσ (ὠαννησ ταδε χριστιανοισιν.) Ἠϊπο ς 

ἐπιστολη νωὠαννου καθολική πρωτη, ς9ὲ τωώαγνου του αποστολοὺ επι- 
στολη καθολικη πρωτη ... απι ὑιοίριί ερἰεύιζα Το]ιαππιίε ῥγύπια, Τα (ρΥαθ- 

ροβ]Μΐς Ῥτοενίριας) επρ. ὄγευες ερἰρμίαε οί. Ἰο]ιαπιιίε Ῥγὔπια (519) ἴπο, 

εἴμδῶεπι ερἰδἰ. ρΥΐπια. Αεί]μ: ἴπ ποπιύπε φαΐγί εἰ ]ήί εἰ δρίγίέιδ δαπιοέξ, 

οαπήις εί, [Ερὶδίι]α] Ιο]ιαππίς 110 Ζεὐεᾶαεί, ευφἰἰρίας, αροβίοζὲ ἀοπιπά 
ποδίγέ Πεδι (]ηΙδέί: ργεσαίῖο εἴιιδ δέ οτπι πιο ὧι δαεσιµζίπι αεσιῖ, απιεπ. 

Οἱ Ειιδηί5ε5, 58 κέχρηται ὃ) ὁ αὐτὸσ (Ῥαρίας) µαρτυρίαισ ἀπὸ τῆσ 
ἰωάννου προτέρασ ἐπιστολῆσ καὶ τῆσ πέτρου ὁμοίωσ. (Αἀάε Ἠπεςο 
οΐαπι αἆ ποίαπι Ργίπαπ ερἰδίι]αα 1 Ρα.) Επβηίδιδδ μέμνηται δὲ 

(Ίτεπασας) καὶ τῆσ ἰωάννου πρώτησ ἐπιστολῆσ. Ον 3934 εἰ 1395 εἰδΗΟ! 
ἐν τῇ καθολικῇ ἐπιστολῇ ὁ ἐωάννησ. Ῥταοίθτευ ο ᾷ]αῖ α]ϊᾳ ({εβίε 87 
μπηα/ϱ) ερϊδία]απη Ιδίαπη Ιπδοπίραπί αἆ Ρατί]ιοδ (οοἀδεπεν αραγί]ος» νιᾶα 

αρ Βαῦ.: ἱερίε ὢᾳ ΒΙΡΙ. τίς. Ἠείδε Ρ. 6 «ραγίος). Τα νετο αεἴῖαπι 

Απο απαθδῖ. 6Υαηρ. 05, 2 πιπη. ὃ9 (άἰοίωπι εδί α Ἰο]αππε ἴπ ερ. αἲ 

βαγί]ιο8) αἱ ἵηπ Ἱπδοχ]ρίίοπα ἰγαοίαίαππα ἄθσοθπῃ »ῦπι ερἰροίαπι [ο]. αἆ 

βαγί]οβ, Ἰίοπι ῬοβδίαϊΙάς ἵπ ἹπάϊΙσε οΡΡ Αιαραβίπϊ, αἰῖαπι Οαββῖος 156 

Ιο]ιαππίς αἲ Ῥαγί]ος, αἳ. συ απ παά 635 ({έεπι ἴρεε αἆ ῬαγίμοἙ, 5οᾶ Ρε- 

χΗπη(αθ αι Ποια ερἰδύ. νε] 5Ιπαϊ]1{6ν) 

εοραχαµεν οπτη Β”. ΟΕ ηας Τετίρταχ 15: Φποά υἰάὔπις, Ἱπα1ξ ΤοἩΒΗΠΕς, 

«ος αιιά(σίπιΒ, οσιζῖς πιοδίγῖς υἰάύπιιβ εἰ Πιαπιιδ ποδίγαε εοπἰγεοίαυεγωπιέ, 

ἄε Φε’πιοπε υἰίας. Ποπααπίπια 1, , Ἠθοῖία ΤομαπηΙ5 ἰαδίαίίοπεπι: (μοᾶ 

υζζέπιιις, Ἱπαιάξ, φτιοᾷ αιιδ(ύπιιις, οσιιζίβ ποδύγἰ υἰαίππτις εἰ πια πιοδίγας 

σοπἰἐγεσἰαυεγιώιέ, ἄε δεγπιοπιε υίας." 

«και εωρακαµεν (Τϊ εορακ. ο. ΑΕ3): Β 40. και ο εορακαµεν (3 40. εωρ.), 

Ρταθίθγοβα!ιθ 40. αἆᾷ και ακηκοαµεν. Ο6 εἰ. Ὠοπβ]εκ 4855 (64119) συν- 

Ίψεν επιµελωσ" και ο εωρακαμµεν μαρτυθουµεν, και απαγγελλοιεν 

υμιν την εἴο | την ζωην: κ ρταθίετπα[ζΗ{ οχειη!ίο ραρῖπα 

«9 εωρακαμ. (Τϊ εορα.. ο. Β") και ακηκοαµεν ... Ν Ἠ81] ο απηκοαμ. κ. 

ἑωρακ. | απαγγελλοµεν: κ ΚΔΕΙ απι ΤΗΡΗΥΙ και απαγγ. | και μι» εππι 

ΝΑΒΟΡ Τσ, 19. 40. 68. 180. Ἱατ] (ανά αρ 1) ΒΥΙΣΕΝ οἱ ο.” β4Ἡ ΑΥΠΙ 

ααί]ι 1 11115 Ααρτοπα1,,, ς ΤΙ οἱη καν οτη ΚΙ, α] Ρ]ευ οαί νρ (αἱ. απι 

{α ἀθπιῖά {οἱ ΒαβΣτΙ) «ορ 8ΥΤΡ χύ ΓἱοπγβδΙοκδμδό 06ο Αιρίαοι 1ὃ | 

ινα και υµεισ: 54 ΒΥΥΣΕΝ οΠ1 καν | και η κοιν. δε επΠι ΝΑΒΟΣΚΙ, αἱ ρ]εν 

οαΐ ΦΥΥ5Ε3 ϱοΡ αθἰἩ (αέ Ραγϊοραίϊῖο ποδίγα Ὁεγο) 14 ΤΙ 1115 ΤΗΡΗΥΙ Οες 
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ῴ « - ε ’ { ς Ν ” Δ . 

μεθ’ ἡμῶν. καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὺσ καὶ 
- -- ” - - υπ » / ε ο. 

μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτου Ιησου Χριστου. 4 καὶ ταῦτα γράφομεν ἡμεῖσ 
[ολ ς ος ον οσο / 
(να η χαρὰ ἡμῶν ᾗ πεπληρωµένη. 

νο σα « 3 , ο 3 ’ ΑΕ] 3 -- ο 

Ὁ Καὶ ἔστιν αὕτη ἡ ἀγγελία ἣν ἀκικόαμεν ἀπ᾿ αὐτοῦ καὶ ἄν- 
/ { ” σα « Ν - Ε] Δ Ν ’ ” 2 ζω 2 

αγγέλλοµεν υμῖν, ὅτι ὁ ὤεοσ φῶσ ἐστιν και σχοτία ἐν αὐτῷ οὐκ 
᾽ . / έ / 2] 2 2 - 

ἔστιν οὐδεμία. ϐ ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ποινωνίαν ἔχομεν µετ αυτου, 
λ - - ’ Δ » ο Ν 

και ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, ψευδόμεῦα και οὐ ποιοὺμεν τὴν 
4 . 23 5 - Δ - « η 3 3 
ἀλήθειαν τ ἐὰν δὲ ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν ὧσ αὐτόσ ἐστιν ἐν 

-ᾱ 

... ΟΡ 19. 97. 99. 69. 81. 180. αδΟΥΣ νρ πιδ 881 ΑΥΙΗ ΒΥΤΡ (ποπ ρτουαίῦ 

ΟνΙπΙ”0ῦ Ρὲ κοσεἰαέεπι, πια] Ε, λαδεπιις οι πι ραίγε΄΄ οἴς) οπη δε. Ο6ἴΘΓΙΙΠΙ 
νρ πιδ Αισίταςἴ1)ὃ 1] εἰ δοείεἰίαδ ποδίγα 8 1ὲ οιπι εἰο | ή ηµετερα: ν’ Ρεν 

Ἱποπγίατη ρεγρῖξ υμων µετα (89 ἀθ]ενΙῖ υμ.) |. και µετα: 51. αι" ας 

ἵταςἳ 1ὅ ϱἱ5 ϱΙοἵΏ 1 ΟΠ μετα. Οοπίχα πιδ -- οί αριὲ ραΐγεπι εἰ σωπι ΠΠίο εἰς 

«γραφομεν (εί. [ι ἀθπηῖά {ο] οἴο): απι Πατ] δογέρεύπις | ηµμεισ (0) «απι 

ΝΑ"ΒΡ 19. Πατ]Ά βαµ.... ς Τί υμίν οππῃ ΑΟΟΤΙΟΚΙ, αἱ [εχο ΟΠΠ οαϊ νς 

(εί. Αιρ Βεά) αγτα(ῦ «ορ αὖπι πα] ΤΗΡΙΗΥΙ Όεο :: αἱἹεπαπῃ α 6ΟΥΓΘΕΙΟΥΘ 
Ίμιεισ, πθς ΠΗΙΠΙΙ5 ημων απο 5εα πας ήχαρ. ημων (εἴ.ς) ο. ΝΕ1, 91. 99. 

40. 49. 9τ. Τ6. τ8. 96. 98. 99. 100. 101. 106. 114. ΙΤτ. 190. 11εςί 191εεί 

141εεί 3Ρ9 α195οΥ απι [πι Πατ] [οἱ καἩ ΦΥΥΞΕΣ αγθ ΤΠΡΗΥΙΟπι 06ςεοὸ (1 

εοτρ”- Παν] αἱ φαιζεαξίς εἰ (αι ἔιπι πιοδίγἹπη θέ Ῥίεπιπο: νσῖθ ἀοπιῖά 
τιέ ϱαιιζεαξίς εἰ φατιζίιπι υεδέγτίπι εἰξ Ῥίεπιιπι: αἲ απ Ἠατ]" οἱ Αα Βεᾷ οπι 

πιό (αιιζεα(ί) ...... ςὸ ) 7 ΤΙ ή χα. ὑμῶν ο. ΔΟΚΡ αἱ ρ]α νρεῖθ ἀαπιῖά 

(εῖ. Αιρίταεῦ1,ὃ Ῥο”τ1) «ορ ΒΥΤΡ ατπι αείῃ ΤΠΡΗΥΙΙΧι Οεοίσί, Ῥταο- 

τετεα ο” Ρροδί πεπληρωµενη αάᾶ εν ηµιν, Ιἴεπα ΒΥΥΣΕΗ αγὲ Ῥοδί ή χαρα 

Ἰμων αάά εν υμιν (Φιιο εδὲ πι υοὐί9) 

. ἐστιν αυτη (4)9’) οππι ΝΠΟΚΙΡ 91. 40. 69. 105. 19Τ. αδον οδεῦ α] [αγαθο 

ΒΥΤΡ ἰχί ΤμρΗΨΙ Ο6ςο... ς Ιω αυτη εστιν επ Α. 19. αἱ νὶκ πια σαϊ νο 

(εί. Ας αἴς) Αγι5ο8 6{Ρ τη | η αγγελια ουπι ΝΟΑΒΚΙ, αἱ {εγοῖὸ οαί ΡΙὰ 

181305 ΤΠρ]ιγ]οοπι 060σοτα Ίέθπῃ νρ (αὔζπιπέίαίζο, ϱξ. Ώ 1441395 Λας) ΑγνΣΟἩ 

ΑΤΠ αεί... ς (- αὐ Φ) η επαγγελια εαπι (Ν” νἱὰε ροβί) ϱΡ 19. ο. 
40. 69. το. τδ. 197. 8δοΙ αἱ] νὶκ ἵπὰ 84] οοΡρ ΑΥΤΡ ΤπρΗγ]ἰχί Οεεἴχε, 

Βογῖρεί{ νἘ ή απαγγελιασ, οογτοχῖξ ν6το 56 1ρβ6” 5αργαβοτ]ρ!]5 ΠΠ τεετ]5 

γαπητησε, 41ο εβοεῖί ή αγαπη τήσ επαγγελιασ. | αναγγελλοµεν: 18. 

40. 69. 98. 100. 19τΤ. 180. ὄτιεοί α5εύ απαγγελλ. | εν αυτω οὐκ εστιν 
ΟΠΠ ΝΑΟΚΤΡ αἱ Ρ]εν οπὲ νο ατπι ΦΥΤΡ Ον 9255 αἱ (οι ουδεμια) οὃ” εἰ 

39Τ8ᾷ Ἰ956πηθ! ϱ/250 Τ1 481396 Αιιρίταςί1ὅ οί... Ἡ 19. 51. (5ΥΤ5ΕΏ εἰ ἔεπε- 
ὀγαε πιζαε κιώιὲ ἴπ εο, 881 εἰ πιῖίαε ἐεπεῦγαε σιιπὲ πι εο, ἴξεπι «ορ 56 

Φπέ ηΟΠ οχρχ!) αθί]ι ΟΥ 12441 ϱ(418 9 ϱ{ 7956161 οιὔ51 Ον]πί 119 0αεβαἴα] 13 
ουκ εστιν εν αυτω 

. εαν (601επιδ ἸΚαι εαν ειπωµεν, φησιν ο νωαν. εν τή επιστ., ΟΥ 15 
φασκων οτι εαν ειπωµεν εἴςο): Α αἀά γαρ | περιπατωµεν «Ἠπη ΝΑΕΟΚ 

ΩΡ εἰίο ... 54. 106. 1Ττ"Σ εδΟῖ αἱ Ραις περιπατουµεν | ποιουµεν: Α 
ποίωμεν 

.εον δε: 99. 6633 Πατ]” οπι δε | εν τω φωτι: 15. οπι τω | αυτος εστιν: 

1ο 15, 11 
16, 94 

21912 

20 25 
8, τι 

ἘΡΙ δ, 8 



920 . 8, ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 

- / η ”’ 2 3 ΄ λ Δ ος 3 - 

τῷ φωτύ, κοινωνία» ἔχομεν μὲτ αλλήλων καὶ τὸ αἷμα Ι]ησου τοῦ 
ε - 5 -- 2” « . .) Δ , [4 / Σλ 21 

πες, Ἡ φίοῦ αὐτου καθαρίζει ἡμᾶσ ἀπὸ πάσησ ἁμαρτίασ. 8 ἐὰν εἴπωμεν . 
[μὴ ζ / 3 2 ζ λ ν Ν ς 2 / ο) 

ὅτι αμαρτία» οὐκ ἔχομεν, ἑαυτουσ πλανωμεν και 1 ἀληθεια οὐκ 
3] -- ς ” η { ’ 5 -- 

ἔστιν ἐν ἡμῖν. 9 ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰσ ἁμαρτίασ ἡμῶν, πιστόσ 
5 Ν , [ὸὲ 2 ολ ας ον Δ « η Ν / « - 

15,54 εστιν και δίκαιοσ, (να ἄφ]ῃ ημῖν τᾶσ αµαρτίασ και καθ αρίσῃ ηµασ 
9, 14 .] Δ / 2 ’ ... 2! σ » ς / / 

τος/4 ἀαπὺ πασησ ἀδικίασ. 10. ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ημµαρτήκαμεν, ψευ- 
- / (4 κα Ρ] - .) {4 - 

στην ποιοῦμεν αὐτόν, καὶ ὁ λόγοσ αυτοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν. 

11. 
- , ΄ .ν ΄ [ὰ Ν ΄ 

1. Ἰεκνία µου, ταῦτα γράφω ὑμῖν ἵνα μὴ ἁμάρτηῃτε. καὶ ἑάν 
ε / { 3” λ Ν / 2 -. Ν 

1ο14,19 τισ ἁμάθτῃ, παράκλητον ἔχομεν προσ τον πατερα, 1;σου» Ἀριστον 

τ, Ο16παῦ26 οπι εστιν | µετ αλληλων επι ΝΑΞΟΙΥΒΟΚΙΡ οίο ... ΑΡ 'Ιά {οἱ 
Ο1επιῦῖό Τοενιραά]ο1ὸ ΤιάἱΔί5τὸ (6α116) µετ αυτου, Ἰιατ] ομπι ἄεο ... 

Δ6{ΗΤΟ Ζπί6Υ πΠΟ5 οππι εο, 5ΕΔΡΡ οἵη οπι εο. ΟΕ ΤΠΡΗΥΙ εἰ Οες: τησ 

Χοι/ώγιασ τησ αλληλων' δηλον δε οτικαιτησ ημών τεκαι του φωτοσ. | 

ιήσου «ΝΤ ΝΒΟΡ 29. 693 αδοὶ δα (,α]”- αρ 11) ΑΒΥΙΣΕΝ αἱρ ἴχί βα]ι αγπι 

ααἴμῖο ϱ0]επιῦ2θ Ἐπ]ρσαίαα,., ς (490) αἂά χριστου εππι ΑΚΙ, αἱ Ρ]οτ 

οαί νο (εί. απ ἀαπιῖά αχ] {ο]) «ορ ΒΥΤΡ ο." αθδίμΡΡ Τογίρπάϊα1ὸ Αιασ 
ἰχαοί 15 (5οᾷ ραπ]]ο Ροβὲ οπι ΠΠ εἴις) Βοᾶ | του υιου αὔτου (54. 6ο 

απίε 10 χὺ Ρο): ααἰμαζὸ οι | καθαριζει... 5. 106. 1916Οί 1419οἱ α135οτ 
κοθαρισει, 6. τ. 99. 663" καθαριει, ἴίεπι Απρ Δεί 1515 (πο. Πέθπι 

αΗΡ1) 88] «ορ 21 4αδίέ 

ουν εστιν εν ιν) οΝΠῃ ΝΕ, αἱ ΡΙ6Υ 5. «ΟΡ ΑΥΤΡ αεί; Τετραἁ]ς1ὸ 0ες 

ενω δα Εὐ΄ ἴπ Τί εν ημιν οκ εστιν εἳπῃ ΑΟΚΡ ὅ. 15. 913 66. 69. 191. 
1980. α56Υ α1356Υ οαξ πηῖὸ γρ ΑΥΥΡ αἲπη ΤΗΡΙΗΥΙ ΟΥΡ "11. 595 Τ,οἱ[ 6,195 Ας 

ἰγαςί 1,8 αο58εΡ (αἱ Τιαί{ αἱ πα) 

«πιστ. εστι’ (99): νἲ οΠ1 εστ. | ε)α αφή ημιν τασ αµαρτιασ 8ἱΠθ ημων 
ΕΠ ΑΟΚΙΡ αἱ Ρ]ου παῖὸ {οἱ νρτηΣ αρ Ίωηπ ΟΥΡΣΙ Ηιετίονία Αισίοι 50,3 
ΤΠΡΗΥΙ Οεο ... Νο ὅ, 26. 68. 609. 98. αδεὲ 156) νρ (αἱ. απι {αι ἀθιπῖά 

Ἰατ]) ςγταίν δα] (οπηῖδεο ημιν) «ΟΡ αἲπὶ αθί Ὦαπι” 50 αχραΏῖ5 Αισίιαεί 

19 ΑΟ53Δ6Ρ Π1ειρε]αξ1 αάᾶ ημων | καθαριση: ΑΟ’ Ἡ 19. αἱ Ράις Έα 
3550 οκρατῖ5 (αἱ. 63, εεᾷ ἀεβιπί πιστοσ εστω’ 1δᾷ τασ αμαρτ.) καθα- 

ὀισει | ημασ: ο ΟΠ1 

10. ουχ ἡµαρτ.: Ν ουκ ημαρτ. | ουκ εστ. εν μι: 69. 19Τ. αἲΕΣ Α.Πι ΥΤΡ 

ΤΠΡΗΥΙ εν ημ. οὐκ εστ. 

ΠΠ. 1. τεκνια µου: ΟΙ 359 (Ἴσεο ἄἶσο, Π1ἱοἴ) ΟγτἍῦιοι 55ο Έανη 550 

(εἰ. Ρα115) οἵη µου | αµαρτητε (εί. Ώ1άί115,935): 143 69. 19Τ. αδοτ Οντ 

Άθασι ΏαπιἍ,ὔδ0 (οί, Ρα5) αµµαρτανητε | και εαν τισ: ΟΥΥΆΌ8ει αάάᾷ δε 
... Ὀ 141592 εαν δε και, ΡΘΙΡΘΠ5 αμµκαθτωµεν | πατερα οἱ. ΟΥ 933. 8. 
164. 159 Ῥρ[γοαῃ 11 Ογταφασι 660 α{Ζ86]Ἡ 661 Τ)αΠῃ2,580 Ουρ] Αασααοί 1)τ ϱίς 

Αἴπ Ετιδρς306 Τά 1558 9 εον, Ιέθιι Ταενρααίς1δ 061”. 5τ ἄειηι 
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δίκαιον Ὢ καὶ αὐτὸσ ἱλασμόσ ἐστιν πὲρὶ τῶν ἁμαρτιων ἡμῶν, οὐ 
περὶ τῶν ἡμετέρων δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ ὅὕλου τοῦ κόσμου. 
ὃ καὶ ἐν τούτῳ γινώσκοµεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτόν, ἐὰν τὰσ ἐντολὰσ 
αὐτοῦ τηρῶμεν. 4 ὁ λέγων ὅτι ἔγνωκα αὐτόν, καὶ τὰσ ἐντολὰσ 

αὐτοῦ μὴ τηρῶν, ψεύστησ ἐστίν, καὶ ἐν τούτῳ ἡᾗ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν' 

ὃ ὃσ δ᾽ ἂν τηρῇ αὐτοῦ τὸν λόγον, ἀληθῶσ ἐν τούτῳ ἡ ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ τετελείωται. ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ ἐσμέν. ϐ ὁ 

λέγων ἐν αὐτῷ µένειν ὀφείλει καθὼσ ἐκεῖνοσ περιεπάτησεν καὶ 

αὐτὸσ οὕτωσ περιπατεῖν. 

Ῥαΐγεπι. Οἱ ει. Ἐρμτῖδ πρ. τον πατερα,  χν τον Όεον δικαιον. | 

ὀικαιον αἰ. Ος Ῥεΐν Βι5 Ὠιά Ογνδῦαοι Τοετί είο (ΟΥρΤΙ αώνοσαίηπι 
λαδεπιιδ αν. ραΐν. Πε. 6η", σι]/Γαζαίογεπι) ... ΟΥΤΖΔΕΝΔ61 Έλι 50 οπη 

κε. ΒΕΠ Πιδί εἰ Τηπηιασιζαξτιτι 

9. ιλασµ. εστιν ΟΠ ΝΒΟΚΙΡ αἱ ρ]ετ οαὲ Ο1εαῦοῦ ΟΥ 3559 αἱ 155. 15) εἶο 
Ῥοίτεδη 11 Εβδάετη 585 ϱ[ρ5 515 1115/55 ΑΓΠΦ69. 915 ο ἡπέΤτὸ Ἠρ]μτὸς” Ογτ 
αὐαοι ὅδὺ ϱ/Ζ461 661 ϱίς Τοαγεριαἰε1δ Αιισίταοξ1, Τ. 8 ϱιαΠῦ οίο ... Ιμη εστιν 

ελασµοσ οιπῃ Α 68. 180. νρ ΦΥΤΡΕΝ ΕΙΙΦΡ5 355 Οσίπί 195 οἱ 3,331. 359 ΟΥρΤΙ 
ΗΙΙ16ὲ Αιρβίία οἰς | περιτων: ΡαίχεαΏ 11 ΕβΡ5395 εί (αἱ. ρο5ίθ1») 515 
υπερ των | µονον ΟΙΠΙ ΝΔΟΚΙΡ αἱ ρίεν νο Ο1επιῦοῦ Ο1548Ρ ΕιιβΡ5 515 

ΟΥταῦαοα 550 ο(Ζ8εμ661 οί... Β 1. 91, 9δ. ὃτ. 66” 803 1017 αἱ Ρας 
88Η «ορ Ος 1531 µονων | ολου τ. κοσµου: 51. του κο. ολου 

ὃ. γιώσκοµεν: Α -κωμεν | τηρωμεν (εί. κ Ο1επιδ1ϐ): κ” φυλαξωμεν 

4. 0 λεγων οτι 6ΙΙΠΙ ΝΑΕ 18. 20. 21. 953" 65. 6633 68. 69. 98. 101. 1Ττ. 

180, α5ετ ἀδοῦ δεν δτ]εοί ϱγτα!ς (8α] «ορ ες Ἰωρεπίο Ιπσααθ) Ο]επιδίὸ 

ΟΥ Ρ58 (φιῦ αἷοιέ φιιοπίαπι οοφπιουτέ 6ιιπι) Τιοἱξ ὃν 5 (8εὰ δίαίίπι ροςί Ιορῖ- 

ἴασ μα πῖα, Ἰπααῖέ, οἱ ἀῑσαί: σοφπουῖ ειπα" οἱς, αἲ ἷὰ Ῥτο ταίίοπα Ἠαῖα5 

]οοῖ ποη οοπίγα να]αε) Αισίιναοί 19 (σι ἀἷοῖί (ωῖα οοφπουτὲ επι) Απιῦ αἱ 

(ἴατδας αἱ ΟΥΡ εί Απο; εοπίγα να φιῖ ἀῑοῖξ δε Ίι05δ6 επι)... 5 οπι οτι, 

Τη [οτι], εαπι ΟΚΗΡ αἱ Ρ]ιι οαὲ αγ αθἰλαῖτ Ο1οπιδῦ1 Ο6ς | και εν τουτο 

οἱ. Ο16πιῦ10. 651 ΟΥρδή Τ,οἱΕδ18ἵ ϱίς ... ΑΡ 19. 2Τ. 49. ο και, Ἠῖπο 0 
τες Ἀ οπι εν τούτω (656ἳ ε, αυτω), Ἰίεπι 19. 8δεᾷ ροδί ή αληθ. Ἰαυτουι, 

Ἔχεν αυτο αάά | η (31. 94. 66. 100. 199. οδοῦ ο) αληθεια (αεί. Οἶ6πι 

υῇ5 ΟΥΡ Τιεῖξ Απσίταςί 19 ϱέο): κ 8. 2ὔ. αθί]ι αάά του Θεου 

δ, τηρη (43 τήρηση): κ 19. 100. 149. οδει δτιεεί τηρει | αληθωσ: 
ϱτ. 29. 6613 οπι | εν τουτω (αεί. Οἶειπ 510): Ρ 5. (πεί) ροδὲ η αγ. τ. 
Θεου Ρροηπ. 1μίθαγαο Τ,οἱΕ15Ί 015 γι αιέεπι δετυανενγύιέ εἴμδ υγ δια, 9εγο 

αὖ εἰδ οαγτίας ἀεῖ οοπδιιποπιαία ἐδὲ (εαο 1ο6ο Όέεγε οοπδιπιπιαία ἐδὲ σαν {αφ 

ἄεἰ αριιᾷ 1ος). Οαείεταπα Απσίταςσί Η90ἱ5 αά ϱἳ ἴπ Ίρδο Ρεη/εούί Γιεγύπιις, 

6. ο λεγω» είο: Ο]επιδὸ..- χαθωσ κακειγοσ περ. χαι αυτοσ περιπ. επι 
ΟΠΗ 12193: ϱμἱ αἰοῖέ ϐε (ιπίβίο ογεενε, ἀεδεί εἰσιέ ἐῑζε απιθι]αυτέ οἱ ἶρδο 

απιὀ. Ταπι ΟΥρὸδὺ: 115. 350. 808: (ή ἀῑοίε 8ε ἐπ ΟἨγίβίο πιαπεγε, ἀεδεί, φιιο- 

πιοζο ἐῑ[ε απιὀηζασοί, εί ἴρδε απιδµζατε. | χαι αυτοσ ουτωσ 6ΠΠῃ ΔΟΚΡ αἱ 

Ρ]εχ οβ{111 «ορ (ορογέεί -- αέ απιδιιζοί 1ρδε θἰπιιήεη) 5ΥΥΡ ατπι Βαν 1015 
(άεδεί -- δίο εἰ ἵρεε απιὀπίαγε) ΤΠρΙγΙ Όεο ... ΠΠ οπι ουτωσ οµπῃ ΑΒ ὃ. 

ΤΙΘΟΗΕΝΡΟΒΕ, Ν. Τ. Εά. 8. 21 Β 

4, 10 
Το 11, 514 

Το 15, 10 

4, 90 

4, 1 
1ο 18, 556 
14, 31 98 

Το 15, 15 



9 Το ὅ 8 
Με 5, 48 

1ο 13, 4 

1ο 19, 86 

δ, 18 

μοο οϱ,π. ΙΩΑΝΝΟΥ Α 

3 / 2 3 Δ Δ ’ τσ υρω 3 ΝΕ: Ν 

Ἱ ᾿γαπητοί, οὐκ ἐντολὴν μαινὴν Ἰράφω ὑμῖν, ἀλλ ἐντολὴν 
ῃ α 2! ο) δις ον Πονέα εις ρ τς ε ; 

παλαιῶ», ἠν είχετε ἀπ αρχησ᾽ 1 ἔντολη η παλαιά ἐστιν 9 λόὀγοσ 
ο . / / Ρ] ..Δ Ν ΄ ενα ο ή ὼ τὰ. 

ὃν ἠκούσατε. ὃ πάλιν ἐντολὴν καινἠν γράφω υμῖν, ὅ ἐστιν ἆληθὲσ 
ώ - Δ { - τά { ’ Ν - .) 

ἐν αυὐτῳ καὶ ἐν ὑμῖν, ὅτι ἡ σκοτία παράγεται καὶ τὸ φῶσ τὸ ἅλη- 
ον 3 / 0 ς / 3 Ξ ἃ σ Ν λ 2 λ 
ὤινον δή φαίνει. 0 λέγων ἐν τῷ φωτι εἶναι και τὸν ἀδελφὸν 

ο) -- - 3 - / . Ν ΄ ” ς ” - ΔΝ 5] 

αὐτοῦ μµισῶν ἐν τῇ σκυτίᾳ εστὶν ἕωσ ἄρτι. 10 ὁ ἀγαπῶν τὸν ἆδελ- 
ο - Ν Δ ῃ ραλ 

φὸν αὐτοῦ ἐν τῷ φωτὶ μένει, καὶ σκάγδαλον οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ 
ς Δ - - - ’ Ν ΔΝ . 

11 ὁ δὲ μισῶν τὸν ἀδελφὺν αὐτοῦ ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστιν καὶ ἐν τῇ 
- Δ -« ε ὃν 4 « / 

σκοτίᾳ περιπατεῖ, καὶ οὐκ οἶδεν ποῦ υπάγει, ὅτι ᾖ σκοτία ἐτύφλω- 
Ν - 

σεν τοὺσ ὀφδαλμοὺσ αὐτοῦ. 
ς / ο... , Πω αρ ο. ες ῃ Ν 

12 ΙΓ ράφω ὑμῖν, τὲκνία, ὅτι ἀφέωνται ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι διὰ 
” ς ον πὰ / 

τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 19 ]ράφω ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγκώκατε τὸν απ᾿ 
2 -» α- ᾳ / Ν / / 
ἀρχῆσ. γράφω ὑμῖν, νἑανίσκοι, ὅτι νένικήκατε τὸν πονηρόν. ἔγραψα 

94. 05. 81. 180. ἆδοιτ να βα1 αθίὮ (11ῦ6το 8ΥΓ5ΟΒ) Ο1αεπιδ1ὸ ΟµΠΙ 1 193 
ΟΥτίομ 199 ϱἱ 858 ΟΥραιαίες Αισίταοί 1 αἳ πα... Ἡ ΟΠΙ και αυτ. ουτ. 
περιπατ. 

Τ. αγαπητοι ΟΠΠ ΔΑΒΟΡ α]:0 σὲ νς 541 ϱοΡ ΔΥΤΗΙΕ απ Β1άἱαί 6,296 
ΤΗΡΗΥΙ Απαρίναεί11ο ἨΒοάδτ,.,ς (-- 0 54) αδελφοι (αὐ) εσπι κ, αἱ 

Ρία αεί) Ο6ο ... 1361 οπι | ουκ εντολ. καινην: 19. ου καινην | γραφω 
ὑμιν: 91” αάά ο εστιν αληθεσ εν αυτω (:: εκ νουδια 8. 6ΓΥΟΥΘ οςιι]ῖ 

αἀθιπιρία) | ειχετε: 21. 99. 84. 495. ὄτιεοί ὕ8ιεεί 56 Ίκ5οῦ εχετε | 
ἠκουσατε 8ἶπο αἀάῑίαπι οππι ΝΑΒΟΡ ὔ. 19. 21. 99. 99. 40. 65. 68. 81. 

180. 49ο 156 νρ 5αἩ «ορ αυτα αγ ααίἩ ΑπρίιΔεἰ11ὸ ΤΗΡΗΥΙ]...ς 

(61009) αάᾶ απ αρχησ επ ΚΙ, αἱ Ίοπρε Ρ]α σαΐ (ΑΙΠ166 αλλ εντολ. πα- 

λαιαν ήν ήχουσατε απ αρχησ) Οεο:: ο[ν. 94 

«αληθεσ (Ν αάά και) εν αυτω: Α εν αυτ. ἆληθ. | εν υμιν «ΙΤ ΝΒΟΚΙ, αἱ 
Ίοηρ6 Ρ]α οαΐ νρ 841 «ορ ΑΥΙ56Ν οἱΡ ἴχί ατπι αεί ΤΠΡΗΥΙ Οεο Ας 

τας 110 Ῥοά στ... ΑΡ 4. Τ. 9. 99. 99. 51. 94. 4Τ. Τ03 οδοῖ (οἱ ΒΥ1Ρ τος 

ΗΙετίονΙα 1 εν ημιν, Ἠΐπο 9’ | σκοτια: Α σχια 

9. µσων (εί. Ον 15 0ΥΡ255 Τιοῖ[151): κ 16. 45. 98. 191. αὖπι αεί] 86Πο]100 
εἴ105 Ο0ΥΡ205 αάά ψευστησ εστιν και | σχοτια: 100. σπχια (5εᾷ σκοτ. 
1π τς) 

10. ουκ εστ. εν αυτω οπι ΝΔΟ ὅ. 100. 19368 πα]ῖ ΑΥΥΣΕΝ β4Ἡ (εορ ποπ εδὲ 

δοαπιώαζ. πι εο) Τιοῖβ15ῖ..., ς Ἡϊ εν αυτ. ουκ εστ. υπ ΕΚΙΡ αἱ Ῥ]ετ οαῦ 

νρ (ει. Βες”71) ΑΥΤΡ αγπι ΑπΙοςΙΙ15 ΤΗΡΗΥΙ Ο6ς Αιρ αοί 113 

11. εν τ. σκο. εστιν καν (Π/οἳΕ15Ί Ἠαθο οπι): Ῥ εν τ. σκ. μενει και | τ. 

οφθαλά. αυτου ΟΙΠΙ ΝΑΒΟΚΗΡ εἰς (αἱ. ΟΥ 18: Τ,οἳΓ15Ί 0 εἴιβ) ... ὃ- 

4ο. Ὁτ. 95. 101. αυτ. τ. οφ. 

12. τεχνια: 1. 10. 40. τεκνα ... 91. 99. 6633 08. 1089. 106. α119 0114 90ἱΗ 
οἱ Ῥον]υίάειῃ παιδια | αφεωνταιν (86): νἲ 108. πδοῖ α] α]ῑᾳ αφεονται.... 
νΕ Ααρίταοι ὃν γεπιζέηέὴ, Απά «ορ γεπιέεπίι | υμιν: 1, 1. 68. 99. 
αδοτ 15οἳ 1656} υμων 

ορ 

19. τον πονηρον: Αα 96. το πονηρον | εγραψα (6)/) εππῃ ΝΑΒΟΡΡ αἲδὸ 
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{ Ξψ ο ” / Δ ΄ ” « -- , 

ὑμῶν, παιδία, ὅτι ἐγνώκατε τὸν πατέρα. 14 ἔγραψα ὑμῖν, πατέρες, 
/ 2 ο) ” ”, ο ο ο ) , 

ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ᾿ ἀρχῆσ. ἔγραψα ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι ἰσχυροί 
ος ’ - - -- - 9 

ἐστε καὶ ὁ λόγοσ τοῦ Θεου ἐν ὑμῖν μένει καὶ νενικγκατε τὸν πονη- 
- 5 - λ ῃ θι 

ρόν. 15 μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον μηδὲ τὰ ἐν τῷ κόσμφ. ἐάν τισ 
1 ” Ν ΄ ϱ) 2 { ᾧ ’ -- 5 - 

ἄγαπᾷ τὺν κόσμον, οὐκ ἔστιν ἡ ἀγάπῃ τοῦ πατρὺσ ἐν αὐτῷ, 
- - ’ ιά - υ 4 ς 

16 ὅτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσµῳ, ἡ ἐπιθυμία τῇσ σαρκὺσ καὶ ἡ ἐπι- 
, - 5 » φ) Ἱς , - α 32 ”’ 9 - 

Ὀυμία τῶν ὀφθαλμῶν και η ἁλαζονία τοῦ βίου, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ 
/ ” / δ ες 

πατρύσ, ἀλλὰ ἐκ τοῦ κύσµου εστίν. 13 καὶ ὁ κόσµοσ παράγεται 
Απεσ ας ; 2 ο ερος Δ - Δ .. - - ; 2 

και η επιθυμία αυτου 0 δὲ ποιῶν τὸ θέλημα του θεοῦ μένει εἰσ 

τὸν αἰῶνα. 
, ς Δ Ν 2 / σ ’ 

15 Παιδία, ἐσχάτη ώρα ἑστώ, καὶ καθὼσ ἠκούσατε ὅτι ἀντί 

{εγθ εαἲ 54Ἰ οορ βΥτα αἲπ αείὮ Οτεαἰ115 (Αβοοαγαίθ αβογί {ο6Πη 

Ίοσυπ) δη 52τ (1αΕΐπα βία τοδροπάοπί ἄγαθςῖθ οαίθηαθ115) Ογγαάοι/5 
ΡΠΟΙΑΙΟΡΗΗΙ αἩ 115 ({6βΐο ΝΑ) ΤΗΡΗΥΙ ... ς γραφω ου1Ώ Κ αἱ δαί τη 

αγπιζάἁ Δᾳ Ο6ς, Ἱέεπι α ἀθιπίά Ἰατ] Αιρίταοί 5105: ϱεὰ Πάεπῃ νρεᾶᾶ οἱ 
ΑΡ (νν. 12. 19. 14.) βεχῖος 6Ο1δο, Ίεπι νοςοἱθ απῃ {ο] ααϊπααῖθς (οπι]δεῖς 

γετΏῖς ν. 14 εγραψ. υμ. πατερ. οτι εγν. τ. α. αρχησ). Ο8 εἰ. ΟµΙπί 3500 

αὈί οδὲ: αἲέ επῖπι (ο]απιεβ): Βοτίοο νουῖδ ριθτῖ, εἰ: βοτῖθο νοΡῖβ 
βἀο]εβοθηία», εἰ: 56ΓΙΏΟ νοῦΙβ ραίγθβ. 

14. τον απ αρχησ: Β το α. αρχ. | καν 0 λογ. 18Βᾳ µενει: ΟγτίοἈε] 229 οἱ 
854166 ο | του θεου 6ππῃ ΝΑΟΚΗΡ εἰς (εί. ΟπΙπίδ)31. ᾳπαθ ἄγαεςο ]6- 
συπίαχ οα1110): Ὦ 5αἩ ΟΠ 

15. εν τω κοσµω εἴ. ΟΥ 1500... 91. δτ, 96. 96. 105. 156ὲ οπι τω | ουκ 
εστιν (Ἠ. 1. αἱ. Ον 1500 ΟΥΡ 115. 305 οιαΠῦ Αιισίαοι 59 δεπηθ] ϱ{ϱ): Ρ Αιις 
ἔταςΓ35 ϱ(2/9Βί5 απίε εν αυτω Ροη, 91. Ροβδί εν αυτω | του πατροσ οπη 
ΒΒΚΕΡ αἱ ΡΙεΥ οαί νρ 88Ἡ «ορ ΒΥΤΗΙΓ ατπη Ον 1500 ΑπΙΟςΙ1048 Ώαπιρασί5 

ΤΠΡΗΨΙ Οεο Αιρ αοίΣδίον οἱο ... Α0 ὃ. 19. 48. 66. δ8Ιεοί ἆδοι Ἱατ] 

αεἰμα!ίγ του Θεου ... 15. 18.926. 96. του Όεου και πατροσ 

16. αλαζογινα ΟΠΠ ΝΑΒ"ΤΡ αἱ πππν]ᾶ (4 αρ Βοτϊ) ... ς Τμ αλαζονεια οΠΠα 
ἨΞκδΗ α] Ρ]α :: οῇ αἆ ας 4, 16 | εκ του πατροσ: ΟτΙπέΞΙ4Ί α ἄεο 
(,οπιηθ επύπι αποά ἵπ πιαπᾶο εβί, 8εο. αροδέοζωπι, εοποιρϊβοεηΕῖα ϱΒΥΗΙ8 

εξῖ εἰ εοποιρ]βοθη/]α ος ΙΙΟΥΗΠ1, 4186 ποη 68ί α ἀθο΄!) | αλλα εκ ο. Β0 

ΤΠΡΗΥΙ ... ς Τη αλλ εκ ο. ΝΑΚΙ, αἱ Ρ]εν οαί ΟΥ1500 Ώαπιβ)51θ (ομ.ρα1ἱ8) 0ος 

1Τ. ή επιδυμ. αυτου εξ. Ὀ1414139Τ ΑπίΙος 1045 Ώαπι»5]5 (οε ρατ5) ΟΥρΙΤ5- 208. 
396. 908 Τ,ο1( 341 Αιρ αοἳ 214 οἱ... Α ὔ. 19. 2τ. 99. 6633 ατπιΖζοἈ Ον 12900 

οπα αυτου, Ἠϊπο 450 | ειστ. ανωνα: 81 αἀά φιιεπιαζπιοάωπι ἐἱε φιιζ εδὲ πι 

αεἰεγπτυπι, 19θτη {οἱ ΟΥΡ305 Τμοιε531 ΑιρίΤ8ΟΙ 314 φιοπιοᾷο (Πμεῖε φιιοπε. εἰ, 
Ας εἶομί εἰ) ἄειμ πιαπεί ὧι αεἰεγηιπι, ΟΥΡΞΙ1 Αιρίϊαοί 219 οἶσομέ (ΟΥΡ 

«πιοπιοᾶο) εἰ ἴρδε πιαπεί πι αείεγτπι 

18. εσχατη ωρα (εί. Ο1ὔ»659- 5316 Ἠ)ρ]ρ]ή5”, ΠΙΠΙ306 πουεβύπα ]ιογα εσὲ): ο 

εσχατη τή ωθα | καικαθωσ εἰ. ΟΥ 5955 ΠήπΙ 206 (Ερ]ρ] ή” καν ηκου- 

σατε) εἰς ... κ οπι και | οτι οἳΊη ΝΒΟΚΡΕ αἱ Ρε οί νο βΥγγαῖτ ϱορ (84]Ἡ 

Ἠίαξ) αθίΒΡΡ αίο Οἵ 5655 (αἱ 165 ήκουσαµεν οτι εἰς) επί 58551 ΕρΙρΡΗ409 
ο), 

1, 10 

18 44 

ϱ] 

21 
22, 
ο7 

4, 8 



924 519, ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 

᾿ ας 2 / Ν ͵ Μ / 
1Ῥοά,τ χριστοσ ἔρχεται, καὶ νυν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν ' ὅθεν γυώ- 

τά ε - 36.” 2 2 ασ. 

Αοι20,50 σκοµεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα εστίν. 19 εξ ἡμῶν ἐξηλθαν, ἆλλ οὐκ ᾖσαν. 
τι 3 « -- Ν αχ [ά - ΄ ων) 2Ἡ 6 [ΕΣ 3 2 

10ο 1119 εξ ἡμῶν ' εἰ γὰρ ἠσαν ἐξ ἡμῶν, µεμενήκεισαν ἂν μεθ ἡμῶν) ἄλλ 
ω - σ 2 ο Π / κα ς νε ν 

ο, ἵνα φανερωθῶσιν ὅτι οὐκ εἰσιν πάντεσ εξ ἡμῶν. 26) και υμεῖσ 
-- ε) 2 Δ ”- ς Δ 2 / 2' 

χρῖσµα ἔχετε ἀπὺ τοῦ ἁγίου, καὶ οἴδατε πάντεσ. 2ἱ οὐκ ἔγραψα 
ον ο 3 2η, Ν 14 / 2 ο ο, 1 ΕΙ) ο ρίσὰ 

υμῖν οτι ουκ οιδατε την αλήθειαν, ἄλλ ὅτι οιδατε αυτήν, και ὅτι 
- - - 2” ’ 

πᾶν ψευδοσ ἓκ τῇσ ἀληθείασ οὐκ ἔστιν. 23 τίσ ἐστιν ὁ ψεύστισ 
4 9 3 « [4 3 ’ [τά 21 - 2 ” « / τ / μ 

οιοῖ εἰ μὴ ὁ ἄρνούμενοσ ὅτι |ησοῦσ οὐκ ἔστι ὁ Χριστύσ; οὐτόσ ἐστιν 
{ .) / ς .) / Δ ευ ο - 

ΣΕΞΙ ὁὶ ἀντίχριστοσ, ὁ ἀθνούμενοσ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν. 39 πᾶσ 
[4 . ; υ Δ ν { { - 

51ο9 ὁ ἄρνούμεγοσ τὺν υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει ὁ ὁμολογῶν τὸν υἱὸν 
ο η ο ες ων / ”’ 4. τσκ εα / ο δι Ἐλ - ας θ δω 

3. καὶ τὺν πατέρα ἔχει. ὑμεῖσ ὃ ἠκούσατε ἀπ ἀρχῆσ, ἐν υμῖν µε- 

αίά54 ΙπΙπ{306 ΟΥΡ 126. 155 (Τιοἱ{Γ350 αιιζ δεῖ φία οί) δίς ... ΑΣ ΙΤ. 96. 
100. 149. αθἴΠΤΟ οπι | αντιχριστοσ οππη ν’Βο 8. δ. δ8Ιθοί αντη Οὐ 19993 

οἱ 3655 ΕρίρΙ 408 ο(ὔδ ... ς ΡΤΑΘΙΠΙ ὁ 6ΙΠΙ ΝΕΑΚΙ/(Ρ ]αίεί) αἱ Ρίο εαἰ 

ΤΠΡΗΥΙ Οεο | 81. ἀδειξ αντιχρηστοι (81. εἰ. αντιχρήστοσ ν. 29) | 

γινωσκοµεν: Α -σκωμεν ... Ο16πιδῦῇ εγνωκαµε 

19. εξηλθαν οτι ΑΒΟ ... ς εξηλδον οἶπι ΑΚΙΡ αἱ οπμσίᾶ, ηθς α11ΐ6γ 

Ο1επιδόῖ Ον 44 Ἡριρ] «0 ΟγιπιΒΙεµδύ5 | ειγαρ ήσαν εξ πα. επη ΝΑΚ 

1Ρ αἱ Ρρ]εν εαί νς αἲπι 01 6πιῦῦ Ογτητ 96 ἙρίρΗΗ05 ΟΥ ΤπΙΔΙαοΠ 565 ΤΠΡΗΥΙ 
Ό ες Πηπί206 Τογίρταοσο 5 ΟΥΡ 58: 136. 155- αΕθί Ο]ί δ,το. 219 (0ης! 51355 

ΓΤ14]8{391 οίο... Τ ε. Υ. εξ ημ. σαν ο. ΒΟ 69. 191. 4859 58Ἡ ορ ΥΥΣΕΒ 
(8ε4 Ἱία εἰ. απίεα) αίρ ααίμαίτ ΑπΙΡΡ535 ο{ή0 οίίας1 Ορίαιᾶοπαί1 | 
φανερωθωσιν (αἳ. ἹΠτ]πί αἱ πιαπ{εδίαγεπύω", νο αί πιαπζγεσέὲ δὐπέ θἴο; 

ἨρΙρΗ 05 γνωσθωσιν) ... 69. αδΟΥ ΑΥΙΣΕΝ οἱΡ πι φαγερωθη | παντεσ 
... 69. αδοῖ αγτηίν Πτπ{306 ἘρΙρΙ{05 (οτι ουκ ησαν εξ ημων) οἵπη 

90. και 86ο: Β 584Ἡ οπι | οιδ. παντεσ οΝΙΏ ΝΒΡ 9. 8αἩ ΗΘΒγοΠΙεν1 191 (13155) 

ε.ως Τη ΤΙ οιὸ. παντα. ΔΟΚΙ, αἱ ρ]ει ν6 ϱορ ΒΥΤΡ ατπι αθίἩ (οί βΥι5εᾶ 

ΟπΊιοπι ᾖιοπιύπεπι) Ρἱα 36,35 ΤΠΡΙΗΥΙ Όεο. Ο8 οἰ. Αισίιαεί 5 εί 0ος 
ὐποίζοπιεπι ιαζεἰίς α δαποίο, τι ἔρεί υοδῖθ πιαπῖγεςίζ αὐδίδ. 

91. παν ψευδοσ: ὁ οπἹ παν 

93. ο Ψψευστησ (οί. 8Υ1Ρ 118): 19. 69” ΑΥΙΡ ἰχί οπ1 ο | τον πατερα: κ” 

ΡΙΔΘΙΠ και (8εᾶ απίο κό Ίαπῃ ποἰαίππῃ, αΏ 1ρ5οῦ πί να(τ) 

99. ο οµμολογων τ. υν. και τ. πατ. εχει 6Η ΝΑΒΟΡ αἱ55 [ογε σαΐ να (εί, 
ματ]) «ορ (Ίπ δα Ἱασοιπα θ8ί, αἀθδί νετο Υοκ οχίΓεπιΒ τον πατερα) 

Αγγ αίξ αγ αθί ΟΥ1/901 ϱὲ 4,381. 385 Εαβρ5”3 ΟΥτΤΑΤ115 Ογτ1ομτοτ ΤΗΡΗΥΙ: 
{6η ο (Μο]εί ΟγΥτό56 αάά δε) οµολογ. τ. πιον και τ. πατερ. ΟΚΟΛΟΥΕι 

(Ογτρί5 οµολ. και τ. πα.) Με]εῖ αρ ΕρίρΗ 515 Ογτῖομ 934 ϱ{ο5δο5Τ: Πἴειι 
φιῦ (πι αάά αιιέεπι) οοπιΠέεέωγ Πζζπα, εί Τζίμι εἰ μαΐγεπι (1μοῖε εἰ ρα. εἰ, 

Πῖ.) λαδεὲ πα ΟΥΡ 265 396: Τ,οἽ( 30 ἨΠ]δοτ εἰς... ς (Ξ αὖ Βσ) οπι οἵπι 

ΚΙ, αἱ ρία (9 αρ Ρογί, τ αρ ΜΙίμαεΙ) Όεο 

24. υμεισ 8ίπε εοριιἰα οΙΠι ΔΑΒΟΡ 19. 2τ. 29. 60”3" 68. 609. τθ. 81. 14ἱεςί 
5Τ16Οί α56Ι γσ ΒΥΥΡ αγ ΟγτίοἩτ0θ.. ς (6509) αἲά ουν οσπη κι, αἱ Ρ]εΓ 
σέ ΤΙΡΙΥΙ Ο6ο Αισίταεἴδ)1 (84Ἡ υμ. δε, «0Ρ 8ΥΙΣΕΝ οἱ 505, 8 6{ΏΤΟ οἑ 



ΙΩΑΝΝΟΥ Α 2, οἡ. 9256 

7λ ς .- α ο δὰ ) - [ κ ος . - 

νέτω. ἑὰν ἐν υμῖν µείνῃ ὃ ἂπ᾿ ἀρχῆσ ἠκουσατε, και υμεῖσ ἓν τῷ 
ς” 5 -. λ .- 25 ν) [όν Αα οὰ ο 2 , ο] τς 

υἱῷ και ἓν τῷ πατρι μενεῖτε. και αὕτῃ ἐστιν η ἐπαγγελία ἣν 5 ᾗι 
ναό -- 5 - 

αὐτὺσ ἐπηγγείλατο ἡμῖν, τὴν ζωὴν τὴν αιῶνιοῦ. 
260 Ταῦτα ἔ ὑμῖ ὶ τῶν πλανώ ὑμᾶσ. 21 καὶ αὖτα ἔγραψα ὑμῖν περὶ τῶν πλανώντων ὑμᾶσ. 24{ καὶ 

- η φ 4 ; 2 - ος μν Δ 

ὑμεῖσ τὺ χρῖσμα ὃ ἐλάβετε ἀπ αὐτοῦ, μένει ἐν ὑμῖν, καὶ οὐ χρείαΡ. », 5ο 
σῇ, “ ν / ς ως μ ευ) « Δ 2 . .- ’ 

ἔχετε (να τισ διδάσκῃ υμᾶσ, αλλ ὧσ το αὐτου χρίσμα διδάσκει 
ες -- ΔΝ ’ νε) ΝΔ 3” ” - ᾿ 

ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀλιθεέσ εστιν καὶ ουκ ἔστιν ψεῦδοσ, κάὶ Το, 5ο 
λ ας 5 ς ο / 3 τω ο 

καθὼσ ἐδίδαξεν ὑμασ µένετε ἐν αὐτῳ. 

086 «1ιοφτιε, 8ΘἴΠΡΡ εί οος αµίεπι). Οἱ εἰ. Με]εί αρ ΕρϊρμδΤ5 οπερ ουν, 

φησιν, εξ αθχησ ηκουσατε, τουτο κενετω εν υμιν.) | ἠκουσατε Ρἱ5: 

Βἱ5 ακήκοατε | εαν εν υμι» (εὕ. 9»): κ οπι εν | µεινη: κ 95. 105. 

ΜΠα]ε{ξΡΙΡΗ 515 µενη | απ αρχησ 85ες απίο ηκουσατε 6ππι ΑΒΟΚΗΡ αἱ 
οπηπσῖᾶ οαί απι {ι ἀθπηῖά {οἱ 5ΥΣΤΡ αγπι Με]είεΡΙρΡΗ (οπερ εξ αρχ. η».) 

ΟγτίοἈ 199 Αιρίταοίδιαςς, ν νρο]ὲ Παχὶ βαἩ 60Ρ ΒΥΥΞΕΝ ροβί ηκουσ. 
(ακηκυατε Ἀ) Ρο | εν τω πατρι ΕΝΠΙ ΑΑΟΚΙΡ αἱ οπιασῖᾶ σα ἀεπιῖὰ 

ΟγτῖοἈ τ99 ΤΗΡΗΥΙ Ο6ς ... ἴπ οἵη εν οππι Ὦ Υνρ Απριᾶοίι (Ίίεπι Με]εί 
ΕΡΙΡΗΤ8 εν το υιώ µενευτε καν τω πατρι. Ῥταείετεα Ν 4. ὅ. 98. 68. 
90. 96. 104. οδοῖ ἨδεΥ γΥΣέΏ αθίῃ δῖςο; εν τω πατρι και εν τω υιω. 

25. ημιν 6ΙΠΏ ΝΑΟΚΗΡ 41 {εγε ΟΠΠ οαξ νρέ]ο ἀαπιῖά Παχ] {οἱ ογναῖτ γε]] 

Απρίταοί δ,11 οίς ... Τμπεᾶ πΙἩ Όμνν εππι Ὦ 913 απ. [απ | αιωνιον: Ἡ -νιαν 

96. ταυτα: να ΒΥΙΞΕΝ ταυτ. δε, αεί] εἰ Ίος | πλανωντων (αἱ πια --- αρ 
ποτ ---πλανοντων): Α -νουντων 

τ. χρισµα εἴ. ΑΙΠ55Τ ΟΥτΙοἩ 541 οἱο5εάδ εἰς... Β 1033 χαρισμα | ελαβετε: 
ΤΙ -βατε επι Β" | μεν. εν υμιν (Αἲν]ά ημ.) ουπι (0’) ΝΑΒΟΡ ὅ. (αρ 

57) 19. 81. 68. ἆδοιχ νο 5αἩ «ΟΡ ΑΓΙ ἈθίἩ (5ΥΥΣΕΒ εἰ εἐίαπι 905, δὲ πιαπ- 

φεγῖὲ ὕτι πιοδὲς τποξίο παπι αεοερἰκέϊς εἴο) Α ιδ: ια 12/6 εχις Ογτ]ος 41 

ΤΗρΗγ] Αιρ κοίδ1δςνν ς εν υμ. μεν. ΕΤ ΚΙ, αἱ ρ]εν επί ΦΥΥΡ Όες. 

Ῥγαρίετθα ΡΤΟ μενει Ρ 6. τ. 89. 195. 21. 29. 91. 663” 68. 69. 8Ι. 191. 

αδες ἆ5ες νς ΑΥΥΡ ΤΠΡΙΗΥΙ Απρίτασί µενετω | διδασκη οµπῃ 8ΑΒΡ εἰς... 

οκ, 19. 913” 100. 101. 106. αἱά5ΕΥ δείς -σκει | αλλ ὧσ οππῃ ΔΑΟΚΗΡ αἱ 
Ρ]6ι νο 581 τα]] εἴο (Ο0Υτο5θ36 αλλα καθωσ) ... Β 25. αεί Αασακει 
513 Ἠ]οχαῦαοξ αλλα | το αυτου (60) εαπι ΝΒΟΡ α] {ἔογεῖὸ οαῖ νς 5α]ι 

«ΥΤΡ (ΑΥΥΣ6Ί Πποδο φιιαε εδἰ α ἄεο) ατπι αθἰλαῦ ΑΟ Τά Ι{2,ὁ Ογτοδὲ 
36 ϱ/ομ 541 Αιρίτασοί 15... ς ΤΠ το αυτο ομπι ΑΕΙ, αἱ Ἰοησθ Ρ]α 6οΡ 

(ές ερ) ΤΗΡΗΥΙ 06ο ΗΙεταῦδο 5 (:: οἱ αἆ 2 Ῥε ὃ, τ) | χρισμα οππι 

ΝΕΑΒΟΚΤΡ αἱ ρ]θι νο 5αἩ τα!] Απ: Τά 0139 οσίν Ογτίομθ4τ οίς.... νἲ 
20. 81. «ορ αεἰλΙέ ΟΥχο5θ46 πνευμα ... 1073 χαρισµα. Ο8 εἰ. 8εΠοΙ 

(αρ Μιμπείαπι α Ἡ. ].): χθισµα το πνευµματικον χαρισκα λεγει τησ 

γνωσεωσ. | αληθεσ: α -θησ | ψευδοσ: οὔ]άρ -δεσ. Οἱ εἰ. Ααριαοῖ 2 
εξ υεγασ; εδ εἰ ποπ εδέ πιεπᾶαω. | και καθώωσ: Α 84Ν. Αιρίταςί ον οπι 
καν | µενετε (0) οππι ΝΑΒΟΡ ὄ. τ. 8. 11, 21. 99. 40. 68. 81. 19Τ. αδος 
4865, Τίεπι πιαπείε νρ 5α] «ορ 5ΥΣΠΙΓ αγπΙ αείῃ. (Βε κ αἲθξ ΟΠ και νυν 

τεχν. µενετε εν αυτο)... ς Τί µενειτε οτι ΕΙ, αἱ Ίοηρο ρ]α (1. 81. οπι 

και νυν πδᾳ εν αυτω) εαί ΤΗΡΗΥΙ Οεο 



ᾱ, 11 
Βρη 8, 19 

9,7. 9 

Το 17, 96 

Οο1 ο, 4 

350 3595. ΙΩΑΝΝΟΥ Α’ 

ς Δ -- , , 3 ο ὦἳ α 3 - - 

25 Καὶ νῦν, τεκνία, µένετε ἐν αὐτῷ, ἵνα ἐὰν φανερωθῇ σχῶ- 
Δ - 2 2 - -- ο πΒ 

µεν παρρησίαν καὶ μὴ αἰσχυγθῶμεν ἀπ αὐτοῦ ἐν τῇ παρουσία 
.] ” 3λ δρ” σα / / 2 [ή σ ΔΝ - ς 

αὐτου. 29 ἐὰν εἰδῆτε ὅτι δίκαιόσ ἐστιν, γινώσκετε ὅτι καὶ πᾶσ ὁ 
: : ο 

ποιῶν τὴν δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται. 

111. 
” Δ 3 ΄ /. { - ς Ν [κά / 

1 δετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ο πατὴρ ἵνα τέκνα 
- - Ν Ν - « / ’ ς - 

Θεου κληθώμεν, καὶ ἐσμέν. διὰ τοῦτο ὃ κύσµοσ οὐ γινωσκει ἡμᾶς ᾽ ο. 

ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν. 
ο 5 , - ’ ος / λ 4 32 / / 
2 Αγαπητοί, νυν τέκνα Φεοῦ ἐσμέν, και ουπω ἐφανερώθη τί 

»/ ” φ 23 - 4 τρ πὰ 
εσομεθα. οιδαµεν οτι ἐὰν φανερωύῦΊ ὃµοιοι αυτῷ εσόμεθα, ὁτι 

98. τεχγια (Ρ -κνα): κ Ἡ 29. δτ. 40. 56. Όδει 156Υ βΑἩ ϱ0Ρ ΒΥΙ5ΟΗΒ αθδίῃ αάά 
µου | να εαν ΟΙ ΔΑΒΟΡ ὔ. 19. 26. 2Μ. 99. 96. ἀδοῖ Φ4Ἠ «ορ ατπι (νς 

μέ οι) ... ς Τί ινα οταν επι ΚΙ, αἱ Ρ]εν οπί βγταίτ ΤΠΡΗΥΙ Ο6οςε | 

σχωµεν ΟΙΠΙ ΝΕΑΒΟΡ 165. 96. 21. 40. 663" 68. ἆδοι ΤΗΡΗΨΙ ... ς εχωµεν 

εἵπη Ἀ”ΚΙ, 4] Ρ]εγ οαέ Οεο | απ (69. 19Τ. αδεῖ παρ) αυτου: Ν Ροβί εν» 

τ. παρ. αυτ. ΡΟΠ 

99. ειδητε οΊη ΝΒΟ αἱ πια, Ἰΐίοπι θοέΐς νρ Απρίϊλοί ὃ ντα ϱαῇ είς .. 

ΑΚΙΡ αἱ Ρ]α (6 αρ Βοτ) οαΐ (δητε, Ιίθιη υἰάεγτθῖ ο0Ρ αθελΙῦ | οτι και 

ο1η ΝΑΟΡ π. 8. 19. 99. 68. 69. αδΟ ἆδον νροἰο {ι ἀθπιῖά δα] ΒΥΥ5ΕΕ 
Γιά 25Τ... ς Ἱωῃ ΟΠ και εΙΠΙ ΒΚΙ, αἱ Ρ]ετ οαί απι Πατ] {οἱ «ορ ΒΥΤΡ 

αγπι αεί] ΤΗΡΗΥΙ Οεςε Αισίτασίήὃ ΑπιῤΙΙΔΦΙ545 | γεγεννηται (αἱ ςε 60 

57) οιπι ΝΑΒΟΚΙ, είς’... ς γεγενηται οἳπι Ρ 81. 693 ΤτΕ αδοῦ αἱ ππαν1ᾶ 
(5 αρ οτί δίς), ἴέεπι ΦΥΥΣΟΠ αἱρ ἰχί 

ΠΠ. 1. δεδωκεν επι ΝΒΟΚΡ αἱ Ίοηρε Ρρ]α ΤΠΡΗΨΙ Οµ6ς ... ΑΙ, 19. 9τ. 68 
ἆδοι εὗωκεν | ημυν οππῃ ΝΑΟΚ"ΤΡ εἰίο ... Εκ” 29, 513 60. 100. υμιν 

και εσµεν ΟΤΙ ΝΑΒΟΡ ὅ. 6. Τ. 8. 195. 10. 18. 22. 25. 26. 21. 99. 96. 

6633 68. 69. 61. 189τ. 45Ο οαί νς (εἰ δις ἴα Ἱιατ] {ο], νσσ]θ απι ἁθπιῖά 

αἱ Φἴπιιιδ) 58Ἡ 60) ΒΥΓΡΟΝ (εξ Γεοῦέ ποβ) είΡ ατπι (οκ οἆαΣ αρ ἴ]δο είΙ αρ 

7ος) αεί ΤΗΡΗΥΙ (εί ἵπ «οπΊπι Ἠαβαί: οιδατε γαρ οτι εδωκεν υμιν 

τεκνα αυτου γενεσθαι και λογισθηναι) Ααρίταοί4νΑΡ5 (α{ξ απι, αἀαῑέαπε 

σοπΙπη; παπι «ῖ υοσαπίη: εξ πιοπι διυπέ, φιῖᾶ ῑδίς Ῥγοᾶεδέ ποπιεπι αδί γε 

ποηι οδὲθ) Βαά το (4 γζις -- γογεἰζτιγ πι ϱ0 φιιοᾷ επι Πολ. εί Ἰνίο ἄἱοιῖ, 

Φαΐγεπι ποθῖς ἄαγε οαέαίεπι «πια ζὲ αεί πιοπιίπεπιι. οἱ θὔπιτις.) ...... ς 

ΤΙ οπι οππῃ ΚΙ, αἱ Ρ]α αγπηΖοἩ 06ο (1ΠΟΟΙΠΙ εἶωκεν ημιν τεκνα αυτου 
γενεσθαι τε και κληθηγαι) | Ίµασ «πΠι ΝΟΑΒΟ αἱ 8αῖ πια οαί να βαἱι 

«ορ 8ΥτΤΗἴΓ αγπιεᾶᾶ αθία Αιρίταοί Ῥθά ... Ν ΚΙΠΡ αἰάὸ αγπιεοᾶ1 ΤΗΡΗΥΙ 
Ο6ςε υμµασ | εγνω: Ῥ 199. εγνωκατε (100. αἱ ραιο εγνωτε) 

9, τέκνα Όσου (οί. ΟΥ 5191): Ρ 91. Θε. τεκν. ἶ οιδαµεν 5ἶπο εοραἶα οἵιπι 
ΔΑΒΟΡ ὅ. 68. νς 5αἩ ΒΥΤΡ ατπι Ογ1033 α()τοτ Γ18]αἱ 398 Ῥαγά6δασ οςτη 35 

Ααρίτασί 4,5 Ρἱ5 α0536Ρ είο .... ς (40096) αάά δε ουσια ΚΙ, αἱ ρ]εν οαί 8ΥΥΣΕΓ 
«ορ ααἲ]ι Ον 5953 ΑπίϊοσμΙΣ”1 Ώαπυῖά ΤΠΡΗΥΙ Ο6ς Φιβος{10ῦ (ρασ526τ. 



ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ ο ὅ, ΧΙ 

ὀ / « ο Ελ / 3 3 Δ ο. ς μβ ξ Δ ο) δ ’ 

ὀψόμεθα αὐτὸν καθώσ ἐστιν. Ὁ καὶ πᾶσ ὁ ἔχων τὴν ἐλπίδα ταύ- 
3) 11 3 ο /. ς ή λ ο ο) ς / Ε] 4 κ 

την ἐπ αὐτῷ ἁγνίζει ἑαυτόν, καθὼσ ἐκεῖνοσ ἀγνόσ ἐστιν, πᾶσ 
ς ” Ν { Ν Δ 2 / - Ν ε ς / 2 ν 

ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν καὶ τὴν ἀνομίαν ποιεῖ, και η ἁμαρτία ἐστιν 
ε Ὁ - Δ 21, υ μὸ- ’ Γ΄ Δ ε 

ᾗ ἀνομία. Ὁ καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνοσ ἐφανερώθῃ ὕνα τὰσ ἁμαρτίασ 
αρ ος δελ -- εν 3 2 

ἄρῃ, καὶ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν. ϐ πᾶσ ὁ ἐν αὐτῷ µένων οὐχ 
ς Ἐ - εν τς / 2 / 

ἁμαρτάνει" πᾶσ ὁ ἁμαρτάνων οὐχ ἑώρακεν αὐτὸν οὐδὲ ἔγνωκεν 
αὐτόν. 

Ν [4 - { - ’ 

Τ Τεκνία, μγδεὶσ πλανάτω ὑμάσ. ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνη 
η , . . ε - ε 

δίκαιόσ ἐστιν, καθὼσ ἐκεῖνοσ δίκαιόσ ἐστιν ὃ ο ποιών τὴν ἅμαρ- 
, 3 - / Β ’ σ πλ αι - ε Ω ε ; 

τίαν ἐκ του διαβόλου ἑστώ, ὁτι απ ἄρχῆσ ο διάβολοσ αμαρτάνει. 

Ἠϊεν Απιὺυ αἱ 5ἵπο εορι]α δί οἵππη ιών Ίοευπα αΏεταπέ) | οψοµεθα: 

81. αἱ35οΓ εἰο οψωμ. 

ὃ, επ αυὐτω (εοπβτπιαέ Ο]ετηδό: επι τω κυριω): 9. 95. 90. επ αυτου, δΙ. 

εν αὐτω | εαυτον: 813 ο856Γ αυτον 

4. τήν αμαρτιαν: 51. οπι την | ἡ (Ίωπ οπι βἶπο ἰερία, {α]δα5 ἆς Β) αμαρτ. 

εστι’: κἲ αἀᾷ και, 58ᾷ οβὲ ριποξῖς ποίκίαπι ᾳπαο 1ρδίας” νιάθηίτν ο65ε 

5. οιδατε ΕΠΙ ΑΒΟΚΙΡ αἱ ρ]οι νς «ορ βυτας αθίῃ Τογιραβῖο1θ Αιισίταοί 
48 θίο ... κ 40. 98. ἴο] δα απ Ει]ρθί5δ (νιάςε αρ βαῦ) οιδαμεν | τασ 
αιιαρτ. 8ἱΠθ Ίων οΊΙπι ΑΒΡ ὅ. 18. 2Τ. 66373 81. απι {α ἀαπι]ά Ἰατ] {οἱ 
«ορ ΑΥΤΡ αγπι ααειπί; Γογερααίο1θ (Απσίαοί4 8 ρεσσαίιπι) Εα]ρ είο...ς 
(61509) αἆά ημων «πι ἈΟΚΙ, 4] Ρ]ετ οαί νσζ]θ βα]ι ΦΥΥ5ΕΝ Α{ΙΗ65 ΤΗΡΗΥΙ 

Οεςε | εν αὐτω ουκ εστι οππῃ ΑΒΟΚΙΡ είς ... Ν 84] 6ορ αεἴ]ῃ ουκ εστ. 

εν αυτ. 

6. πασ ο αμαρτανων (5 -ταννων) αἱ. 84 οορ 5ΥΤΡ ΟΥ 3339 ἱ5 οιὔ334 σος! 
Ῥιταἱα1 399: 98. θΤπις 96, 9633 ΤτΕ 98πης Ἠδος νσ βΥχ ααί] (15 οεῖαπα 

8Πίθα και πασ) ατπι ΟΥ95344 εὰ ΤΙΡΗΥΙ Αισίταςσί ὄ,3 (Ώοῃ Π{οπηδ) Ῥταθτα 

και | εώρακεν οππι ΝΑΒΖΟΚΙΙΡ θείο... Τί εορακ. ο ΒἨ 

τ. τεκνια οἵτη ΝΒΝΙ, αἱ ρ]εγ οαί ΤΗΡΙΗΥΙ Ο6ο, Ιέθιη (Λ1ἱοἴῦ) πιδδ νσ ΑΥΥΣΕΒ 

ορ ἵχι Τοετιριαᾶϊο1Ι Αιρίτασοίν,., Τ παιδια 6ΙΙΠΠ ΑΟΡ ὅ. 19. 2Τ. 99, 
«ορ ΒΥΤΡΙΩΡ Τ,ο1 {151 (101). Νο δαἲΐς ἀῑδληχιί δα] (οΓ οππη Ἡ. ]. 9, 19), 

πηθ6ς πιαρίς ιέσ1ά αγπι αθίη, Ῥταείετεα 10. 26. 96. 68. οαί 841 ΒΥΥ5ΕΒ 
αεί] αἀά µου. | µηδεισ... Α µη τισ | την δικαιοσυγη θἱ. κὸ ... κἲ 
οἵη την 

Ἑ. ο ποιων (ποπ ρτοβαί ἵη Ἠαπο τεπι ΟΓ2395 ὅηλονοτι ο ποιων τ. αμαρτ., 
ὡσ φησιν εία; πες Ά1330 επει πασ ο ποιων εἵς, πθςῦῖὸ ο ποιων γαρ, φῆσι 

είο, 1ρ]άεπι ειρηται οτι πασ ο ποιων εἴε, πεσῦῖῖ προειρηµεγον - οτιο 

ποιων οίο) ... Α 956. 68. Κ5ΟΓ {οἱ «οΡ αππι αθἲ] (5ΥΥ56Ν εί --) 1, οἵ [181 
ο δε ποιων | εστιν: Οτ3335 αὈσνίας ἀῑοΙί, αὈῖ εκ του διαβολου ἀῑσθίιατ 
Ῥοπϊ εστι’, ηΟΠ Ἰΐοπῃ ΥεγεΥνηήµιενοσ εστι’, απεπιαάπποάἅπῃ ϱΙΠῃ εκ του 

ὤεου οοπϊπποίατη δέ, ΝΙ]οιηΙητις 5) 151 ἸαὈεί ει πασ ο ποιων τ. 

αµαρτ. εκ του διαβολου γεγενηται (δίο, ποῦ --'1-), Ἱτεπα 350, ταγββατῖθ 
της εα ἀἰαδοῖο πιαίιθ εδἰ (ο8ἴΕΠΒ Υεγενγηται). ἸΤίοπι Ειδθς!34 επει 
πασ ο ποι. - γεγεν}ήται. | αµαρτανει: Ρ ΤΗΥΘΙ5 --γνει | λυση (15. 100. 

-σει): Ρ λυθη 

5, 1π 

1 Ῥο 2, 24. 90 

5 8 
ο Το 11 

1ο 8, 44 



5 18.1 

1ο 8. 4Τ 

τα φι ιο εο οπ. 

απ 4, 8 

1ο 15. 18ς 

Το 5, 94 

2,104 

Μι 5,215 
1ο ὅ, 58 

928 9, 9. ΙΩΑΝΝΟΥ Α’ 

3 . 3 /ς ς λ ας - τό / Απ Οῇ -- 

εἰσ τουτο ἐφανερώθῃ ὁ υἱῶσ του Φεοῦ, (να λύσι τὰ ἔργα του δια- 
' - [ή - -- ς 6 

βόλου. 9 πᾶσ ὁ γεγεννηµένοσ ἐκ τοῦ Φεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὅτι 
3 ”. 5 .» » ϱ, λ 2 ; « / 4 

σπέρμα αυτου ἓν αυτῷ μένει καὶ οὐ δύναται ἅμαρτανειν, ὅτι εκ 
- - , η ΄ - 

του Θεοῦ γεγέννηται. 10 ἐν τούτῳ φανερά ἐστιν τὰ τέκνα τοῦ 
ὧ λ π / -- Π : - ε π ” ; 

Θεοῦ καὶ τὰ τέκνα του διαβόλου πασ ὁ μὴ ποιῶν δικαιοσύνη» οὐκ 
η 3 - - ολ Ν 3 - Δ ον 4 2 - 4 

ἔστιν ἐκ τοῦ Φεοῦ, και ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. 11 ὅτι 
ο . { 3 / « ’ ῴῶ ῴῶ 3 ” ΄ 2 ν 

αὖτι ἐστιν } ἀγγελία ἣν Πκούσατε ἄπ᾿ ἀρχῆσ, ὕα αγαπῶμεν 
/ -υ..- » ” 3 ο) 

ἀλλήλουσ, 12 οὐ καθὼσ Κάῑ ἐκ τοῦ πονιροῦ ἦν καὶ ἔσφαξεν 
Ν 2 η Ν ῃ , ῃ ω ος πρ 

τὸν ἀδελφὸν αὐτου καὶ χάριν τώοσ ἔσφαξεν αὐτόν; ὅτι τὰ ἔργα 
5 - ασ Ν Ν τω ” υ - ) 

αυτου πονηρα ν, τὰ δὲ τοῦ ἄδελφου αυτου δίκαια. 
ν Ἡ Λα. , ΜΥ. τν ε ῃ 

19 Καὶ μὴ Θαυμάζετε, ἀδελφοί, εἰ μισεὶ ὑμᾶς ὁ κσμοσ. 
« ο ος, σ / - / Ν / 

14 ἡμεῖσ οἴδαμεν ὅτι µεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ Φανάτου εἰσ τν ζωή, 
9 2 - 2 ς ος ος / ὅτι ἀγαπῶμεν τοὺσ ἀδελφούσ᾽ ὁ μὴ ἀγαπῶν μένει ἐν τῷ Φανάτῳ. 

- - ΄ - -” Ν 

19 πασ ὁ μισῶν τὺν ἀδὲλφὸν αὐτοῦ ἀνθρωποκτόνοσ εστί, καὶ 

9, γεγεννηιιενοσ αἳ. Οµ 11353 ϱ{253555 (οἱ 335ῦὈ πασ τοινυ» 0 γεννωµειοσ 

ες)... κ99. 100. 1ΤΤΣ 156 οδοἳ αἱ ρ8ὶςο γεγενηµενοσ (αἱ Ρραιιο εἰϊατη 

Ῥοβίεα γεγενηται) 

10. πασ: ο νἷᾶ αθί]ΤΟ (που Ι6επηΡΡ) και πασ | ο µη ποι. δικαιοσυνην 

6ΠΠῃ ΝΑΒΟΚΙΡ αἱ οπηπσίά ομὲ Πατ] {οὶ οορ ΦΥΙΣ6Ν αίρ ἰχί ααἰι Γ1ά]αΐ 5ου 
ΤΠΡΗΥΙ Ο6ο ... Ἰπ ο µη ὧν δικαιοσ εππι παῖὸ νρ (αἱ. απ [α ἀεπη]ϐ) 

εα]ᾗ ΑΥΥΡ 1ης ΟΥ 2933 ΟΥΡΣ05 Τ,οἱ[158 Αασίιαείὂδ (ξ6ὰ εΙπηϊΙτεν ν. 9 πιδ 

Απσίιἒοί αν 1δ. 0195 ποπ εοσαί Ῥτο Ῥεοσαίμπι ποπ ασ) | δικαιοσυνήν 
) οΠῃ ΝΗ1, αἱ Ρ]α Ώαπι” ” αἷο ... ΑΟΚΡ ἩὮ α] {εγε”ὸ Ώαπι οαχρᾶ 5 την δικ. 

11. αγγελια οππῃ ΑΒΚΙ, αἱ ρ]α οαί ΤΗΡΗΥΙ Οεσξεοπὶ νο (αππιιοἰαξίο, 1ΐοτα 

Ααρίτασίδ,).., κορ 2Τ. 99. 40, 6633 69. 99. αδοΥ Σο) α] πια Πατ] (πιατ- 

«ιαξιι) Αγταῖτ (ο. ΕΕ ΑΥΤΡ πι επαγγελεια) 58Ἡ «ορ ΥΙΟΣ αππι ααλαῖτ 

(015 πε Πατ]). Ὀ1ά]αί 500 (1{οπι) ΟΥτίοΝ Τ9θεχα Οοείχί 1,οἳ (138015 (εργο- 
πιζςκίο) επαγγελια 

19. Και χαριν τιν. εσφ. αυτου: αθίμΤΟ (ποπ 1{πηΡΡ) οπα 

19. Και μη οπι Νορ 16. 18. 99. 96. 6633 98. 191. οα15ἳ ΑΥΥΣΟΒ αγπη 
αθία ... ς Ἱπι ΤΙ οπι αι (:: παπάς αρίαπι νἰἀσυαίανς δΙπΠίες ας 

ν. 19.) οππι ΑΒΟΟΕΟΙΓΚΙ, αἱ Ρὶογ να Ααὶι οοΡ ΑΥΤΡ 1μοί[155 Ρ14]8ί500 

ΤΠΡΗΥΙ Οεε | Θαυμαζετε: 81. αἰδ -ζητε | αδελφοι 8ίπθ µου ΟΠ ΝΑΒ 
ϱΡ αἱ πα οαί νο αγπι ]μοἱ[188 1 άΙαέ50) Ογαῖθςδὸ (64115)... ς (αμ09) 

αἀά µου ου] ΚΙ, αἱ Ίοπρε Ρ]τ βΥΤΠΜΓ 6α] 6οΡ (αείἩ ημων) ΤΗΡΗΨΙ Θες 

14, τουσ αδελφουσ: κ 68. ὅδιεοί γι5εἩ αἆᾶ ημων | ο μὴ αγαπων Βΐπε 
αἀάῑίατη ου ΝΑΒ 19. 9Τ. 99. να βαμπιϊπί αγπη Ὦ1άΙπ{ 500 Τ,οἳ (155 Ας 

ἱγαοί 5,10 οίο...ς (409) αἀά τον αδελφον επ ΟΚΠΡ αἱ Ρρ]εσ (Ίίεπῃ 16. 

τουσ αὐελφουσ) βα]γο]ᾶ οορ »γγαῖς αεί ΤΗΡΗΥΙ Ο6ς Οαβεῖος1δθ, Ῥτας- 
ἴεγθα εχ Ἰ]5 Ρ αἱ {αγα1θ βα] «ορ δΥταζ! αείῇ Ιη5αρογ αἆά αυτου. 

15. αυτου: Ὦ εαυτου. ΟΡ ος. ΟΙ6ειπῦό ο µη φιλων, φήσι, του αδελφον 



ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ Ὁ, 20. 929 

1 α΄ - ᾧ ’ 2 . ΔΝ Εν Ε] { - 

οἵδατε ὅτι πᾶᾷσ ἀνθρωπομτύνοσ οὐκ ἔχει ζωὴν αἰώνιον ἐν ἑαυτῷ 
Ό ᾳ Ὃν ου 4 

µένουσαν. 16 ἐν τούτῳ ἐγνώκαμεν τὴν ἀγάπιν, ὅτι ἐκεῖνοσ ὑπὲρ 
δι. ορ ὰ οκ μὲ εν /, ο Λ ” 
ὑμῶν τὴν ψυχἠν αὐτοῦ ἔθηκεν᾽ καὶ ημεῖσ ὀφείλομεν ὑπὲρ τῶν 

} » ΔΝ Δ - Ά ωλ ” ΔΝ / αρ / 

ἀδελφῶν τὰσ ψυχὰσ θεῖναι. 11 ὃσ ὃ ἂν ἔχῃ τὸν βίον τοῦ κόσμου 
ΔΝ - .) -- ᾽ ΔΝ 

καὶ Ὀεωρῇ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ χρείαν ἔχοντα καὶ αλείσῃ τὰ 
/ - - αμς / -- .ο ερ 8 

σπλάγχνα αὐτοῦ ἀπ᾿ αὐτοῦ, πῶσ ἡ ἀγάπιη τοῦ θεοῦ μένει ἐν αὐτῷ; 
19 Τεν ος, - , λόν δὲ η γλώ (λλὰ ἐν ἔογ 

εχγία, μὴ ἀγαπῶώμεν λόγῳ μηδὲ τῇ γλὠσσῃ, ἀλλὰ ἐν ἔργῳ 
3 ’ [ή -- 

καὶ ἀληθείᾳ. 19 καὶ ἐν τούτῳ γνωσύµεθα ὅτι ἐκ τῇσ ἀληθείασ 
.] ’ τὸρ .] -- ’ Ν Β / { - ή 9) τά 

ἐσμέν, καὶ ἔμπροσῦθεν αὐτοῦ πείσοµεν τὰσ καρδίασ ἡμῶν 390) ότι 

ανθρωποπτ. εστω. | εν εαύτω οΙΠΙ ΝΑΟΙΡ α]59 (ας ρἰας) ... ς ἴμῃ ΤΙ 
ε» αυτω οι Εκ αἱ ρα ΤΠΡΗΥΙ Οες 

10. την αγαπην: 52. νε (εί. πω ἀθπιῖᾶ Ἠατ], ΠοἨ Ἱίεπ {απ πεο Απρίιᾶεί 

ὄν11). αγπιεᾶ οεᾷά (5εἆ ΠΟΠ ο4ΖοἈτ) αἀᾶ του Θεου, Ίἴθιη πι1ῖ {οἱ Υἱρ 
ΥατΙπι {ρσήιδ, ΑΙΙΡΥΡΕ εἴις (Υἱς εί Απιῤγςί Υίάο αρ Βαθ) | εθηκεν: 4. 

δΙ. 40. τεθεικεν, Ἰάᾳπο 913 απίο την Ψψυχ. αυ. Ροῦ | υπερ: Ρ περι | 

ΨΦειναυν ΕΠΙ ΝΑΒΟΡ ὔ. 16. 20, οἵ. 299. 68. (Ρ θηναι) ... ς τιθεναι ΟΠ 

ΝΤ, αἱ Ρ]εν ΤΗΡΗΨΥΙ 06ο 

1Τ. εχη (αι νο ΟΥρ311. 508 Λιρίιαοί δ,1 α] λαῦιενῖ) αἳ Θεωρη (1ἱά σπα 

υίζεντέ) ... Ὁ 19. 99. 40. 99. 100. 106. α1δδοί α] α]ῖᾳ εχει, ει κ1, 99. 

40. αἱ ρ]ας”ὸ Φεωρει. (1απη ἡδά οστισ εχει εἰς) | χλειση: 1, 19. αἱ κλεισει 

(5 18. κλησει) | μένει (πι να ΟΥΡ Αιιρίιαοί,1 α] πιαπεξ) Ίου αοζθιίι Ρ δίς 
... ΕΟΚ, αἱ μενει (Ααρίταοί 13 ροἱενίέ πιαπεγε; Ροδῖ ν6το γροέεξὲ πιαπεγε) 

18. τεχνια 8ἶπ6 μου ΟΠΠ] ΝΑΒΟΡ αἱ 15 οα{ τι απ 5ΥΥΡ αγ 0]επιδῦδ Τα πη”δ54 

Ααβίταοίθ,., ς (4909) αά κου οππι κτ αἱ Ίοησα ρία να (αί. [ι 

ἀειηῖά οἱς) ΑΥΙΣΕΒ κα] σορ αεἴ ΤΠΡΗΥΙ Όεο | κηδε εἰ. ΟΙ6ιηδύΒ,,, ν 

ΦΥΥΞΕΛ αθἰἩ και | τη γλωσση ο. ΑΡΟΚΙ, αἱ ρία Ώαπι 0” αχρανί5 ΤΗΡΗΥΙ 
εεως (Ξ οὐ 97) οπι τη ΕΠΙ ΔΡ αἱ βαΐ πλ οαί αγπι Ο1επιθῦ5 06ο | αλλα 
ΕΠΤΙ ΝΔ νε. ς Τη Ῥϊ αλλ ει ΒΟΚΙΡ αἱ εετίο ρ]εν Οἶεπι ΤΠΡΗΨΙ Οος | 

ἓν εργω ΕΙΙΠΙ ΝΑΒΟΙΡ αἱ ρ]ὰ Αγ 01 οπιθθῦ ΤΗΡΗΥΙ (αἱ, 69ᾳ1) ..., ς (Ξ- αὐ 

97) οπι εν απ κ αἱ ρεύπια οαἲ Τ)απι” 1954 06ο (εί, 6011) 

19. και ργϊ ΟΠΠΙ ΝΟΚΙΗΡ αἱ Ίοησο ρ]α (69. αδεῖ αλλ εκ τουτου) οαΐὲ 5α] 

ΣΥΥΣΕΝ αγπι αθίι "απι ἡ δι ΤΗΡΗΥΙ Οεο Αιρ ποί θα (ποπ Ίέεπι 8)... 
σὐό Ίμπ οπ επι ΑΒ 40. δεῖ αἱ” νς «ορ ΑΥΥΡ Ο]αεπι ο |. γνωσοµεθα 
(μ΄) εππῃ ΝΑΒΟΡ ϐ. Τ. 16. 18. 22. 27. 99. 88. 896. 40. 663” 68. 69. 197. 
43.Σ 1365 δέ 8α]ι «ορ αὖπι Ο1επιδῦ» (5εὰ απίθα εἀθύαίαν γινωσκοκµεθα) 

Πανηήδὲ,,, ς Τί γι/ώσκομεν ο. κι, αἱ Ρ]εν νς βγταίτ ΤΗΡΙΥΙ Ο6ο (αίθυ- 

απο ο(Ιαπιζοπηπη) Απιρίτασίό1 οἱ” (ποί} απζερΒ) | εμπφοσθεν: Ν εκπροσ9. 
ΠπιεγριαηχΙ{ξ απίεπι ΤΠθᾶ παῖη αἰο; ἐσμέν. καὶ ἔμπροσθεν | πεισοµεν 
(νΕ51ε Μιαζεὐύπ, 5αᾶᾷ απη ἀοπιῖά Ἱατ]. διαζεπιις, Αισιιαείθ,1 ϱ/5 ρεν- 

διαζεπαιδ, [πι διαζεαπιβ) ... 5. 2τ. 29. 69. αδΟΣ αἱ Γεγαῖὸ ΤΗΡΊΥΙ πει- 

σωµεν | τασ καρδιασ 6πι ΔΑΣΟΚΙΡ αἱ [6 ΟΠΠ ο8έ Ψρ 60Ρ ΑΡΙΩ ΦΥΤΡ 
ΤΗΡΗΥΙ Ο6ε ... πες πιῖἩ την καρδια» οππῃ Α”Β 6033”. βα] 5ΥΥ56Ν αοίἩ 
Αιρίιασί 1 ϱι5 

20. ππων Ἔθοτι (Τ1π ο τι) εαν: ς ὺ ὃσ 1η ων, 3) οτι 

Τοἳ 15,125 

182, 155 



9946 8, 90. ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 

Ν {4 ”- « ν ς ΄ Ν [ὁ ι - 

ἐὰν καταγινώσαῃ ἡμῶν ᾖ καρδία, ὅτι μείζων ἐστιν ὃ ὕευσ τησ 
ε - ΔΝ ’ ’ 

καθδίασ ἡμῶν, και γιγώσκει πάαντι.. 
9,328 ο] 4 . 2 8 ε δή ο πμςὰ, ἃ μι ες ν ης, Ἰαπητοί, ἐὰν ἡ καρδία ἡμῶν μὴ καταγινώσκῃ ἡμῶν, παρ- 
5 14 εις ” λ ΔΝ 9 / ο, 8 .» λ / : 

ιο ὦ ϱἠσίαν ἔχομεν πρὸσ τὸν Φεύ», καὶ ὃ ἐὰν αἰτῶμεν λαμβάνομεν 
- - - ΔΝ ’ 

τοῦ, ἀπ᾿ αὐτοῦ, ὅτι τὰσ ἐντυλὰσ αὐτοῦ τηροῦμεν καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐνῶ- 
3 - - ο) Ν σ 5 Ν ς 3 Α 1 - [τὰ 

πιον αὐτοῦ ποιοῦμεν. καὶ αὕτη εστίν ᾗ ἐντολὴ αὐτου, ἵνα 

90. εαν: Α αἱ Ρ8ιο αν | καταγωωσκη (ὰ -γιγν-): 1, 19. 100. 106. 1ΤΤ3" αἱ” 

-σκει | οτι 866 ο. ΝΒΟΚΙ, 4] Ρ]6γ οαί ΘΥΙΣΟΝ ((απίο πιαφίθ ἄειιθ «αἱ πιαίον 

εφέ) αἱ Ηοβγεμ]εν 11 (φιία οἱ -- εἰ δεύπιις φιία) ... 1 ΟΠΠ ΟΙΠῃ Α 19. 98. 

94. 08. ἀδότ, πθς οχρτῖπι νς 54Η «ορ αγπι αθείµ Οες Αιρίιαοίδ, Ῥχγαυ- 

ἴεγεα ε[ οαί: ἐὰν ἁμάρτωκμεν, οὐ λανθάνοµεν οὐδὲ διαφευξόμεθα" εἰ 
γὰρ ἁμαρτάνοντεσ τὴν καρδίαν ἑαυτῶν λαθεῖν (αἀὰᾳε ου εκ 5ε]ιο]10ῦ 
108) δυνάµεβα, ἀλλὰ νυττόκεθα ὑπὸ τοῦ συνειδότοσ, πόσῳ μᾶλλον 
τὸν θεὸν πφάττοντέσ τι τῶν φαύλων (αἀάσπαιπι οπιπῖπο να! οὐ, ο 
ΤΗΡΙ πόσῳ μᾶλλον - οὐκ ἂν λάΦΘοιμεν) δυγηθὤμεν λαθεῖν. ΒιΙπι τε 
Ρταείεν 56119100 ϱ{105 Ἱαρεπί οἱ. ΤΙρΙ αἱ Ο6ς. | µειζων: κ -ζον | Θεοσ: 
ο κυριοσ 

91. αγαπητοι «ΠΠ ΑΒΟΚΙ, αἱ οπιπσἷἆ νρ τα]... Ν αδελφοι | εαν (εἰ. 

Ου 51330. 391): Α αν | ή καρδια ημων: ο Οτ 5330 εαν η συνειδήσισ ημων 
µη καταγιὠσκη εἰς, Ιἴεπι δ39ἵ εαν µη 1 συνειδησισ καταγιν. ημων οἴς. 

Τέθπη Οµῖπί 4, 456; οὐ οοπθοἰεπέία, Ἱπι]ε, ποδέγα ποπ γεργε]ειᾶαί πο εἴο | 
ηκων ρτῖ ουπι 8ΟΚΙ, αἱ Ρίο οαί 135 νρ (εἰ. απ ἀεπιῖά Ἠατὶ (οἱ) βυταῖτ 
β4] 60Ρ αΓΙη αεί ΟΥ 2350 οι[πί 4186 Ταπῃ 3569 οκρατῖ» ΤΗΡΙΥΙ Οες οαί 
σοπι 143 ΟΥρ555 Γ14181504 Ἡοαβγομ]εν 11 Ῥς-Α(Π]α13, 611 οἱο ... 6 Τμη 01Η 

ουπι ΑΒ 19. 9Τ. 90. 6633 118. δι Οἱ 9301 (νιᾶς απίς) Ώαπι” δε Αιις 

ἐΓαοίθ,4 (οᾷ αλ οξῖαπη «οΥ ποδέγωπι. Ἠοᾶςπι πιοᾶο Βαοῖ Ἠ[ος) | κατα- 

γι ὠσκη: ΑΙ. 19. 100. 106. α155οἳ αἱ αἲῑα Ώαπι εχΡΣΗῖδ -σκει | ημων 
5ος οµΠῃ ΝΑΚΙ, αἱ Ρ]οτ οαῖ 135 νρ 84] «ορ Βγγαίτ απ αθί ΟΥ 530ἳ (ν]ὰε 

απίθ) ο ἰπί 4,486 ΈΏαπῃ 2,660 (αἱ, Ρατίς) οα{6Οπ1143 Ῥ8-Α{1ι 941 1)14ΙΑἱ 504 οἷς 

ο 08. Οὲ 5390 (ν]ᾷςε απίε) οπι | εχοµεν (αι. Ον 59350. 391 είς): 19. αἱ 
Ρας Ώαπι 31560 αχ ΡΑΓΙ535Ι εχωµεν. Ο8 οἱ. 1,οἴς 188: , Βέ Πίεταπη: Εαι- 
οἵαπε, πα ι1έ, Παδεαπιις αἆ επι; εἰ φιϊεφιιίᾷ ῃεέἰοεγίπιμθ, αεοϊρίεηιις αὐ 

εο είο .... Β 29. εχει 

99. ο εαν (αἱ. Γ)απι” 569 ϱἱ654): Ἡ 81. 495. 105. αδοτ Γαπιρασῖς ”5Ι (ποη Ἰΐεπι 

επ0 π) ο αν | αιτωμεν εΙπι ΑΒΟΚΙ, αἱ οπηησἰὰ οίς (Γ)απιραΠί5 αιτουµεν, 

5εἀἑᾶ εί 356) οἱ6δί αιτωµεν): κ 05350 αιτωµεθα (:: αἱ ὅ, 14 εἰ 15 

Ιαείίοηε ποη Ββιιοί) | λαμβανομεν: Α αἳ {οεγοΙὸ Γαπιρατίδ καὺ π (1. ϱ. 68 
604) -νωκεν ... νΕ 858Ἡ (οορ) ΑΥΤΟ ΟΥρ3”5 Τ/οίΓ183 ας αοοϊρίεπιαδ | απ 
αυτου οἵπΙ ΔΑΒΟ δ. 19. 2Τ. 99. 989. 94. 68. 69. 137. α5οτ 8ρ9 ΤῬαπιρατῖ5 

βάδ5ί.,,ς παρ αυτου επι ΚΙ, αἱ Ρ]ο οαί Ου: 3350 Ταπιῦῖ5 εὰ ΤΗΡΗΥΙ 
Οεο | τηρουµεν οππη ΒΟΙ, αἱ ϱἱ Γαπιῦῖ»,,. ΝΑκ 40. 98. αἰά πιδί οιηὰ 
γιά ρωμεν 

98. πιστευωµεν (0) «απι ΝΑ α135 {6ο (99. 100. αἱ -ομεν) ΤΗΡΗΥΙ...ς 

ΤΙ πιστεύσωµεν ουπι ΕΚΙ, 4] Ρία οαί Όος | τω ονοµατι (5. δ8ἱεείῖ εισ 

το ο/οκα) του υιου αυτοι τὸ χὺ επι ΝΗΟΚΙ, αἱ Ρρ]ετ να εἰς (1μοἲ [198 



ΙΩΑΝΝΟ) Α΄ 8, 9. 951 

πιστεύωµεν τῷ ὀγόματι του υἱοῦ αυτου Ιησοῦ Χριστου καὶ ἆγα- 

πῶμεν ἄλλήλουσ καθὼσ ἔδωκεν ἐντολὴν ἡμῖν. 24 καὶ ὁ τηρῶν 5. 
τὰσ ἐντολὰσ αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ ' καὶ ἐν τούτῳ Ἱέωθιο 
γιώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν, ἐκ τοῦ πνεύµατοσ οὗ ἡμῖν ἔδωκεν. ο κό 

1Υ. 

3 ’ Δ Ν ’ , . Ν .- 

1 ᾿4γαπητοί, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε, ἀλλὰ δοκιμάζετε 

κο ιο ρ- ο πα -. 

Ν / 5 .- σε ” ’ [κό ΔΝ - 

τὰ πνευµατα εί ἓκ του ὤεου εστίν, οτι πολλοι ψευδοπροφήται 
3’ ’ 3 Δ / σ . ’ ’ ᾽ - - 

ἐξεληλύθασιν εἰσ τὸν κόσμον. Ὁ εν τούτῳ γινώσκετε τὸ πνευμα τοῦ 
μ. - - νε ο) - - Λ 

Φεου ' πᾶν πνευμα ὃ ὁμολογεῖ Πησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἑληλυθύτα 3.15 
- - ᾽ - - πι τς ἓν - 

ἐκ τοῦ Φεοῦ ἐστίν, ὃ καὶ πᾶν πνευμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν [ησοῦν, 

απέε οοπβρεσίιπι οὔιδ Γαοζαπιις ἔπ ποπιΐπε Π1ἱἴὲ οἴις 7. Ο]ιν., Τα πί ἀεδῖάς- 

τοπία νετῦξα: καν αυτη ε. ή εντ. αὐτ. ινα πιστ.) ... Α τω ον. αυτου τὸ 

χω (8ο; εἰ. 45. οπηϊίεγα ἁἰο]ίαν του υιου) ... ὃ. 18. 15. 19. 26. ὃτ. 

6τ. 81. ἀδΟ" αἱ Ραιιο αθίὮ τω υιω αυτου τὸ χω | ημω) οππι ΝΑΠΟ αἱ τηι 

οαί νο εἴο (Αιρίϊαοί 6,9 οἴομέ ἄεᾶίέ πιο πιαπάαίιπι. Τα αἳ. ἴοἱ εί αἱ 

Ἰπ{θτρτοίες, Ἰίειη 106. αἱ Ραπο ημιν εντολ.) ΤΠΡΗΥΙ Οεεξοά 1ο {155 

ενως ΤΙ οπι οππῃ ΚΙ, Ἡ 40. αἱ Γεγεδὺ 0αοσεᾶ 

94. και εν τουτω οἵΙΠΙ ΝΕΑΒΟΚΙ, αἱ Ρ]ει νο αγταί οοΡ τα]] οίο ... κ 18. 

98, 80. 9533 19τ. οδΕεῖ α1”56 βλ Αισίϊαοί 9 εχιῦ (66 ραι]]ο απία 

Ἰαβεί) οἵη και | ου ημιν εδω». ουπι ΑΡΟΤ, αἱ Ρία εαἲ {α ας 9 (5 8 
... Ν΄ 99, 96. δΙ. 94. 98. 42. ὃτ. 68. 69. 80. 19Τ. αδ5ΟΓ αἱ ρ]ι510 να 

(αί. απι ἀθπηϊῖά Πατ] {ο]) δαῇ «ορ γα ατπι Α{ΙΙ925 οἱ Ῥ5-Αίμ 5 Οντ 

19] 801 5 ϱ/1ομε]543 ΤΗΡΗΥΙ Ο6ς Αισίταοίδὃ ο(αΠῦ ου εδω. ημω) 

ΤΥ. 1. τα πνευµατα: Κ ΡΙΔΘΠΙ παντα | πιστευετε: 91. α13859ἵ αἱ α]]ᾳ --ητε 

9. γινώωσγετε οΝΠΙ ΝΕΑΒΟΙ, αἱ καί πα 8α1 «ορ 5ΥΙΡ ααἰ]μαῖς Τί Σοτ 
(εοφποδοίίε) Τμοῖ(555 (ἰπιεϊζιφε) ... Ὁ' γινὠσκεται εππι κ αἱ [ογεῦῦ να 

(εοφποδοέγ) ΦΥΙΣΕΝ ατὲ Ογταοί55 ΤΠΡΗΥΙ Ρ1ά]8Ι 501 (1. να) Αισίταοί 6013 

(επι)... κἲ 9, 143 69. αδὲΓ ΑΓΙ γώ/ωσκομεν | σου χριοτον (εἰ. 

Γππί 9ο ΟΥρ 355 Τ,οἳς555 ΡιὰΙΑἱ 501 Τ]άτι ὃς ΟΠΗ ΣΤΟ οπη χριστον): ο 
χριστ.ιησ. | εληλυδοτα ΕΠΙ ΔΑΟΚΙ, οίο ... Β 99. Τατ ὃ εληλυθεναι. 
Ἱταπη υεπίσεε νρ οί ΟΥΡ Οτ]πί πο: 4,563 Τ,ο1{ Ὠ]ά]αί. ΟΕ αἱ. Ῥο]γε αἆ ν. ὃ. 

8. ο µη οµολογει: 1ία αὐΐαπι Ῥο]γοῖ (Ώνοββῦδ»: πᾶσ γὰρ ὃσ ἂν μὴ ὅμο- 
λογῇ [- γεἴ] 7Η ἐν σαρκὶ ἐληλυθέναι, ἀντίχριστόσ ἐστιν, καὶ ὃσ ἂν 
μὴ ὁμολογῆ τὸ μαρτύριον τοῦ σταυροῦ, ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν) Οντ 
84ον 49 ο(αΗῦ ματι ΤΗΡΗΥΙ Θες, Ίΐεπι Τογίζβτη 6ἨΥ 34 (οεγίο φηῖ 
πεφαί Ο]υγἱβέπι ἔτι οαγπε Ὀεπίθθε, Ἰίο «πίίσ]ιν. εδ) ΟΥΡ (φιῦ αμέεηι 

πεφαέ ὕι 6ατπε υεπίδεε, ἆε ἄεο ιο οδέ, θε εδέ αἴε) ΓΙάΙαἴ50Ι (φιί πεφαί) 

Αιιρίταοί 6,13 (ᾳιἳ ποπ οοπΠέείιγ) Ἐπ]σίτασῖπα 115 (αἱ Απσ) ...... νρ Πτῖηί 0τ 
ΟυµΠί 5/85 Αρίταοίδ,14 Ἐ]ρίπεαιπ ὃ 4 ἀγεῖ αρ Βοοετα”ῦ φιῇ θοἶυτέ, ο }υει 
(επι 1,εἲΕ”35 φιά ἀεδίγιαέ; ο αἱ, Τοτίπιατε δ,16 μγαεειήγδογες Απο]ιγ{ςεὲ 



9, 18 

Το 8, 31 
15, 19 

Β, 4Τ 

959 4, 4. ΙΩΑΝΝΟΥ Α 

- - 5 . Ξ Λ μα ι - πι 

ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐστιν καὶ τουτό ἐστιν τὸ τοῦ ἀντιχρίστου, ὃ ἄκη- 
/ τά " Δ - 3 - ’ 3 δν ”/ 

χθατε ὁτι έρχεται, και νυν ἓν τῷ κὐσµῳ εστιν δη. 
ε -- 3 ον ο / / λ / 2 / σ 

4 ᾿Ὑμεῖσ ἐκ του Όεου εστέ, τεκγία, καὶ νενικήκατε αὐτούσ, ὅτι 
΄ Δ { { τη ”Ν { -- ’ - 3 - 

μείζων ἐστὶν ὁ ἐν ὑμῖν ἢ ὁ ἐν τῷ κὀσμῳ. ὃ αὐτοὶ ἐκ τοῦ κόσμου 
κας λ τς ε] ο [ἡ - να / 2 -- 

εἰσίν. δια τουτο ἕκ του κόσμου λαλουσιν και ὁ κὀσμοσ αὐτῶν 
3 ΄ τ) ς - 3 -” νο) ας ς ’ λ Δ 2 / 

ἄκουει. Ὁ ἡμεῖσ ἐκ του Όεου εσμέν᾽ ο γινώσκων τὸν Φεὸὂν ἀκούει 

αρ μς, πε(απίες ΟΠ ἱθέπι πι 6αγπε υεπίβδε, εἰ δοζυεπίεδ [εδιηπι, 5οϊδίοεξ 

ὅπ ἄεο σγεαίογε, 6ίΡΣΥΕΊ 1: πες φιοᾷ Πεδιπι Οιγἱδέπι 5οζυαπέ). ΟΕ Ἱπρτ]πιϊβ 

Ψοσγα ο”: αὐτίκα γοῦν ἠγνόήσεν (1. ο. Νεβίοτίαβ) ὅτι ἐν τῇ καθολικῇ 

ἰωάννου γέγραπτο ἐν τοῖσ παλαιοῖσ ἀντιγράφοισ ὅτι πᾶν πνεῦμα ὃ 
λύει τὸν ἴἠ, ἀπὸ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔστι. ταύτην γὰρ τὴν διάνοιαν ἐκ τῶν 
παλαιῶν ἄντιγρ. περιεῖλον οἱ χωρίζειν ἀπὸ τοῦ τῆσ οἰκονομίασ ἄν- 
Φρώπου ῥουλόμενοι τὴν Φεότητα᾽ διὸ καὶ οἱ παλαιοὶ ἑρμηνεῖσ αὐτὸ 
τοῦτο ἐπεσηιιήναντο, ὧσ τινεσ εἴεν ῥαδιουργήσαντεσ τὴν ἐπιστολήν, 
λύειν ἀπὸ τοῦ 9εοῦ τὸν ἄνθρωπον Φέλοντεσ. Ἀϊο Πππί οτι. μθεπζεηέία 

επῖπι εΟγΗΠΑ Πιοπιϊοἰζίαζἰς, εος (ωϊάεπι ϱίες οοπ]ίπφεπβ εί ραΐγεξ πιι[ίέος 

αὔπιιίαπδ; οοπιπιίπιέπς αμέεπι εξ ρε πιία αὐνίαεπα Πζύιπι ἀεῖ: «πιο εί 

«οπιῖπιιδ πιοδῖς οαυεγε Ργαεᾶϊσιέ εί αἰδαίριιζις εἴιι Ιολ. πι ργαεαίσία ερἰκέ. 

Ίφεγε εοδ ρτγαεσοερῖί ἀἶσεπς -- - Εί οπιπῖς δρῖν. αἱ δο]ν1ῖ Τ6βιπῃ, ποη 

6δί εκ ἄεο, 5εᾷ ἀθ Απιϊσλν. εδ." Πεπι Οτίπί 5585 Εαεο αμίεπι ἀἰσεπίας 

ποπ. οζυῦπιις διεοερίὲ οοτρογί Ποπιύποπι, σι εἳέ δογρίιπι αριιά Ιο]ι.: 

ΟπωπΙς δρῖτ. ᾳπὶ 5ο]ν1ὲ Γ6βαπι, ΠΟΠ 6βί οκ ἆεο; δε ιίσιῖφιε διὐείαπέίας 

Ῥγοργίείαίεπι δεγυαπαι. επι Απραοῖ 14 βο]νοτο |Γαοῖε ὑπεράέτω", 

Φα δέ οδἰεπᾶἰέξ «φιᾶ πεφαέ; αιία ἄἰωίί φο]ν]ζ. Πἴζε υεπτέ οοἰζίφεγε, ἔτι 

σεπίβ δοίυεγε. Ιἰβγίπφετε υἱ πιεπιότα Οηἰεέί. Ἐία. Οἱ. εὐ. ΕΙ εγθεΡΣ 

εἰ ἄε ερἰδὲ. εγαδογιπέ: 1 οπιπί δρίγέέι5 «ιιῖ φοζοτέ Πεδιπι εἰ ἄεο ποπ εδ. 

Τέοπι ΗΙΠςΠΙαΤΟΡΙΣΟ15 φιᾷαπι εἰίαπι ἄε ερἰεἰ. 1ο. εγαδεγιέ: Πέ οπιηῖΒ 

αρῦ». φιιξ εοζυζέ Πεβιηπι εω ἄεο ποπ εδ. | τον τήσου) «απ ΑΕ Ὦ 19. 27. 

99. 69. αδεῖ οἀάνεῖ αρ Ῥοσγα τι ΟγΥδεῖδὸ Τ]μάτέ  δ. Πίοπι Πεεωπι νρεὶθ 
ἴα Πατ] {ο] βγταῦ «ορ αγπιοᾶἁ πια αθί] ΓγίπιΣοτ Οτ]πί ὅ585 Τ,οἳ 5 5 Ριὰ 

Ἰ1501 Α].... Ν ιησουν κυριον ...ς (Ξ αὐ Απ) τον τησουν χριστον επι 

1, αἱ ρ]α οαἳ Όες; Ίίεπι κ αἱ ρ]τςδδὸ Ρο]γοῖ ΤΗΡΗΨΙ οπαί5δο τον (ηΐπο 

99). ἹΠσπι 68. Οι. απη ἀοπι]ᾷ δαἩ αγπιεᾶά Αισῦαοί 0132 (61 οπη 

Ἱερωπι, Ποπι Τογ{ζῖἩ «ἨΥ νὶᾷᾳ απῖς). Ῥταθίοτοα νετο ς (Ξ αὖ 5) 

αάά εν σαρκι εληλυθοτα οπΤΏ ΑΚΙ, αἱ Ρ]εΥ οαί θγταϊ αγπι Ῥο]γεῖ (5εᾷ 
εληλυθεναι) Τατ 1 (αἱ Ῥο]γε) ΤΗΡΙΥΙ ΌΟ6ο. Τἴεπι ὧν 6αγπε υεπῖθα 

Ῥοτίππανς ὅν16 ϱἱζαΓΠ οἩν 4 ΟΥ ρ535 εἰἴο... οπιϊδίπιας Ιδία οπη ΑΕ 27, 99. 
εἀἀγείῖ αρ Βοςγ η νο δα] «ορ αθίμῖο (111 π]ςΙ «φιῦ ποπ οοπ]εέι: οπι 

Ἰᾳ]αγ ΊρβΗΙ τ. νησ. οίο) Ογτασί 58 ΠνπίΣοτ Τοἳ{”55 Ὠια]αί οί | εκ (εὰᾷ 
γεῖ Αρ Ῥοουγ απο, νὶάο βαρτα): κι, 40. Κ56Υ α] ρ]α510 οαί οπι | ο ακη- 

κοατε οτι (οί. Ογιαοῖ δ: Τ14]8ἱ φιιεπι αιιζἰδὲῖς φηιέα υεπίγς εδ, ΥΕ φιοά 
αιιάἰείῖς φποπίαπι οεπσί): Ν Ὁ. 6. 99. 100. ο τν ακήᾖ. οτι 

4. τεχγια: δ1. οδὲῖ αἱ Ρας -κνα 

5, δια τουτο: 68. 109. Ὀ]ά]αί 505 καν... 69. 4δΟΥ και δια τουτ. 
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ἡμῶν, ὃσ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἀκούει ἡμῶν. ἐκ τούτου γινώ- 

σκοµεν τὸ πνεύμα τῇσ ἀληθείασ καὶ τὸ πνεῦμα τῆσ πλάνησ. 

Τ ᾿4γαπητοί, ἀγαπῶμεν ἀλλήλουσ, ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ του Θεοῦ 
ἐστίν, καὶ πᾶσ ὁ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται καὶ γιώσκει τὸν 
Θεόν. ὃ ὁ μὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν Φεόν, ὅτι ὁ Θεὺσ ἀγάπη ἐστίν. 
9 ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπῃ τοῦ Φεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τὸν υἱὸν 

αὐτοῦ τὸν µονογενῇ ἀπέσταλκεν ὁ 9εὺσ εἰσ τὸν κόσμον, ἵνα ζήσω- 

µεν δι αὐτοῦ. 10. ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ ἀγάπι, οὐχ ὅτι ἡμεῖσ ἠγαπή- 

σαμεν τὸν Θεόν, ἀλλ ὅτι αυτὸσ ἠγάπησεν ἡμᾶσ καὶ ἀπέστειλεν 

τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἱλασμὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶων ἡμῶν. 
11 "ἄγαπηποί, εἰ οὕτωσ ὁ Φεὺσ ἠγάπησεν ἡμᾶσ, καὶ ἡμεῖσ 

ὀφείλομεν ἀλλήλουσ ἀγαπᾶν. 132 δεὺν οὐδεί πώποτε τεθέαται 
ἐὰν ἀγαπῶμεν ἀλλήλουσ, ὁ θεὺσ ἐν ἡμῖν μένει καὶ ἡ ἀγάπι αὐτοῦ 

6. οσ ουν εστιν πβητἹθ ου. ακ. ηκων επι ΒΚ αἱ Ρρ]ετ να αἰίο ... ΑΙ, ὃ- 

149, 1ΤΤ" οπι | εκτουτου µη ΝΕΚΙ, αἱ οπιπσίᾶ ομί βγταίτ Τ,οἲΕ 3355 (εα 
Ίιοο) Αιρίταςσί Τν Ρἱ5 (οω ]ιο) εἴο ... Ιωπεᾶ πΙἩ εν τουτω οἶτα Α νρ (η 

Ίιος) 881 «ΟΡ 

Τ. ο αγαπων (αἱ. Οτῖπίθ)39): Α αάά τον Θεοῦ, ἴξεπι ἀθπιῖά {οἱ Εα]ς Υεπέ 
ΡΙΔΕΔ 3 αἀά /γαΐτεπι, Ὠϊαἱαἴ 505 Ἠγπαέγεπι δια. Ῥϊπαϊι]ίευ 11ο (155 φιζ- 

οἩπιφιε ποπ αῑ[Ιφιί /γαίγεπι Υ. 8. | και πασ πδαᾳιε αγαπη εστιν (ν. 8): 

ΒΥΙΡ οπι | γεγεννηται: 99. 1Ττ" 160, 9ο Ι5ε” Παπρβ5ί5 (αά 93548) 

γεγενήται | Ν γιγΥωσχει 

8.ο μὴ αγαπ. πδᾳπθ τον Θεο» οαπῃ (Α)ΗΚΙ, αἱ [στο ΟΠΠ (9. εκτου θεου 

ουκ εστιν Ῥτο ουκ εγν. τ. θε.) εαί να «0Ρ 5Υ1Ρ ασ ΟγΙπί 5,39 14141503 
Ώαπι 2155 Τ,οἳΕ 118 εχίτ (ν]ᾷς απίθ) αίς ... ΒΥΥ5ΕΒ Ἠαθς Ροδί οτιο Θε. αγ. 

εστ. ΓΤΔΠΡ ... Ν 199. ἀδὸτ αγπιζᾶᾶ αεί] οπη; Ἀξ ποῦ 5αρΡ] π]δί ο µη 
αγ. ουκ εγνωκεν (84 Ίαες «οττῖρο Ν. Έ. τ. εκ οοᾱ. Φίπ. Πἱρ5. 18685, 

πΌὶ κο οίίαπι τον Φεον αἀάετε ἀῑοίας εδ) | ουκ εγνω: Ἀξ 81. ουν 

εγγωκεν (813 εχεγνωνε) ... Α ὃ. δ. 18. αἱ αΓΠΙ ου γινωσκει (Α γειν.), 

Ἰέατη Οτἰπ{ 5/39 πρ οοφποδοί; να 1μο][ ποπ πουῖέ; Ὠἱά]8ί Εα]ςρ {φπογαί 

9, απεσταλκεν (αι. Οτ22355): κ 29. 58. 49. ὅτ. αἱ ρ]αβῖ Αι 19 Ηῦετα, 

γιοί αρ ΝίοθρΗ 2166 απεστειλεν | ο Όεοσ: 16. 18. 25. 98. 100. α]δ πιδ 
ΑΤΠΙΊ56 (ΠΟΠ 1πΙΟΒ) αθέμαίς Αισίταοι τν οἱ | ζησωμεν (εί. Ου 3555, 
ΟΕ οί. Ῥο]γεδ ἄλλα ὃν ἡμᾶσ, ἵνα ζήσωμεν ἐν αὐτῷ, πάντα ὑπέμεινεν) 
οἳ. νὸ.... κ” ζωμεν 

10. ή αγαπη (αεί. ΤιοΙ{155 Αισίταοῦ τὸ οίς): Ἡ 881 οοΡ αάά του Φεου | 

ἠγαπησαμιεν οππι ἃξ (εἰί” -πησεν) ΚΙ, είο ... Β ἠγαπηκαμεν | αὐτοσ: Αα 

ἐκεινοσ | απεστειλεν εμπι ΑΕΚΙ, αἱ οπιηὈίᾶ.,,, Ν απεσταλκεν | ιλασμον 
(νσ Ργορίαιίοπεπι): ΤοἱΕΓ15 επρἰαέογεπι (ραιβῖε ρεοσαίογιπη πιοβδέγογἸήπι), 

Απσίταοι τὸ {έαίογεπι (ᾳαοᾶ ακρ]ῖεαί ρε δαογζβοαέογεπι) 

4, 16 

Ῥο 5, 8 
1ο ὁ, 16 

4, 19 
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τετελειωμένη ἐν ἡμῖν εστί. 19 ἐν τούτῳ γινώσκοµεν ὅτι ἐν αὐτῷ 

µένομεν καὶ αὐτὸσ ἐν ἡμῖν, ὅτι ἐκ τοῦ πνεύµατοσ αὐτοῦ δέδωκεν 
ἡμῖν. 14 καὶ ἡμεῖσ τεθεάμεθα καὶ μαρτυροῦμεν ὅτι ὁ πατὴρ 
ἀπέσταλκεν τὸν υἱὼν σωτῆρα τοῦ κόσμου. 19 ὃσ ἂν ὁμολογήσῃ ὅτι 

᾿Πσοῦσ ἐστὶν ὁ υἱὸσ τοῦ Φεοῦ, ὁ Θεὺσ ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸσ ἐν 
τῷ θεῷ. 16 καὶ ἡμεῖσ ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαµεν τὴν ἀγάπην 

ἣν ἔχει ὁ θεὺσ ἐν ἡμῖν. ὁ 9εὺσ ἀγάπη ἐστήώ, καὶ ὁ µένων ἐν τῇ 
ἀγάπῃ ἐν τῷ δεᾷ μένει καὶ ὁ Φεὺσ ἐν αὐτῷ μένει. 

1 Εν τούτῳ τετελείωται ἡ ἀγάπι; μεῦ᾽ ἡμῶν, ἵνα παρρησίαν 
ἔχωμεν ἐν τῇ ἡμέρα τῆσ κρίσεωσ, ὅτι καθὼσ ἐκεῖνόσ ἐστιν καὶ 

ἡμεῖσ ἐσμὲν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. 15 φύβοσ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, 

19. τετελειωμενηή: 19. ΡΙΒΕΠΙ τετελειωταιν και | εν ἡμιν απῖθ εστιν ουπι 

ΝΕ... Α ὔ. 19. 91. 68. 69. αδεῖ νρ ΤΗΡΗΨΙ απίο τετελειωμενη...ς Τϊ 

ΡοΟΡί τετελ. εστιν οππη ΚΙ, αἱ ρ]ο; εαὶ 841 «ορ δγτα ατπῃ αείΏ Όες 

Αιρίταοἳ δ12 (ο έ ρε). ἴτ πιοῦῖθ) 

19. µενοµεν: κ 15. 106. αἱ -νωμεν. Ῥταείεγεα 19. αάά και ἡµεισ | δε- 
ὅωκεν ο ΝΒΚΙ, αἱ ρ]εν εαί ΑἰπΤύ: αχθᾶᾶ ΡΙ ΟγτΙοΝ 589 Ῥρβ-βαρ” 5 οκ 
445, Αα 15. 9Τ. 99. οδο ΑίΙ 525. 605. 5 ϱι τοάοοὰ1 Ῥαρ 5,8 ΘΙΘΙΠΟΠΙ 216 

Ογν]οῦ 94. 196. 118 ϱ/ηθ5ί 15 εὗωχκεν 

14, τεθεαμεθα ΕΙ ΝΗΚΙ, αἱ Ίοηρο Ρἰτ εαὺ ΤΗΡΗΥΙ Οεο... Α 21. 29. 95. 

94. 663” 608. 98. αἱ α]ἷα ΟγΥτ8ὲί55 εθεασαμεθα 

16. οσ αν 6ΙΠΙ ΝΑΚΙ, αἱς ... Β 68. 69. αδὸτ Ίκδοτ 0σ εαν | οµολογηση: 1. 

106. α] Ραις --γήσει... Α 5. οµμολογη | ιησουσ: ΕΒ πι ανιπ αἀά χφιστοσ 
(πι : φωΐα Ίεδις Οκ εω ἄεο Ἰιαίέις, ἀειις ὕι ἴρευ εδἰ αίο). ΟΕ εἰ. Τετ 

ΡΥΑΧ51: (ωΐ Όεγο 6ο} εβδις Γιεν ὲ Οι ἱβέπι Πζζιπο «εί, ποη Παΐγεπε, ἄειις τι 

1110 πιαπιεί εἰ ἴρδο ἴπ ἄεο. 

16, πεπιστευκαµεν ο ΔΒΚΤ, α] ἔετο ΟΠΙΠ σαἲ ΤΠΡΙΙΥΙ Οεο. Τεπι νρζ]α 

{α ἀθππ]ά Πατ] εἰς (881 οἱ Ίιοῦ σοφπουύπιι εδίοαἰὲ δτύπιι5 ογεαζὕπιιβ) 

εκ Α 19, πι {οἱ «ορ (Ααρίταοίθ,]ά βιείααί ]εείῖο) πιστευοµεν | την 

αγαπην: πι" ΤΠ αὖὰ ἀεί | και ο (Ν ΟΠ) Θεοσ εν αυτω: α Ἰαες 
αἀά1άΙπιαΒ μενει 6Η ΔΒΚΙ, αἱ {ογεδὸ 5αἩ (μένει {εν τεᾶἁ1ί Ρεν εδὲ, αὲ 

είίαπι ν. 15) οο0Ρ 8ΥΙΡ ΔΥΠΙ (84Ἡ «ορ 3ΥΙΣΕΒ µενεν οἴίαπι εχθιηίθ 

νουεα 15. αἀᾶ) ΟΥρ19δ Αιιαίταοί 814 Επ]ρθρίδι5 Ζου1Σ ο... μη [μενει], ς 

ΤΙ οἱ 6ΙΠά Α αἱ βαΐ πι οαἱ νς αεί ΤΗΡΗΥΙ Οες ΟΥΡΣύ5... ΒΥΤΡΕΗ ἴδια 

ΟπΙΠΊ (ρτορίες ομοιοτελευτον) 01η 

17. η αγαπη: 96. αἱ ραιο νσζιε (αἱ. (οἱ: πο ἵξεπα απ {αι ἀθιπῖά Ἠαγ!, 

πες Αρκοί 9,309) βα] αἀᾶ του Θεου, Ιἴεπι ΑΥΤΑ αυτου | μεθ ημων: Ἀ 
αάᾱ εν ημιν ... 8] ρ8ἱο ΟΠ | εχωμεν ευη ΑΒ1, εἰς... ΑΚ αἲ» (5 αρ ΜΙΗ, 

2 αρ Βοτί) έχοµεν | ημερα: (Ρεν πιαπ](θβίαπῃ ΕΥΥΟΓΕΠΙ) αγαπη | εκευ- 

νοσ: 19. 413 πακεινοσ | εσµεν (νςΡ φπία - διπΙ6, ἴοἱ ΠΙεν]ονη1 μέ -- 

αἴπιιβ):  εσοµμεθα 



ΙΩΑΝΝΟΥ Δ΄ π, }. 2356 

ἀλλ ἡ τελεία ἀγόπη ἔξω βάλλει τὺν φόβον, ὅτι ὁ φόβοσ κόλασιν 
ἔχει, ὁ δὲ φοβούμενοσ οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ. 19 ἡμεῖσ ἆγα- 

πῶμεν, ὅτι αὐτὸσ πρὠτοσ ἠγάπησεν ἡμᾶσ. 320 εάν τισ εἴπ ὅτι 

ἀγαπῶ τὸν ὣεόν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ µισῇ, ψεύστισ ἐστύν' ὁ 
7ὰρ μὴ ἀγαπῶν τὺν ἀδελφὺν αὐτοῦ ὃν ἑώρακεν, τὸν θεὺν ὃν οὐχ 
ἑώρακεν οὐ δύναται ἀγαπάν. 2] καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχομεν 
ἀπ᾿ αὐτοῦ, ὦα ὁ ἀγαπῶν τὸν θεὺν ἀγαπᾷ καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. 

Ν. 
- ιά ’ ϱ - ΔΝ 4 - - 

1 ΙΗᾷσ ὃ πιστεύων ὅτι [ησοῦςσ ἐστὶν ὁ Χριστόσ, ἐκ τοῦ ὃεοῦ 

18. αλλ εππῃ ΝΑΚΙ, εἴο (ε{. ΟΙεπιδῦδ)..., Β αλλα | η τελεια αγαπη (δΙ.η 

αγαπ. η τελει.) εξω ῥαλλ. (Ο1επιθοῦ Ῥτο 18 εκβαλλει) τ. φοβον: Ἠαες 

οἱ, Ο1επῃ 605 ε{9δ6 ΟΥ 51606 (οἱ 3311 οπου δε εισελθη τελεια αγαπη εἰς) 
Επαδρ5 αρ Μαϊ τή (εξω γαρ εκβαλλ. η τελ. αγ. τον φοβῤ.) Τεγίξπορί 13 

εἰς | ο δε φοβουάαε)οσ ου τετελειωται (Ώ)απι”95έ τελειοῦται) ε. τ. αγ.: 

Ἠαθο θίἵαπη ΕΘΕΡΟΠΒΟΤΙΠΟά5δ ηαΡ 

19. ημεισ 5ΊΠ6 οορα]α ΠΠ ΔΕΒΚΙ, αἱ Ίοηρο Ρ]α εαί 58] «Ορ ΒΥΥΡ αγπι 

ΤΠΡΗΥΙ Οεε Αιρδειθ,ρῖς,,, ἴμπ αἀᾶ ουν οµΠΙ Α ὅ. 8. 19. 9ἱ. 98. 
101. 105. 10633 10Τ. 1ΤΤ"Ν ϱ5οῦ 56 αἱ ῥραις νρ ΑΥΙΣΟΣ (86ἱ]Ἡ οἱ πο5 

4ποφιε) | αγαπωµεν 5ἶπεο αἀἀῑατω επι ΑΕ ὅ. 27. 29. 6633 {α αεἰμΡΡ 

(Ἰτεπη 88] ποβ δοἴπιιδ ηιάα) Ααοζιαοι δὃ Ρἱ5 οἱ 510 Ῥο]ας ἀεπιεν]αά Βε 509 

6οτα,,. Ν 19. 989. 94. 68. 69. 91. 19Τ. αδεῖ 656Σ 456Σ νος]θ ἀαεπιῖά αν] 

{οἱ βγταἴΓ «ορ αΤΠΙ ΤεοδἐΤΠ111 αάά τον ὅεον ... ς (4900) αἀά αυτονος. 
ΚΙ, αἱ Ίοηρε Ρ]α οαί ΤΗΡΗΥΙ Ο6ε ΑισιϊΙδ.,,, απι Π8οδειπε! αάά ὑπυίσεπι, 

αΕΙΗΤΟ πος ἴπυῖσεπι εἰ απιέπιιιδ ἄειπι | αυτοσ Μι ΝΕΚΙ, αἱ ρ]ει εαί Ἰατ! 

54 «ορ βγτα!ΐζ αγπῃ αεί] ΤΗΡΊΥΙ Οεο Ααρίϊοίὃ9 15 οι1ο αμιτῖη 15 (Βεὰ 
309 φία Ῥγίογ ἄῑ[εατέ πο) ... μπ ο Φεοσ επ Α ὅ. 8. 15, 143 958, 94. 

81. νρ (εσε ασ) Ρε]ασἀεπιειίαὰ | πρωτοσ (1μαΠπΙ ῥγίογ): δ. 8. 95. 
40. 69. αδθῖ πρωτον | ἠγαπησεν: 15. -πηκεν 

20, οτν αγαπω (εί. Ὦαπιῦῦθᾶ αἰδ09;: νρ Ζεποί8οῦ1 3 φιοπίαπι ἄἰ[έφο, Τιςῖ (158 
φυία «ίφίέ, ΟΥΡ 305 φιοπίαπι ἀδίφί): ἃ οπὰ οτι, Ἰεπα Αιιρύναοι ὃ1ο 015 | 
µιση (ΝΒ3 µειση) ... Νὲ (µεισι) ΚΙ αἰ:5 οαί Γαπι”5δ4 οιδύ9 (αἱ. ϱαΠΙ5) 

ΤΗΡΗΥΙ µισει | ἑωφακεν ουπῃ ΝΑΒΟΙ, αἱ εετίο Ρ]εγ (Κ εωρα) ... Τϊ εορα- 

κεν επί Β” ουχ: Ώαπιραίδ ουκ | ου δύναται «ΙΤ ΝΕ 21. 99. 0633 68. 
69. α36Υ 4] 5ΥΤΡ Τιοῖ[159 Ζεποϊαεί 3... ς ΤΙ πωσ δυναται οΙΙΏ ΑΚΙ, 

Ἀ] Ρ]εχ οαί νο ΒΥΥ5ΕΝ ϱορ ασπη αθἰἩ Ώαπη 954 οιδ09 ΤΗΡΗΥΙ Οεο ΟΥρῦ05 

Ααρίτβοί δ,11 οι 101 ςς Ιπηϊ]]{ογ ας ὃ, ΙΤ | αγαπαν: 19. αἰ” -πησαι 

91. απ αυτου (αἳ, (α 1μεἱ(15 Αιαρίτασίθ,11 ϱὲ 101)... Α νρε]ὲ αππ ἀεπιῖά 
Πατ] 1οἱ (εί. Βαάἴχί510) απο του Θεου | Β” ΙΓΠΒΙΠΕΗΣ α τον ρτῖ αά τον 

αἰξεγατη ΟΠΏ Φεον αγαπα καν τον (Σαρ! 82), Πειπσ]ά Αἲ.... 19. 94, οπη 
και ρο5ί αγαπα 

4, 15 
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956 6, ο. ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 

γεγέννηται, καὶ πᾶσ ὁ ἀγαπῶν τὺν γεννήσαντα ἀγαπᾷ καὶ τὸν 
γεγεννηµένον ἐξ αὐτοῦ. 3 ἓν τούτῳ γινώσκοµεν ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ 
τέκνα τοῦ 9εοῦ, ὅταν τὺν θεὺν ἀγαπῶμεν καὶ τὰσ ἐντολὰσ αὐτοῦ 
ποιώμέν. ὃ αὕτη γάρ ἐστιν ᾗ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὕνα τὰσ ἐντολὰσ 

αὐτοῦ τηρώμεν ' καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ βαρεῖαι οὐκ εἰσίν, 4 ὅτι πᾶν 

τὸ γεγεννηµένον ἐκ τοῦ Θεοῦ γικᾷ τὸν κόσμον καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ 

νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσµο», ἡ πίστισ ἡμῶν. Ὁ τίσ ἐστιν ὁ νικῶν 

τὸν κόσμον εἰ μὴ ὁ πιστεύων ὅτι Ίησουσ ἐστὶν ὁ υἱὸσ τοῦ Θεοῦ; 
ϐ Οὗτόσ ἐστιν ὁ ἐλθὼν δι ὕδατοσ καὶ αἵματοσ, ᾿Ιησοῦδ 

Ύ, 1. αγαπα και ΕΙΠΙ ΝΑΚΙΗΡ αἱ Ρ]6ευ οαί νοοε Ίαν] αυτα αγπι αοί 

Οντὴν 15ἳ Τμάνι 2143 ΤΠρ]γ] Ο6ς ΗΙΙ 1115 ΜακΙπιϊπερίδο Αγία αρ Αιιρ 5,90Τ 
Ῥαάδ]ο,.. απ. 18. 98. 69. απι ἀθπηῖᾶ {οἱ 5α] ΗΙΙδο Αιισιναοί 103 αἱ οπι 

ναι, Ἠϊπο Ἰμῃ [και]. Ῥτβείετοα δἱο [α: «ιιῖ αλίφεέ θιίπι κ ῖ παέις εδ ο 

εο οπ1ϊβθῖς5 «επι αιτίᾳέ ειίπι φαἲ (α φιί α φιῖ ΙΥΑΠΡΙΠ ΠΒ): Ίίθπι οορ 1 

ΟΠΙ αγαπα και τ. γεγεν». | τον γεγενΗµιενου: 81. το γεγενν. 

9.τα τεκ)α τ. Όεου: ΑΥΠΙ τον υιον τ. Θεου ... αθί ἀοπιίπιπι | οταν τον 

θε. αγαπωµεν: 19. 191. δτιεοί εν τω αγαπα» τον Όεον | ποιωµεν 

(α8/) ου Ἡ 9τ. 29. 64. 65. 69. 106. {δἱ6εῖ α5ΕΡ ᾖ5οῦ ρ5οΥ (1ίαπι ὅ, ΙΤ. 
ὃδ. 94. ποιουμεγ) νς (αἰί. απ {α οίςο, Πο ΙἴθΙῃ {ο] 6αν) 8α] σορ 5υγαῖῦ 

ΑΥΤ αθί] ΤΗΡΗΥΙ ΙμοῖΕ 159 Απσίιαςι 10 α] (:: οξ Ἰδίας απἱάθπη νεγδΙΟΠΘΡ 

ΟΠΊΠΘ8 411αε . 1. ποιωµεν εχρτϊπιαηί, ν. ὃ τεάἁπηέ τηρωµιε’) ... ς τη- 

ρωμεν ΕΠΙ ΑΚΠΡ αἱ Ρ]εγ (913 αἱ” τηρουμεγ) οαῖ ἴοἱ σαν Όες, Ίέεπι φπὶ 

αὉ Ίος τή ρωµεν αἲ τηρωµεν ν. ὃ ἱταης]]αηέ Α 9. 49. 6633 100. 101. 

ὃ. αυτη γαρ εστι’ πδαᾳιε τήρωμµεν (:ἵ παππο ἰεδίίαπι Ἡ.]. ποιωμεν): εἴ. 

ΟΙεπιῦθῖ (αυτη ὁε εστ. - - τηρήσωμεν) Πιο (159 Αισίταοἰ1ονέ οἱίς .,, ἃθ 

Α είο ν]άᾳ απίο | ουχ εισι: Ἠαος οοππιαίο {αΠίτπη αὓ. 6ἵδ ᾳιαθ 568- 

απαπέασ ἀἰδήηπσαεπάα υἹάεπίαν (π6ς αἰῑίτοτ αρ Βσ Τμ). Οοπίτα ς 

Ρ]επο ἀῑδεϊηκ]ιτ, 

4. ημων «Ππι ΝΑΒΚΕΡ αἱ ρ]α οαΐ νρ (εἴ. απι {ι σαν ἀαπιῖά Ἰαγ] {ο]) οίς 

Γ1418ἱ 504 οίςο .... 1, 8, 49. ὅτ. 98. 105. 191. αἱ {ετε”ὸ αεί! (νσοᾶᾶ αρ 
αὐ) υμων 

δ. τισ εστιν επι ΑΙ, αἱ ρ]ι νς (εί. απ {α αγ]. Β ες 13) 841 Όεο ... α(Β) 

ΚΡ 19. 99. 6033 68. 69. αδετ α] [ογα1ό οαί αν ἀαπι]ά {ο] «οΡ ΒΥΤΡ απΌιη 

Ρι1ά]αίδοά Ογγποςί 11 ΤΠΡΗΥΙ τισ δε εστιν νε] (8ἱς Ἡ σαν ἀθιπῖα {οἱ Γἱά) 

τισ εστ. δε. Πίοπι ΦΥΙΣΕΝ φιῖς επέπι, ααἰ]ιαῖ οἱ «η | ο πιστευω: Εο 
πιστευσασ | ο υιοσ: 19. ὄθ. Ρι8επι ο χοιστοσ, Ἰέθπι αγπιζάά 

6. δι ιδ. οἴἵπι ΝΕΚΙΡ αἷς.... ἃ δια υὐ. | Και αιµατοσ 5ἱπο αἀἁῑέαπι οἴιπι 
ΒΚΙ, αἱ ρία νρ (εί. απ [α ἀθπιῖά Ίνατ]). ΦΥ ΥΕΝ ΟγγπθδίήΣ α(8είδὲ Τπρ]ιψὶ 
0µ6ο (πίέεγααθ οἰἰχί αίζο) Τοανιυαρί 16 (ωεπεγαί επίπι ρε αγκαηπι οἱ 8α- 

φιάπεπι, δίοιὲ 10]. «ογὲρςἰϐ) Πα ὑαρίδ65 (α118).... 54. 108. 104. ΟγτῖομᾶτΏ 

Ἀπιῦυδρί ὃ και πνευµατοσ ... ΧΑΡ 6. τ. 15. 15. 19. 25. 99. 90. 98. 94. 

96. 99. 0633" 69. 90, 98. 101. 19Τ. αδΟΙ αἱ ραιιο ϱνν ἴοἱ 5αἩ οορ 5ΥΤΡ 

Ογτῖο] 136 χαι αιματ. και πνευµατοσ (58. 94. 99. αἀᾶ Ἰπδαροι αγίου). 

ΒΙπι]]έ6ι . 68. 85. αὖπῃ αε{] κ. πνευµατ. µ. αιματ. | τησ. χριστ. (0) 



ΙΡΑΝΝΟΥ Α΄ ὃ, 8. ΟΧΙ 

΄ ΑΝ) -ᾳα , 24 412 - ο Ν » ο 9 
Ἀριστόσ΄ ουκ ἐν τῷ ὕδατι µόνον, ἀλλ ἐν τῷ ὕδατι καὶ ἐν τῷ αἵματι 

Δ Ν - ο] λ -- αφ Ν -- [ο] Εξ / 

και το πνευμα εστιν το μαρτυρουν, Οτι το πνευμα ἐστιν η ἄλήηθεια. 
σί [] -- 2. ς -- λ -- Δ Αα χ 

ὅτι τρεῖσ εἰσίν οἱ µαρτυροῦντεσ, Ὁ τὸ πνεύμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ 

ής 

οππῃ ΝΑΕΙ, αἱ Ρ]α ασπι ΟΥΤΙΟΝ 136. 918 ϱἱηοδί 143 ρἱαοίδὲ ΤΗΡΗΥΙ Οες ... 

ΚΡ Ἡ 10. 29. δὺ. 94. 96. 99. 56. 100. 199. αἱ 84 ΑπιΡΣΡΙΟ χριστ. 
νησ.... 5 τησ. 0 χριστ. οιπι πῖπαβς νἷκ πια ΥΥΡ (ΤΗΡΙΨΙ αἱ Οες ἵπ 

οοπηπιΣέπηο]) |. ἁονον: Β µονω | αλλ οιτη ΝΕΚΙΡ αἱς... Α αλλα ... 5. 
6. 8. 0633 80. αἱ356Γ αλλα και, Τε ΑΥ1Ρ | εντ. υδατι ---- αιµατι (8ν 
ο] αεἲἩ αἆά εἰ δρίγίέι): Ῥ 913 88. αΓΠ ε. τ. αικατι -- - υδατι... Α 91. 

41. ΟγτΙΟΠ 978 ε, τ. υδατι -- - πγευµατι, 033 80. ε. τ. αιµατι - -- πνευ- 
κατι | εν ἰετί οππι ΑΒ1Ρ 4. 5. 19. 1Τ. 18. 91. 9δ. 40. 41. 6633 60. 88. 
118. 1361 ΚδΟΥ οαί ΟΥΤΙΟΠ 518, ς οπι ο ακ αἱ Ρία νο Ογνπεςί 145 (οτη 

εί. τω) αιἴοἩ 136 οιαοί δὲ ΤΠΡΗΥΙ Οες ἨΒεραρίζό8 | το πνευμα 8ες αἱ. τηῖῦ 
Ἐεῦαρί265 ΑπΙΡΡΡΙΤ5Ι10 41... 94. νο (αἱ. απι {α σαν ἀεπιῖά Πατ] Ιαςκ {οἱ 
οἱ ΡραΙα 145) αγπιἍδο Ογίβέμ8, χριστοσ (:: ᾳπαθ Ιες[ῖο 1α πα ἄταθςθ 
Ἰπ οο]σεπι 94. ὮάὈΗπεήβεπη 1]]ππη Μοπί{ογΠαπιπη τεσθρία Ἰποι]εηίετ 

ἰεβδίαίαν νεΥδΙοπεΠ νι]ραίβπι αἆ 6ἳπ οοπβσοΙεπάππι νλ]η]5ςο.) 

οτυ τρεισ (εἰ. ΟΥτπε»ί 143 ϱ(8οἱ 54)... ν 69. αδΕΙ οτι οι τρ. 

Τ εἴ 8. οἱ µαρτυρουντεσ:5 Ξ- αυ 82) αάά ἐν τῷ οὐρανῷ, ὁ Π[ατὴρ, ὁ 

«Ίόγος, καὶ τὸ ἅγιον [[νεῦμα ' καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς ἓν εἰσι. ἃ Καὶ τοεῖς 

εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες ἐν τῇ γη: Ἠαες νετρα εκ οπηπίρας ο ἆ ἄγαθςῖς 

ἀπο {απίαπα {παπίαν, α]ίεν 5αεςα]Ι 16. αἰίογ ἄταεσΠ5 1.αΗπαδ ἔετα 

15. βαθοπ]ϊ, παπιθγ]5 β]σπα(ί 94 (Ώαρ]π.) οἱ 162 (Υαἲ.). ἴηπ βιηρα]1ς 

Υεχο βα{15 αὖ εζ1εῖς ἀῑβοταπί. Ἀἱο δπίπῃ ὅ8.: οτι τρεισ Σισιν οἱ µαρτυ- 

ρουντεσ ἐν τω ουρανω, πατήρ λογοσ και πνευμα αγιον, καν ουτοι οι 

τρεισ εν εισι. Και τρξιδ εισιν ον μαρτυρουντεσ εν τη γη, ΡΘΕΙΡΕΗΣ: 

πνευμα υδωρ καιαιµα. ει την µαρτυριαν. Τεπη 162: οτι τρεισ εισιν 

οἱ μαρτυρουντεσ απο του ουρανου, πατηρ λογοσ και πνευμα αγιον, 

παν οι τρξιδ εισ το ἓν εισι. και τφεισ Σισιν ον μαρτυρουντεσ απο τησ 

Υησ, ΡεΙΡΕΗΠΝ: το πνευμα το υδωρ και το αιμα. ει την μµαρτυριαν. 

Ἠϊ5 ἀποῦθαδ αεεεᾶεταο νΙἀεραίατ, Βϊτοβιο εἰ Ῥομο]ζίο {εδβρας, 1Τ8. 

Αἲ 15 νετρα Ιδία ποη Ἠαῦαί πΙβΙ Ιπ πηαχσῖηο παπα γεςεη{1, ππῖας τί 

π]μῖ ν]άείαχ εκ ΡΙβ]ΙοίΠεσατ]1β, 5890. {6τα6 1Τ. αἀδοτιρία: 1ά αιιοᾷ 

8ΙΙΘΠΊΠΙ αὉ απίϊαποταπα οοᾶῖοαπι απο(ογ]ίαίθ 6956 αρρατεί. Ῥταεζροαί 

ΑΠΤΘΊΗ ΤΙΒΥΡΟ αἵτβ οοᾶ]οῖς Ιοσπ 5ἷο αἱ εκ 5ο]ἱ5δ οά1{15 ἹἸηποίπ]ξ: εν τω 

ουρανω, ο πατηρ και (ία πια] εἀΙάεταπί, αἱ Βεζα 1590. ο]άμαρεπ 

11565. αἴᾳπο Ίαπῃ απίεα ΟΟΠΙΡΙ.) ο λογοσ χαι το αγιον πνευμα" και 

ουτοι οι τρεισ εν εισυ. και τρεισ εισιν οι μαρτυρουντεσ εν τη γη. Βϊπηϊ- 

Ηταν εκ ο. Οοπιρ]αί. οαπάεπι ]οσππ οχβοτ]ρίαπα Παρεί οοᾶεχ αιῖ 

ἁ1οΙζατ Ἠπνίαηπς: εν τω ουρανω, 9 πατηρ και ο λογοσ και το αγιον 

πνευμα, αι ον τρεισ εισ το εν εισι. και τρεισ εισιν 0 μαρτυφουντεσ 

επι τησ γησ, Ροβί 4παο νετΌα ρεγρίίαγ: το πνευμα καιτο υδωρ και το 

αιμα. εν την µαρτυριαν. Ὑα]ραίας οοςΙςθ8δ, 4ποχΙπΙ Ρ]ᾳ8δῦ α 

Ἠψείςι 6) (πι ἁῑαπίθο 1ηβ]ρηϊ απο 1π 1οσππῃ αάῑία εα1οηπί α. 18060. 

Ρ. 1---25.) α]]ϊδᾳπε ποία{ απ εἶδᾳπο απ] ροβδίμας Ιπποίπεταπ{ ΟΠΙΠΙΗΤΩ 

απ π1581ΠΙΙ απ δί {α, Ίξεπιαπο απῖ ΑΙοπῖπΙ {11556 ογθάΙέατ γα]]1οε]]”. 

ΤΙΡΟΒΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. Τ. εᾱ. 8. 22 Β 
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νετρα Ιδία Ρ]απε ποπ Παβεηί, (τ1Ρ]1166Ίῃ ᾳπαπάαπι ΣΑ ΕΙΟΠΕΠΙ εΧ- 

μα υοπί. ΑΙ οπῖπι εοπβγπιαηί νσεᾶ αᾳπαθ εἷο Ἠαλβεί: Θιοπίαπι ἔγες 

βτὐέ «ιῦ ἐεδέπιοπίιπι απ ἵπ οοεῖο, Λαίΐεν, υεγύωπι οἱ δρῖγίέις δαποίέιις, εἰ 

]ιὲ ἐγεβ τπτίΠο δέ. ὃ Πέ έγεδ δέ οί ἐεδέπιοπέωπι ἅαπί ἴπ έεγγα, δρίγΊζας 

εἰ αφιια εί δαπφιηῖς, εἰ Ιω ἔγεδ τπιπι δέ (8εἆ πια οἀᾶ, αἲ ε{. 162144, 

ο πα] Ίτηα νθγρα: οἱ Πὲ γεν απ. δµπέ). ΑΙΙΙ, αὲ ἀεπι]ᾶ {οἱ οανθηβ!ς, 

αᾱ 4ποβ αεσθαΙί αείῖατπι ΙΠδισηϊῖς 1116 {δβίΐς πῃθ, οπάεπι {ταπβροδῖία ας 

νατ]αία Ἠαραπὲ Ἠππο ΤΠ πιοάππα: (ωΐα (πι Θιιοπίαιι) ἔνεδ διώιέ φι ἐεδίί- 

πιοπεῖηπι ἄαπέ (πι αἰσιπέ) πι έεγγα, δρίγίπιδ (1οἱ οπν αάα εέ) αφια εἰ δατ- 

ϱΐς, εξ (πα Το] οαπν αάά ) ἐνεν πι δέ (πι ἴοἱ «αν αάά ἴπ 6]ιγὶβίο 

Πεδι). 38 Μέ ({οἱ οπι) ἔγον θέ φιῖ ἐεσί. ἄαπέ (πα {οἱ οαν ἀἰσιπιέ) ὕπ οαείο, 

γαΐεν, οετόµπι οἱ ερῦέιβ, εξ Ι πα τι διπύ. ΑΙΙΙ ἀεπίαπθ, τί 

νείβδεπΏ (σπα) 35-, ππιεηβες ἆπο (ο απἴθα5 ρορίετίοτα ἑαηίαπι 1πάε 

ε Φἱοιέ απία ος]ο8 Ἠαβειπιβ), Ραβ8ΙΟἨ, Υα]]1οἳ”, δἷο: Φμία (Ρ885 να]]]ς 

Φωοπίαπι) ἐγεβ φιέ φιιῖ ἐεείπ. ἄαπί (ρ855 να]]1ο”” αἀᾶ ἴπ έεγγα) δρίγτξις 

εἰ (ρα55 να]]ῖο οπι) αφιία εἰ δαπφµῖς, εἰ ἔπεν πι δέ. δίσιέ (αἶπα" 

0) εὲ (α]πιᾶπο ϱΠ1) ο οαεζιπι (α]παᾶᾶο οαεζο) {γεδ διιπέ (Ιία νγαῖδς α]πι 

ἄπο: ρᾳβς οἱ να]]1ο”. δίομέ έἐγεδ διιέ φιι {εδί. ἆαπιά πι οαεῖο), ραΐεν, 9ετ- 

τσι εἰ δρίγἹέμς (Ρρ855 αἀὰ δαποζµβ), εί (να]]1ο”” αάά ) ἔνεδ πι δέ. 

Ἐςκ ραίτῖρας ΤαΓΙΠ15 ροδί απείοτεπι βροασι]1 ρυίπηα5 νετρῖς 1115 

ἀδας οδί Υἱσῖ]τιας ἴαΡΣ, απππΏ 1Π 6ο πει Τάαοἳ ποπιῖπο βεγὶρδὶί 

οοπίτα Ψαγίπιαά. 1ρτο (Τομ. ενσ]δία αἲ Ῥατίμοςξ: εδ διπέ, Ἱπῃα1ῖ, 

φιυέ ἐεβέύπι. ρε λδεπέ ἴπ ἔειΤα, αγ ια δαπφιῖ οί οαγο, οί ἐπεδ ἴπ ποδίς δια ; 

εξ ἐγεδ διωιέ φιῖ ἐεσίΐπι. ρεΥίδεπέ ἴπ οαεῖο, Ῥαΐε οεγπι εἰ μίνι, εἰ ᾖῖ 

ἐγεδ τπτπο δοέ ) ἴαπι ααποί1θς π εἵς απῖ Ποίο Αλαπαδ ποπιίπθ αἆ 

ΈΠμεορΠμ]απα βορά 5ιπί 4θ ἑγ]η]ίαίε Ηοτ]ς (οξ Ῥ5-ΑΙΠ]αέ554 οἱ 535, ᾱἷ- 
εεπία Τοµ. ενσ]δία Ἱπ ορῖδί, 5πα:. Ττεδ σιιπέ ϱιῦ ἐεδέπιοπωπι αὐσιιπέ ἔτι 

οαεῖο, γαΐετ εἰ υεγδπι εἰ δρῖΊξις, εἰ πι (η ἰδίο Πεφιι τιππι από, Ίο 919). 

Ταπα 5εσπῖ ευπί Έτ]ς (ααἲ απάεια 1Π Ἠεβροης. αἆ Αγίαπ. βαῦ Βπεπι 

ᾳπαθ 1ρ5θ Ἱερ]ί Ίαπι α ΟΥρτίαπο Ἱεεία «556 ροβαῖί, εκ νετυῖς Ουρτῖαπ] 

οἱ ᾳμαο Ἱπα αἀδοτιρβῖπιας εοπ]εσίατα [αεία) Οα55ἱοἆ 153 (ού γεῖ 

ἐεδέοαπιέωη ἔπ έεγγα ἑγία πῃ/δίεγία: αμα δαποφιῖς εί ερ ζέαδ, «τιαε ἔτι 

Φαδδίοπε ἄοπιϊιί ζεριπέι ἐπιρίεία: ἴπ οαείο αµίεηπι φαίεν εἰ Π1ΐ115 εἰ δρύγίέι5 

δαποίΐως, εἰ μὲ ἔγες πχ εδί ἄευδ.) Απδζοατί αΠῖ ππα. Τη Πἱ5 οδὲ αἴῖαιῃ 

ααοῖιοτ Ρτο]ορβί ϱα]ααίΙ Ἱη ερρ. σοαίΠ. Ἐ5-Ηἱοτοπγη]απῖ, απὶ απ- 

ἆθπι ΠΟΠ ἀθπιάπῃ Ιπᾷε α 8866. 9, πί ουπι 8 1ρ81 ο) ἀΙκΙπη5, 564 

Ίαπι Ιπ νσέοά {α]άεηδί χεροατίίαν. ΤΟ Ρροβέ α]ῖα βοτρίαπα εδ: Θμαο 

(.α. αρρ.) δἳ, ἷσμέ αὖ εἰς ἀἰμεδίας διηηέ, ία Φιίοηιιε αὖ ἐπέετρτείίθιι ᾶε- 

1έεγ πο Πιαἐύπτιπι υετέεγ ει εἶοιιζπι, Ίιεο απιδέφιαέεπι [εμείς /αοε- 

γεπέ πες 8ΕΥΠΙΟΠΙΙΠΟ δε υαγίείας πριικμιαγεί, 1ο Ργαεεῦριε ζοσο αδὲ ἄο 

τωηίαέο ἐγἰπιίαίῖς ἵπ Ῥγύπια Ιο]ιαππι5 ερίδἐ. νοδίίπι ζεφύπιιδ: ὕι φιια εἐζατι 

αὖ ὑι[Πάεϊίδιςδ ἐγαπδίαίοτίδι6 ποιζέιπι εγγαέιπι εὔδε α Πε ουεγτίαίε οοπι- 

Ῥεγίπιις, ἐγῖμηι ἑαπέιπππιοᾶο υοσαδιζα, Ίο ἐδέ αγίαε δαπιφιιζς εἰ δρ ζς, 

π ἴρθα ὅμα εείβοπε Ῥοπεπέϊδις, εἰ γραέγί υεγθίφιιε ασο δρΏῦν. δαπιοίέ ἐεδέῖ- 

πιοπζηπι οπιἐεπέέδιβ. πι Φπιο πιαωίπιε εἰ ες εαἰλοζίσα γοδογαίω, εἰ 

φαξτῖς ασ ]0ὲ ασ ερῆτέις δαποίζ Ίίπια αὐυζὑπιίαξϊς διιῤφίαπίία οοπιργοδαίξι".) 

Ἠογαπι νετο απ Ία1ῃ απίς Τι οἱ Ὑϊσ. αἲ εαἆθπι νθτρα ταβρῖέθτο 

5α6ροαογοάΙ{1 δα {ὲ, ἀἰοῖπαςδ Τοαττ. (ο. Ἐτακ. 90. Οείεγιώπ ἂθ πἹθο 

Βιπηθί, ὑπφιῖέ, θἶσιέ ἴρεε ἄε ραΐγίδ. Πέα οοπιέαιι ραἰγῖδ πι Πίο εξ Πζοὰ ὕι 
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Ζαγασίείο ἔνες ε[ιοῖέ οο]ιαεγεπίεδ αἴξεγωπι ἐω αἰίεγο, «φιῖ ἔγεδ πι διιιέ, 
οι 15; «ιιοηιοᾷο αἰσίωπι εδ: Έσο εἴ ραΐεν πάπα ΒΙΠΣ5, αἆ δαὐδέατι- 

ἐἶαε απζίαίειι, Ίο αἲἲ πιεί δἰποιζαγαίεμι. Τίθπι ἄε ριιάϊς. 91. .έ 

θοσ[εδία ῥνομτίε εἰ ῥγήπουραέεν ἔρδε εδὲ δργέΐιδ, πι «1ιο εδέ ἐγτέας τιζις 

αὐνύππίαίϊς, ραΐεν εἰ Πζζις εἰ ερί;. δαποέµ». Υἱάε ρο8ί.) ΟΥΡ Ῥ]οερα ἆ 

πηθᾶ, 5866. 3, (οοη{ν. Ατίαν. 45.: Ρρεπὰεῖ πί Ῥ]απο ναῖν α Τοτϐ) Βσ]λατ 

οἶνσα 340. (10. οτι], 11. : αἲ Ἱπ εἀὰ, ἀπαδιας ρτ]ης, πΙΠΙ] Ιερίέαγ ργαθ- 

ἴ6υ Ἠαας: [ἀε ἰ]η]ίαίε αρίτιτ] Ιπ ΙοἩ. ερῖςδι. Ίγία δωπέ φµαε ἐεδέῦτο, 

Φεν]άδεπί, αημα, δαπηιῖς εἰ ερὺ μβ.) ϱτανΙβδίηις εδ Ογρτῖαπ 5 4ε 

εσς]6Β. αη]τ. δ. (εα. Ἐταῦ, ν. 16.): ΑΟ οΙξ ἀοπηῖηις: 4ο εί ραέετ' τποιι 

διήπµ5, οἳ Πἴετιπι ἆθ ραΐτε οἱ Β]ο εἰ 5ρ]τ]έι 8αηΠοίο βοτ]ρέαπη οδί: 

ἔπεδ πτίπι δπί.. Ας Ἐα]ρεπίϊας απἶάεπι ἵπ Ίππο ΟΥρτ]απ] Ἰοσιπι αῑοΙί 
υα{ παπι εοσ]εδίαπι απ]π5 ἀάαὶ εὔ8θ πποηΡΙΥΔΥαί, Ὠαεο «οπ{εβίῖπη {εβίι- 

ποπ] ἀθ δοτὶρίατῖς Ἱηβαγιϊί,  ΟΩτπῖρρο 6ΠΊπ Ίρ5 Ἐτπ]ος ἐεδίες αιιὶ 

ἀἰοππίαχ ἴχες εαε]εδίες 1π εχεπηΡ]ο 819 ΠαὈιυίς, Αί τοςῖδἙῖπης ἆθ εοάσπι 

Ογρτῖαπῖ 1οσο οχἰδεπιαν1ί Ἐποιάδαθο. 6. πηθᾶ. ργο ἀείεης. ἔτΊππι «αΡΡ. 

1, ὃ. Ὀε Ραΐτε Β]1ο εί βρῖγ, 5αποίο ἀῑοΙί: ΤτεῬ δαπί απῖ {εδίτη. ἀαπί, 

δρ]γ]ίᾳ8 ασια ο δαηριῖ5, εί Πϊ ἴτθδ πΠάΠΙ διπός ἵπ ερ]τ]ία “Βισπ]βσατς 

ΡΒίΓ6ΠΙ -- Ίῃπ ααπᾶ Υετο βδρῖτ. 5. β1ρΠΙβσΒης - 1η βαηΡ πο νοτο Βατ εἰ- 

ΡηΙβσαΠΒ - Ωποά ἴαππεπ Ιομαππϊ5 αρ. (εβϊπιοπίαπα Ρ. ΟΥρτῖαπας Ίπ αρῖςί. 

5ἱνθα Ιρτο 4πεπι 4ε απ{ἰαίε 5οτ]ρβῖέ, ἆθ ραίΐτο εἰ Β1ο εί βρ]ϊτῖίι βαποίο 

ἀἰσίαπα Ιπ{α]]1σ1{.' Ὀεασίέαν Εαοιπᾶτας 6ογαπῃ νετροταπῃ 4ε απἶθις ᾳπαε- 

τ{ζας πΙΒ1] 1π «ο. 510 Ιπναπῖί ας {απιεη ϱς αᾳαθ ἆε δρῖτ. εἴ αηπα εξ βα1ι- 

βιΐπα ΤοΠαηπθς βοπ]ρβῖί ἄε {γϊπ]ζαίε ἀῑεία ε55ε Ρροδι1{, Ιέα ἵαπα ΟΥρτῖα- 

ΏΠ5, ΠΙΥΒ{1οἵς Ιη{ετρτεία{{οπίραβ 1116 απἰάεπι {απίορετε ἀθε]εοίαίις ι{ ἂε 

οταῦ. ἀοπηίπ. 94 (95) βογ]Ὀαταί: [π ογαξϊοπίδι6 Όενο οεἰεὐγαπᾶίς ἔπυετί- 

ππτι8 οὔδεγμαδδ6 οτίπι Ιλαπτείε ἔπεδ ΊῬιιεγοῦ -- Ίιογαπι ἐεγίῖαπι δεωίαπι πιοπαπι, 

Φαογαπιεπέο δοϊζίσεί ἐνἰπιέαίϊδ, Φιιαε ἔτι πουϊβαἰποῖς έεπιρογίόιι πιαπίγεδέαγί 

Ἰιαδεδαί. Οείεταπι ΟΥρτίαΠΙΡ 8ἵ ἵπ οοᾷϊοο 5ύ0 βοτίρίαπι Ἰηνεη]βδεί: 

Ίγεδ διιπέ «ιῖ ἐεδί. ἄαπέ ἴπ οαεῖο αἵο, Ίρδα εα ΥνετΌα αἴι]ςδεί πθαπε 

5ετ]ρβϊβδεί: ,,Ώο Ῥαΐτο εί Β]ἱο αἳ βδρῖτ. βαπείο βοτ]ρίππι αδί: Ἐί ἴτος 

απαπ θπη6”: πθο περ]ρεπάαπι θο8ί αιιοά ,,ε ραΐτε εἰ Πίο, 1116 5οτῖ- 
Ρίτα 6556 ἀῑσίέ, παπα 1η νετρῖςδ Ῥ5ειάο-]οπαππεῖς αὈίαπε εἷς: ραιε εἰ 

σεγδιιπι. Ῥταείθτεα οοπ/{αχτὶ Ἠπο Ἰαναί Απςο. ΜακΙπηῖη, 99. οἱ εδ 

ασε 5 [βρίγῖσα δαησιῖπε οἱ αηπα] βἱρη]βσαία βαπῖ νε]Ίπιας Ιπαιῖτετε, 

ποἩ ΑὈβδατάε οεσιττεί Ίρδα {ΤΙΠΙ{85, απαε ΠΠ» - ἄθαδ 68ί, Ρραΐει εί 

Βα5 οἱ βδρῖτ. Βαησίις, 46 αιῖθαξ νετίββίπιε ἀῑοῖ ροταῖι: τες βιπί 

τ8β8ί68, εί: τα ππιπα δαπ{, αό ποπηῖπθ βδρ]γ]{15 αοο]ρίαπηις ραίτεπι - 

ποπαίης αιίθπη δαηρυ]πῖς Β]Ιάπι οἱ ΠΟΙΗΙΠθ 80186 βρίτΙναπη βαποζπα, 

ΝΙππΙγαπα Ραΐαί 5ἷο Ίαπι νδίΘΥΤΙΠΙΟΒ ραίΐτεξ ΙΠ{θγρτεία{οβ 6556 Ιο]απηϊ5 

νεγβρα, πι]πΊπθ Υθ6το οε]εβρτῖ Ιπτετρο]αίῖοπθ Ίαπῃ αποία 1ερ1556. 

ΟπιΙτίαπ{ νετο, Ῥταείετ εᾷά,. τεσεη{βδίπιος 11109 ἆπο, σο ἆ ἆ. 

αταες] ΟΠΙΠΘΒ 1.6, ΝΑΒΕΙΡ αΏῖ ϱ]1181959 ουσ ]εοίοπαγς οπιπΙΏ 

(ρ1αβ850), Ἱέαπι, ρταείετ οἆά. Τμαβπος ΡΙάτΙπ1ο5 ΒΗΠΡΥΗ ΠΙΘΙΠΟΓΥΒΐΟ08, ναχ- 

ΒΙ0Ἠ688 ΟΠΙΏΘΒ Ἱ, 6. βαἩ. (ο Υοί απ πί) «ορ ΒΥΙΣ5ΟΝ (5εᾶ ραβδίτη πια]ε 

ο ]ία διιηίέ νετρα, 5αρροβ]{]οῖα Ῥγαθευπίε Ττεπιε]]]ο, απῖ ἄε ἄγαεςο ἵρ8α 

νετιῖέ εί ἵπ πας αρροβιίϱ) ΑΥΤΡ αὖπι (αἱ απο[οτ]{αβ Ἰπραί οἆᾱ,. οπηΠΊπη 

Ῥταείες ΠΠΗΠΙ χθςΘΠΙΒΣΙΠΙΊΠΙ α. 1056 βοτρίέιπο; πΙΠΙ]οπιῖπαβ ἵπ οἆά, 

ποππα]]αβ Απτπι. εκ σι]σαία Τιαίίπα {ταπβίετς) αθμΏῖσ αὖγ 811155 ϱ{εᾶς 
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απ (οοπίτα Ἱπ εᾱ, Μοδα 1669. ρτίπηη Ίπ της οκ ]ία βαπί, 1Π 1Ρ5ο 

Γρχία οτι Ίη και πιπίαίο αἀάϊββααπε εν τη γη). Αεοεἀάιπέ Ρραίτεβ 

αταςεςῖ, απὶ νε] ἆπαφ ρταεσεάπηίξ εἰ 4παα 5εααυπίαγ αβεταη{, ναι 1η 

ΑΥΡΊΠΙΕἨ{Ι5 Ῥγο ἐγϊπ]ίαίε εοπαπΙτεπᾶ15 1βία 5ὶ Ιερ]βδοηί νετρα πηασχῖπι- 

ορεγθ αλ] 11 {11956 ογεάσπάῖ δαπΐ, ρταν]ββῖτηϊ Ἠϊ : Τγ Οἶεπι ΟΥ (οί 

4, 1495. ἐν τῇ ἐπιστ. ὁ µαθητὴσ ἰωάνν. τὸ πιεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ 
αἷμα ἀγέγραψε τὰ τρία εἰσ ἓν γενόμενα. Ο{ εἰ. 531 εἰ 5,565) ἨΙρρ 
(οοπ!τ. Νοθίαπη) ΓΙοπ8]ΕΧ (1η ϱρ. αἆ Ῥαπ]. βαπποβ.) ΑΠ ὨὈῖά (π Ηρεῖς 

46 ἐγῖπ. οἱ ἵπ οπαγτγαἰοπίὈ. 1π 1. Τ9Η) Βαβ Ναζ (οξ 1, 608. τρεῖσ εἶναι 

τοὺσ μαρτυροῦντασ λέγων, τὸ πν. τὸ ὕδ. τὸ αἶμ.) ΕΡΙΡΗ ΟΥτ (οἳ 1οσσπι 
ΤΩΑΧΊΠΙ6 ΙΠ5ΙΡΠΘΠΗ αν. Νδθδίογ. ραρ. 145 54 τί νετβις ὃ πδα 10 {οίᾶ 

οἱ σον παί αβεταπίασ, Οἱ οἱ. ΟΥταςίδΗ, Τιοηφβο Πίου ο ἀθ γ]πιίβέε 

γετοα Ἱρδῖας Τομαππῖς5 οχρ]]σαί 0ααβόῖ.) ΟἩτ αἲἩ ρεγπ]α (ποπ εχεερίο 

Ἐπιηγπηῖο, οπΊ15 1Π ραπορ]]α νετβις 6. Τ. 9. 9. Ἱπν]ας οἆά. ΡετρεΓαπι 

ΤαεγσοΏγρ ο]! 5δαπί). ΟΦπῖδά5δ ἄταοςῖς αἁαπρεπαϊί εαπῦ Πα Ε1π{ 

πηα 111, πὲξ Τετί (Ίρςδα επΙπι Ίου15 ς. Ῥτακχ., 4πσθπῃ Ίαπι ν1άΙππάδ, Ἱποι- 

1απίεγ {αρίαίαχ ἴγθς {εβίας ο«αο]οδίαος απῖ ἀἰοαπίαγ πη]πίππς α Ταγίπ] ]ῖαπο 

Ἰηπ οἀά. Ἱπνεπίος 6556) 1μο]ί Η1] Απιῦ Ἐααδῆπ Ας (ο{]οσοιπ ς. Μαχὶ- 

πηΙη. 5πρτα αἱ ]αίαπι) Ἠϊει (ᾳπθπῃ 19 ας ΙΙοπεΠΙ ΒΙΔΠΙ ποπ τεςερῖδ8ο 

Ἰποι]αεηίθν {οβίαπῖιχ ΡγαείεΥ 6είΘΓΟ5 σος16ςθςδ απι οἱ {1) οἷο. Εκρ]σα- 

Εῑοπῖς αἸπξάςπι ν6γροταπι Τομαπη]5 αἱ]εροτῖσας, απαπι ἆθ Τια{ΙΠΙβ Ῥα- 

ἐπῖρας απι νΙάΙπιαςδ, νεβαρία Ἱπου]επία ἨΠαὈεπίαν αἰίατη ἵπ ΒΕΠΟΙΠΙ5 

οοᾷΙοΠΠη ἄΥΑΘΟΟΥΙΠΙ αἩποί. Τα ἵπ οσο. Ῥατ. (οἵπι 2294. Β6πο]21ο 

1149) α ν. 8. 5ἷο Ἰεσίίατ: τουτέστι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ ὁ πατὴρ 
καὶ αὐτὺὸσ ἑαυτοῦ, οἳ αἆ ἕν εἰσι: τουτέστι µία Θεότησ, εἶσ Φεόσ (εξ 
ατίεξΏ οχοεαχ5. αἆ Ἡ. ]. ρ. 10.).. Βομο] α]ῑπά (Αρ Μαιιααϊ αἆ Ἡ. 1,): οἱ 

τρεῖσ δὲ εἶπεν ἀρσενικῶσ ὅτι σύμβολα ταῦτα τῆσ τριάδοσ: εἴο, 
Ῥοβί ἄταθζαΠΙ ΝΕΥΒΙΟΠΘΠΙ αοἴοΥ, Πα{ΙΠοΟΥ. οοπο]] Τιαίεταη. α. 12150. 

ΠαβΙ, Μαπιε]επι Οα]οσαπι πιοπαςαπιδβες.14: (τρεῖσ εἰσὶν οἱ µαρτυ- 

ροῦντεσ, ὁ πατήρ, ὁ λόγοσ καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, οπι]ρεῖ5 ἐν τ. οὔρ. 
ϱ{ οὔτ. οἱ τρ. ἓν εἰσιν) 198. Ἐτγεπηίππη πποπαοἨαπι 5896. 15. 1πθυη{, (η]βί 

ᾳποᾷ ογα/{1ο 19. 1η πα 1δίε Ίοεμ5 Παροίαν ἀπρῖας ου1βΙηῖ5 οδῖ, ΠΟΠ Ἱπ- 

νεηπία Ιπ «άάπιοδα ἀποραβ) ΡτΙπἹπι ἄταεςσςο δα Ἱία διηπί Ἱπ ο. 

ΟοπηρΙ. α. 1614. (Ύππο 1π πιοάσπι, τί Ἰαπη ν1ά πας: ὅτι τρεῖσ εἰσιν οἱ 

µαρτ. ἐν τῷ οὐρ., ὁ πατὴρ καὶ ὁ λόγοσ καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα, καὶ οἱ 
τρεῖσ εἰσ τὸ ἕν εἰσι. καὶ τρεῖσ εἰσιν οἱ µαρτ. ἐπὶ τῆσ γῆσ, τὸ πν. καὶ 
τὸ ὕδ. καὶ τὸ αἶμα. Ἀοφπϊ δισ εἰ τὴν οἴς.), ἴππη ἵη ο. Εγαβπηϊ ἑετῆα 
α. 19259. (ποπάαπα εη]πι εἀἰάεταί 1516. εἰ 1618. Βοτ]ρεῖί νετο Ἠας 4ε 

πηπ{α{19η8 1π 9. 6. 518 1π Αρο]ορίῖα α Ῥίαπίσαπη: , Περετίαβ οδῦ αραᾶ 

ΑηΡΙΟ5 6ταεσςα5 οοᾶες ππαςδ' [19 απῖ ποβῖβ παπι. 54. ποϊαίασ] - Ἐκ 

Άος Ισ]ίαν «ο. Ῥτιίαππῖςο [αξ Ἰά ποηπ νεταπη δβί, απαπ οοἆςακ 15ία 

ναχΙΟ Ἰποᾶο, πα{ 5πρτα τε]αίαπῃ εδί, αἲ ϱα ἀϊβειαί ταίοπο (Πα 

ΈγΒΑΠΙΙΡ θχρτεβςΙ{] τεροβι πας αποᾶ 1π ποβῖς ἀϊσσραίπν ἆθθβξα, πε 

επ] εξ οαπξα σα]αππ]απάΙ, παπα παπι εί Ἠππο 5αβρῖσοτ αά Τα άπογαπι 

οοᾷ]σες {11956 οαβ{ϊραίαπι."), ἔππι 1η ο ἆ Ἐοῦ Βίερη 1646--- 1069., ἵπ 

οᾷᾷ Ῥεζαε 1005 ---15Τ6. αἴαᾳτπο Ιπᾶε (οᾶἆ απ απίῖαα πιπ]{, πέ ΑΙά1, 

Ίο] 1 Οερμα]ααῖ, Οο]παθὶ, ΟΠ) {ταηβς ἵπ οἀϊῆοπες Ε]ζενΙτίαηαβ. 

Οα{]ο]]οῖς Εοπιαπῖς ἐναδῖία 5απέ οἀἁδίχί (1590.) οαἰσ]επιοπί (1599.). 

Ἱ,μεσαπίαγ εἰϊατῃ Ἰπ οὰἆ πεορταοαςῖς (6, Τιοπ8ιπεπδῖρας αἱ 1919.). 



ΙΩΑΝΝΟΥ Α’ ὃ, 10. 941 

2 ν . ώ νο 3 3 / - 2 

τὺ αἷμα, καὶ οἱ τρεῖσ εισ τὸ ἕν εἰσιν. ) εἰ τὴν µαρτυρίαν τῶν ἂἄν- 
΄ ’ « / ον Πε . 2 / σ 

θρωπω» λαμβάνομεν, ἢ μαρτυρία του Όεου μείζων εστίν, ὅτι 
ΔΝ ιά ’ -” - ο ’ Ν - -- 

αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ Φεοῦ, ὅτι µμεμαρτύρηκεν περὶ του υἱου 
-- ες ’ 3 Δ Ν ” ” Ν 

αὐτοῦ. 160 ο πιστεύων εἰσ τὺν υἱὸν του 9εοῦ ἔχει τὴν µαρτυ- 

1απεπθτα5δ (απίο ααθπι εκ νσ αεγιπαπῖςς 141 Υ6ίδα 6γαη{) ϐα ΠΟΠ 

νογεέ, Ἠϊπο ποι Παροαπίαγ ἵπ οἀᾱ, ΥΠεῦ. αἲ 8ηππο 1595 πιδαιο 1545., 

56ᾱ τεορεαγ]απίας 1π ο ἆ ΤπίΠεγαηαθ νειδΙοΠῖ5 αἆ ταίοπεπη Ἡε]ναίῖσαπι 

πη]δδα, Ππ{ματΙ αποἰοσ]ίαίο {ταηβ]αίαο Τϊσυτ]ηϊς 1099. 16591. ἀϊθηπεία 

Ηίετίς ππϊπαδοπ]15, ἵηπ ο ροβίετίοτίρις5 1584 --89. ἵπείαδα αποϊπῖθ, 

Ροβέ νατο ἵπ εᾱ. 1595. οᾱ. Ἐναπσοί, 1599. ο. ΥΠ{ερ. 1596. α1ϊδαιε 

(5εἆά ποπ οᾱ. Υ{εῦῬ. 160Τ. οάά Ἠαπιδ. 1596. 1619. 1690.) αΏβαια 

π]]α ἀἰδΗποίίοης, 

Αργρατεί Ισίίαν, πί ᾳπαθ αρετῖής πποάο οκροβῖία δυπί Ῥραποί5 σοπι- 

Ρ]εσίατ, Υετρα 4παε ἆς ἐτῖρας ἐρδίρας σαο]εδΌις αῑςϊ βο]επί πα]]απα 

ΡΙοσδ5 Πάετα, απο(ογϊἑαίετη πα]]ατη Ὠαῦοτα, ηες α ρτανΙ Πρϊάϊπῖς ααί 

Ἱπιρτπάσπίίαα ετίπηῖπα Πρεγαγῖ Ῥο8βο 605 αῖ αΙαπΙΠαΠ, {αἶδα απ1ρρε 

Ρϊοίαίο ἁποί, ἨὈτίςδ βαοτῖ5 ουίγααΙ ραππίαν. ὮὉαπιπαί αηΊπι αἱοίο- 

τΊίας οοἀἵσαπι ἄταεσοτΙπι α απατίο αἆ ααἰπίαπι ἀεοϊπαπι βαθς, δετ]- 

Ῥίογαπα ΟΠΙΠΙΗΤΩ: ἆπο ν6γο 1111 α αἱ εοπίτα βίαΠ{, α]ίον ἄταεςσι5 Τα πο 

απἰπ{Ι ἀθοῖπιϊ, α]ίεν 5δεχ{ῖ ἀθεοῖπαϊ 6αθοπ]Ι ἄταθοιςδ απϊἸάθτω 5εᾷ Πιαίϊηπαε 

Ἰπ{αγρο]αίΙοπῖ5 εοπνἰοίαδ, πα]]ο ροπεπάϊ Ίοεο 5απί. Τίεπι ἀαπιπαπί 

ραΐτεδ ἄταθςοῖ αποίᾳιοί 5αεσοι]5 Ρ. 0Η, π. ἄεσεπι Ῥρτϊπηῖ5 εί ᾳιιοᾷ εκ- 

οθᾶ1έ Ητίθτας οοἰπεγαηζ. Ππίετρο]αί{ίο απίεπι αδί Πμαίῖπα, απαπην15 1ρ5ἱ5 

1μαἴ]πῖ5δ οοάΙεῖραςδ ας ραῖυας απ αιββ]τηῖ5 οδἱαΏαγγΙπηῖδᾳαθ ππαπδετῖζ 

Ἰσποία πθο πηαςί5 αὉ ἨΙαγοπγΙπο οα]ία 516. Ῥτίπαπα απῖάθπη ΠΟΠ ἴατω 

απϊπ{ο απαπι απατίο βαεοπ]ο, τί Γετί {οβπιοπίαπι Ῥρεσπ], νἰάείασ 

Ῥτοςῖδβο, δἰδῖ εἰδάθπῃ βαεοι]ῖ5 αίαπε οίΐαπι Ῥοδί τηπ]1, πί Αασισςίπας 

αἱ ἨΙΘτοπγηας, αἱ Τεο Μασπας (Ἠ 461 : οκδετῖρδ]ί {οίαπι Τομαππϊ5 

Ίοομπι Ἱπ οθ]αεβγΙ 5δπα αἆ Ἐ]αντίαπιπι ορ]δίαία, Ῥταε]εοία ἵπ οοποῖ]ῖο 

ΟΠα]εεάοπαεμβῖ) αἱ Εαοππάας (1 εἴνοα 5τ0), ἐπεταπέ ααὶ 51]επ{ῖίο 8ο 

τερτοβατεηί. ΕΥΤΟΥ Υετο Ίοησα 68ὲ σγανἰ5δίπηας, 5ἱ απὶ, απποᾶ ἆθ 5αποία 

αἰπ]ίαίο εοεσ]ορία ΟἨτῖδέῖ ρταεεερῖί, α νετρῖς 11115 Τομαππ] οὐέταςῖς να] 

πιακῖπιο Ῥοπάςτο ορίπα{ῖ 5απ{. 

9. των ανθρωπων (εί. Νε) : νἲ (ρε πιαπΙ{αδέΙΙ ΘΓΓΟΣΕΠΙ) του θεου | 

λαμβανοµεν : 19. αἱ:56ἳ «νωμεν | οτι ρε: κ ασπα οἱ | οτιδες(αῦ”) 

οπῃ ΝΑΒ ὅ, 6. 19. 21. 29. 94. 0033 νς 5αἩ «ορ αὐτὰ (π] 4εβπιαπέ δσττ 
πθο ααίμ) ΟΥΥΠεΡί 148 ϱ{ Ογναοίδά ΑιρβΡεεο ππετείγ (οῇ ΘαΡ) ... ς ήν οτι 
ΚΙΡ αἱ Ρρ]εν εαί ΤΠΡΗΥΙ Ο6ε (παἰηίπιο Ρρτοῦαξ Τον/ριαςδί; Λο οτε ἰπιις 

ἐεβέὐπιοπιύμπι (αΠ -πῖο) ἆεῖ, «πιο ἐεδίαίις εδὲ ἄε Π]ίο δμο. Ον. 10. ααὶ 

εεαυἴζαγ.) | περι του υιου αυτου: {οἱ αάά φιιεπι πιέςτέ κα[χαίογεπι 8ΗΡΕΥ 

ἔεγγαπι. πέ Πζήις ἐεδεὐπιοπίιπι ϱεγ]ιτθιέ ἴπι έενγα δογρίιγαςδ Ρεγ/οίετιδ ; 

αἱ ιο ἐεδέήπιοπίπι εγ]λήῤεππιι, «ιιοπίαπι υζάἰπνιδ επι, εἰ σππιοίαπιιΒ 

υοῦίθ πέ ογεάαίῖ. Πέ ᾖᾷεο (Ίαπι εδαπ]ίαν Ἱπίάαπα ν. 10: σι ογεᾶιέ τι 

Πίο ἄεῖ) 

10. εχει την µαρτυριαν 8ἵπ6 τ. Θε. ΟΤΙ ΝΒΚΙΡ αἱ Ίοηβε Ρίαὰ οί δα] 

βυταίς απ ΟΥτπεςί 11 ϱ{ Οσταειδὲ ΤΠΡΗΨΙ Οεςε Διάς (αἱ απίθ) ... ἵνα 

Το ὅ, 96 
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η - « Ὁ ; - - / , 2... βι 

ρίαν ἐν αυτφ” ο µη πιστεύων τφ Όεῳ φεύστην πεποίηκεν αὐτόν, 
[τό ’ 3 ’ η { ΔΝ 

ότι οὐ πεπίστευχεν εἰσ τὴν µαρτυρίαν ἦν μεμαρτύρηκεν ὁ Φεὺσ περὶ 9 το Ότι 

-- ς ” 2 . Ν 4 3 Ν ς ’ 4 λ δἜ 

τοῦ υἱου αὐτου. 11 και αὔτι ἐστιν { μαρτυρία, ὅτι ζωὴν αἰώνιον 
“ πε ον νε / Δ Ὀ ε κ » ε- 2 - 3 , « 

ἔδωχεν ἡμῖν ὁ θεύσ, καὶ αὕτη ᾗ ζωὴ ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἐστίν. 12 ὁ 
. ᾿ κο μα τός 3 Δ - ως ὃν 
ἔχων τὸν υἱὸν ἔχει τὴν ζωήν ὁ μὴ ἔχων τὸν υἱὸν του Φεοῦ την 

ᾗ 9 --. 3 ” 
ολ ζωὴν οὐκ ἔχει. 

ς Ωω ών ” ο.» τὰ αρ ΄ Ἡ ” .. 

Το 300 81 195 Ταυντα ἔγραψα ὑμῖν ὤα ειδῃτε ὅτι ζωήν ἔχετε αἰώνιον, 
κ ’ 5 Ε/Α - ς ” ντ. 14 λ σ 

τοισ πιστὲευουσιν ειστο ονομα του Όιου του ψΨεου. χαι αυτ 

με δν να ο Ν 5 φ 0 Μονο ᾽ 
Ίο14.13 εστιν η παρρῄησια Σχομεν προσ αυτο}, οτι Σά τι αιτωμεύῦα πατα 

Δ4ᾷ του Θεου οππα Α αἱ Ρ]α513 νς «ορ ααἰμαίτ; Ἱέατη τη" οἴωδ | εν αυτω 

οππη ΑΒΚΤΙΡ αἱ {αογαή οαί ΤΠΡΙΗΥΙ ... ς ἴμπ εν εαυτω οἳπα αἱ πιιν1ᾶ 
Ογγβεί δὲ οιποαδί1ή5 Οες, Ἱίεπι πιῖ Αιας (αἱ απ{ε) 5ΥΤΡ πι δεπιείίρεο (να 

ΦΥΥΣ6Η {η 86) | τω Θεω οἳΠῃ ΝΗΚΤΙΙΡ αἱ] Ίοηρε Ρία οαῖ «ορ ΒΥΥΣΕἨ ερ ἴχι 
Οψταοίδᾷ ο Ογιπεδί τὸ ΤΠΡΗΥΙ Οεςο Ααρ (αέ απίθ) Ψιρνμα,, β΄ Ίμι 
τῳ Όινω οι Α ὅ. 21. 99. 6633 αἱ ρ]1β815 νο (απΙΏΕ) ΒΥΥΡΠΙΕ, Τειη 68. 

8αἩ ΑΥΠΙ τω υι. του Όεου, αθί]αῦ τω υν. αυτου, παῖ εδ Ο]Ιδίο (1π 

Βρίϊς]]6ς. Μαϊ ὑπ 1ε. 6]. Ἠαθετο τα[ετίτ) ... απ" Ρ]απε οτη | αυτου: 
πηῖ δα] ἄειπι | ου πεπιστευχεν ϱἳπῃ ΒΚΗΡ αἷς, Ι{επῃ Ἁ ουκ επιστευχεν 
εκ. Α. δ. 98, 94. 45εἳ ουκ επιστευσεν | µεμαρτυφηκεν: Ν εµαρτυρηκεν | 
ο Όεοσ: 4. 456Υ 156 γσσεᾶᾶ αρ Τη ααἰίἩ ο ή οἳ (ρευρίίαγ περι 
του υουτου Φεοι)) 86ἳ δὲ Απρ (αἱ απίθ) ΨΥΞΗ ΟΠ] 

11. εδωκεν: 69. 99. αδοῖ Ι56Υ δεδωκεν | ημιν ο Φεοσ οἳπῃ ΝΑΚΙΤΡ αἱ] Ρ]ευ 
σα νς ΔΥΙΣΕΛ ϱ0Ρ αἲπ ... Β δΙ. 99. 197. Ἠ56ἳ ΑΥΥΡ ο Φεοσ ηµιν (58] 

ἄειδ εαν ποδῖθ; 11θειο ααεἴ]) | εστιν ... Α απίθ η ζωη Ρο, 100. οπι 

19. τον υιον ρτῖ: 8. 25. 84. 69. αδοτ αᾶᾶ του ΌΘεου | εχει την ζωην: 91. 
εχ. τον υιονΥ | τον υιον του Όεου (1, δξ. απιἩ {πι αχ] 191)... ναε]ὲ (αἳ. 

απ” ἀειη]ᾷ) Απιρρεες ΠΕ" οΊη του Φεου. Οἱ εἴ. ΤετίρΥαΧ 51. Νο8 6Υε- 

ἀἴπγας {αδπιοπηίαπι ἀθῑ, αποά Γεδίαίτς ορί 4θ Πο 5ο. Οι] Βάση που 

Ἠαβοαί, πθς νΙἴαπῃ Παβεί.' | ουκ εχει: Α ουχ εχ. 

19. ταυτ. εγραΨ. ήµιν 8ἶπα αἀἀῑίαπα ο1Π1 ΝΑΒ Ὦ ὄ. 6. 195ἱά 29. 6633 91. 
149. 169. νρ 84Ἡ οορ βγυταῖτ αππη αελαύς Οαβδίοά1ὐδ.... ς(Ξ5 αρ 32) 

αάά τοισ πιστευουσιν εισ το ονομα του υινου του Θεου ο. ΚΗΡ αἱ Ρ]α6χ 

(196. ἵαπίαπη τοισ πιστ.) επί ΤΠΡΗΥΙ Οεο | εχετε αιώγιον 6 ΑΕ αἱ 

5αΐτηα σαΐ νο ΑΥΤΡ Οαβρίοά1δῦ... αὐ 97 αιων. εχετε (1, 119. α] εχητε) 

ΟΙΤΗ ΝΚΗΡ αἱ 1950 ΤΗΡΗΥΙ Ο6ς | τοισ πιστευουσι/ ααπι κ Ἡ αγνά... 

συ 7 Ίωῃ Τί ου πιστευοντεσ απ 85Α δ. 6. 15. 99. 6633 (ίαπι αεστά 

91. 149. 169.) νς (φωῦ ογεζδίς, Ιίεπη Ο.β5ἱοᾷ) 541 «ορ αθ{] α.πΙΏΕ (ε4 ἆ 

πηδί θίοοη5ί).,,, ς (- 60 Οσ) και ινα πιστευήτε οππΙ ΚΗΡ Ἡ αἱ Ρἱε (Ἠ 

ὃτ. ὄθ. πιστευσητε, ΌΤ. ΟΠΙ και) οαί ΤΗΡΗΣΙ Οεο 

14. εχοµεν: Α αἱ Ρραπς -ωμεν | οτι εαν τι ΟΠΤῃ ΝΕΚΤΡ α] ΡΙ6Υ 5αἩ (εοΡ 

φιΐα επι γορανεγύπιμς επι) ΑΥΥΡ ΤΑ (ΥΕ φιία φιοάσππφε, 141. 504 

φυία «η ϊοφιζᾷ, Ίέθπα 5ΥΥ5ΕΣ αθίἩ) ... 19. 0τιο εαν... Α οτι αν (5ῖε Τη, 

δεᾷ οα1άῑῖ ο τι αν), 913 68. 191. 98ἱεεί οτιεαν | θελημα: Α αεἰμα 
ογοµα | ημων: ς (5εᾶ ποπ σε οίς) Ρεν 6ΥΥογ6Π υμων 



ΙΩΑΝΝΟΥ Α' δ, 19. 9495 

Δ ’ . εφ .) ’ [4 - | ό Ν ..) 2. [τά Ρ] / 

τὸ Ὀέλημα αυτου ἀκούει ἡμῶν. 195 και ἐὰν οιδαµεν ὅτι ακούει 
- [ ” ΄ /. [τά » ’ ὴ ’ 

ἡμῶν ὃ ἐὰν αἰώμεθα, οἴδαμεν ὅτι ἔχομεν τὰ αἰτήματα ἆ Πτή- 
3 2 2 ”- Α 2 ΔΝ | Ν - - ε ’ 

χαμεν ἀπ᾿ αὐτου. 10 εάν τισ Ιδῃ τὸν ἀδελφὸν αὐτου αμαρτάνοντα 
ε - Ν -- ’ -- 

ἁμαρτίαν μὴ πρὺσ δάνατον, αἰτήσει, καὶ δῶσει αὐτῷ ζωήν, τοῖσ 
ς [ ’ , ῃ ᾱς 
ἁμαρτάνουσιν μὴ πρὺσ Θάνατον. ἔστιν ἁμαρτία πρὺσ θάνατον 

Δ ΄ , - , 

οὐ περὶ ἐκείνῃσ λέγω να ἐρωτήσῃ. Ιτ πᾶσα ἀδικία ἁμαρτία 
δι” 4 [ά 

ἐστίν, καὶ ἔστιν ἁμαρτία οὐ πρὸσ θάνατον. 
δη / ιο ιά -- -- « 

15 Οἴδαμεν ὅτι πᾶσ ὁ γεγεννηµένοσ ἐκ του Όεου οὐχ ἅμαρ- 
’ . 5 Δ ” - ” - 2 / Ν { Δ 

τάνει, αλλ ο γεννηῦεισ ἕκ του Όξου τηρεῖ αυτόν, χαι ο πονηροσ 
2 Ὀ 5 - ” σ 3 ω ο 5 ΄ 4 ε 

οὐχ ἅπτεται αὐτου. 19 οἴδαμεν ὅτι ἐκ τοῦ Όεου εσμέν, και ὁ 

15. και εαν (11 αν οππι Β) οιδαμ. (Νὲ νδωμεν, Ίίεπι οοᾷ Εαίῃα1) οτι 

απου. ἥμων «ΠΠ ΝΟΒΚΗΡ θίο (να ΠἰάΙΔἵ 505 οπη εαν) ... ΝΤΑ 19” 963 

οπη | ο εαν ΕΠ ΠΡ ὔ. 99. 69. 104. 106. 106. αδΟΣ αἱ {οτεῖ» εαί ΤΗΡΗΥΙ 
ες Τη 9 αν οαπι ΑΕΚ αἱ δαΐ πῃπ Όοες ] απ εππῃ ΝΕ ὔ. 15. α1δ...ς 

παρ οΝπι ΑΚΙΡ αἱ Ρ]εν σαί (ΤΠΡΗΥΙ εἰ ΟεεἔΟΠΙ ἠτηκαμεν αυτον) 

16. δη «ΠΊη ΝΑΒΚΙΡ α] Ρ]εγ οαῖ (54 οορ »υτα!ῦ αεί οίο υζαεντε) 08η 

16: ΤΠΡΗΥΙ Οεο ... Ίωπ εἰδῇ οι 18. νρ Η11555 Ααρδθῦπι ἆοπι1 οἱο (να 
Ρρ]αΐ ϱοὐϐ) | αιτησευ οἱ δωσει: ΝἩ αιτησισ εἰ δωσισ | τοισ αµαρτ. µη 
προσ (68, Ο1ειιήό1): Α τοισ µη αµαρταν. αμαρτια» µη προσ | αιτησει 

οἵο: νο Ῥείαέ (ία Ῥεέεί; απι Πατ] ϱείζ) εἰ ἀαδίίι εἰ υέα (απ. [απ Ἠατὶ 

εἰ ἀαθίέ εἰ υἴέαηι) Ῥεσσοαπέὲ (απη Ρεοσαπέζῦτιδ) ποπ α πιογέεπι θἵο; 510 Το]: 

Ῥεἰαὲ ῥτο εο, εἰ ἀαδζᾶ εἰ υἴαπι ἄειι, δεᾷ πιο 6 φις τι8ήε α πιογίετι 

Ῥεσσαπέ. Ἠεέ επῖπι ρεεσαίιπε τι. αἆ πιογίεπα: πιοτι Ὦγο 1ο ἄἶσο αέ ροδέιζεύ. 

Τίεπι Τοανεριςίο 3 119 ροδέι]αδιέ, εί ἀαδίιω: υτία εἲ (13 εί ἀαδιί εἰ υζαπι 
ἀοπιύπις, «έ (Ἀφιιία) ποπ αἆ πιογίεπι ἀεϊὔιφμᾶ. Ἐδβαπαι ΗΙΙ555 εἰ Απο 

Ροεπίτ1 γείαέ εί ἀαθῖᾶ Πέ ἄεις υὔΐαπι (Απιῦ αζ. ἄειβ). Ἐθαπη δα] «οΡ 

7Τ5ΟΝ «αδίέω. εκρτϊπιππ{έ. | ου περι (εἰ. ΟΥ 1356 ο ἰπίδλοι Τετέραατο Ρ15 
6ίο): 19. ὅτ]εεῖ ζ8Ιεοί Ῥταθίιη καν | ερωτηση: κ’ -σει ... Νὲ αΤΠΙ ερω- 
τησησ ... 15. 26. 96. 45. 98. 101. ἀδά νρ (εί. απι ἀθπιῖά αγ]; πο 
Ίτθπι {π {οἱ Ίαπ) ΦΥΙΣΕΝ Ο1επιάθή Ον 1356 (5εἆ αβετί ἰαπίαπι εστιν αμιαρ- 
τια πξᾳ ερωτ.) Τετίρααῖο 3 ϱ(19 (πο Ίΐεπι Απι Αδ) Ῥταεπι (νε] αά, 

πὲέ νυ ΟΙοπι) τισ, ΟΠΕ 3301 αὲ ογεξ 

1Τ. ου (68. ΟΙεπιήή µη) προσ Θανατον: 19. 613 νρ δα ΦΥΤΡ αγπι ἁεἴ]το 
(ποπ. 1{οπιΡΡ) ΓοτεραάἰεΙθ (Οπυπίς ὑπδιβέέία ἀεἰίοίιπο εδἐ, εἰ εδέ ἀεϊίσξιπι 

αἆ πιογέεπι: απϊ 1οσα5 πα]]απι ἀαὈΙ(α{ίοπεπ Ἠαβεί) ο} ου 

18. γεγεννηµενοσ: 99. 19613 αἱ -γενη- | αλλ επΠά ΝΑΚΗΡ είςο .... Τί αλλα 

οππα Ἡ, Ίἴεπι ΟΥ4955 Γτηρει αυτον ο. ΑΒ 106. (νίἀε Ρο»)... ς Τη τηρ. 

εαυτον ς. ΝΛΑΕΟΣΙΚΙΡ αἱ ρ]ον οαὲ ΟΥ9236 Ερ]ιθ ΤΗΡΗΥΙ Θες. Οοπβνπιατ] 

νὶὰθίαχ αὖτον Ιασοίῖοπε 1,αίῖπα, ο επῖπι νρ ΗΙετΡεΙΑΡΙ: αεῖῖ ϱεπεγαίίζο 

Πεἱ οοπβεγγαἰ ει, Οτοπιπια μ1ὸ (α11 9311) φιζα παἰσυτίας ἄεὶ σπβἰοοἵ 

ᾷζηπι. Οοπίτα Ὦ1ά]αῖ κε φιιζ πιαέις επ ἄεο, δεγδαί 5επιειζρριίπι 

19, οιδαμεν: 104. ε56Υ αάᾷ δε 

8,9 

4, 4 
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944 ῥ,20. ΙΩΑΝΝΟΥ Α’ 

/ πα 3 ο ο .- ς 3]. νο ς εν - 

κόσμοσ ὅλοσ ἐν τῷ πονηρῳ κεῖται. 320 οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸσ του 
- ο Ν ν ς - ’ ο / Δ . 

Όεου ἦκει, και δέδωκεν ἡμῖν διάνοια» ἵνα γιώσκομεν τὸν αληθι- 
εν ΜΕ) Δ 3 τας. 2 3 ο ο ρε 3 ο καὶ .. ος 

νόν᾿ και εσμὲν ἐν τῷ αληθινῷ, ἕν τῷ υἱῷ αὐτου 1ήσου Ἀριστῳ 
ο 3 ες. Ν λ Ἆά δα. ολ »/ 

οὑτύσ ἐστιν ο ἄληῦινοσ Όεοσ και ζωη αιῶνιοσ. 

2ἱ Τεκνία, φυλάξατε ἑαυτὰ ἀπὺ των εἰδώλων. 

19. εν τω: 91. επι το 

90. οιδαμ. δε επι ΝΕΚ αἱ δαΐέ πια «ορ ΤΠΡΗΥΙ Οµ6ςε ... αὐ ή Τη και 
οιδαμεν ο Α α1”ὸ οαΐ πιῖ νο δα ντα αγπι Τ{ά 15 ῬΕ-Αί 2101 
ΟΥτίοβ 568 οίαοί1δ.,,, ΤΡ α1δ αεἰμαῖν ΟΥτΙΟΠ 850 Τ141αἱ505 οιδαμεν Αἶπα 
εορα]α. Ῥταθίαογθα ο Ὠπο παῖ {οἱ φιζα (1ο φιιοπῖαπι) οΠζζις ἄεὶ υεπᾶ εί 

σαγπιεπι ἐπιαιοέ πιοβέγ σαιδα εἰ Ώαβδιβ εδ εἰ Τεδιγεωίί α πιογίιδ; αἄδιπι- 

ΐΐ πος, εἰ ἄναιέ πιοδῖβ εηδιιπι 1ιέ θίο.- Τίεπι ΗΙἱ505 φιιοᾷ Πζίως αεί υεῦέ 

αἱ οοποαγπαίµ εδὲ ΏγοΡίεΥ Ίος αἱ Ῥαδφιδ ἐδὲ, εἰ ΤέδιγΦέπδ ἄε πιογέιῖς 

αδδιιπιδῖέ ιο εί ἀεαιί πιοδίς ἐπέε]ζεοίωπι ορέϊπιια ιιέ οἵο | ο υιοσ: Ὠ]άϊτΙ 
131 ϱ λογοσ | ὀεδωκεν ... Α ὔ. 189. 693 104. αδοῖ οδ6Ι αἱ αἰῑα 1 ἀπ 1 στ 
Ῥ8-Α {ΙΙ 3101 ΟγτΙΟἨ 968. 600 οι86ί 45 Ῥς- 0] 9,505 εὖωχεν | υνα γινωσκοµεν 

ΟπΠΙ ΝΑΡΒ”1Ρ 98. 99. 101. 1860. οδὲ σδετΧ (41: ποσ]αχῖί Ρτογδα5 Ἠ/{8ί) 

ΟγτίοἈθδο.ς ς Τη -πωμεν οππ Βὸκ αἱ ρ]εν Τά τί 15 Ῥβ-Α{ι 31161 
Ώα56ΠΟΠΙ324 ΟγτῖοἩ 568 ο(8οί 15 Ῥε-Ο]ν 9505 ΤἩΡΙΥΙ Οεο | τον αληΘινον 
επι ΝΕΒΚΜΡ αἱ Ρία, επι ν” δαἩ (υεγάαέεπι) Ν1βυά πα Ἠκοιπᾶ (Η13 
φιιοᾷ εδέ υε πι) ν]άε Βαῦ) το αληδινον. ΑΌδαπε αἀάῑέαπα οἱ. πα (επι 

(ιῦ υεγιι5 εδ) ΒΥταϊΣ βα] (ν]ὰάε απΠ{θ) αΓΠΙΖΟΝ ΟγτίοἩ 305 ἨΠ] 505 Ἐαικίν 
Ῥα]ρίετ αἱ (4ο 5 Πιαϊπῖς ο{ Βα8), 1{επῃ (νιᾶς απίθ) Ψἱο Εαουιπά.... Α 

δ. 6. π, 8. 19. 1τ. 2τΤ. 40. 6633 69. 80. 81. 98116 99. 106. 880; ἄδες αἱ 

{6γ615 νο «ΟΡ αΥΠΙΠ56 αεί Α{ΙΖ51 αι710 Ῥς-ΑΙ] 5913 οὐ 101 Ρ1αἰτί 1131 Ῥας 

θαποΠΙ394 (τον µονον αληΘ. 9 εον) ΟγτΙΟΠΣ0 οἰβο5 ΑισίτΙ Ρο]ασἀεπιθίτί 
αάά Θεον ... ΑπιῤΔάΙ ραΐγεπι ρτο τ. αληθ. | και εσµεν εἰ. ιά Α:ῑι 
451. ΤΙ0 ΟΥτΙοἨ 568. 850 οίᾳ.... 94. και ὠμεν. Ἰίοπι πι να Η]] αἷο εἰ 
οἴπιιβ | εν τω αληθινω: 848 εν τη ζωη, οοΡ Ρ]απΠθ οπ1 ... τηῖ ΦΕΥΦο (ρτο 
νετο) | εν τω υιω οἵ. Α{ΠΤ9. 928. 449. 451. 605. 541. π10 ΟγτίοἩ 565 θίο.... 38. 

94. 40. 56. 169. αδο””Ἡ νο (Ίεπι πα" ὧπ οεγόο ΠΠίο εἶιβ) ια Ττ1 5) (56 ἆ 3τ 

{απίαπι εν ΟΠΠ) ΒαβΘΙΠΟΠΙ 354 ΟΥγτίομδδ0 Ῥρ-Α {13913 ο (101 ἨΗ]] 908 οίο οπι 
εν τω. Οἱ οί. ΟΥτΙοΠ 565 και εσµεν εν τω αληΘινω Ψεω ιησου χριστω. | 
ιήσου χριστω ο. Ν᾿(-στου)είζΗΚΤΡ αἱ ρ]εν (156ἵ αἱ κἲ) αἱ πιδ ἀεπηῖά {οἱ 

βγταίτ΄ ΒΑ] ϱ0Ρ ΑΓΠΙ αθίἩ ΑίΙ5ΑεΡ Ῥς-Αιμρίς Ῥιαί ἨΠ1905 Αισί1 
Ραιἱασἀειπείπῖ οίᾳ.... Α 169. νδε]ὲ απ. δι Πατ] οπι, Ἠϊπο 90 | ο αλη- 
Φινοσ Θεοσ (Εαιαδίι ΥΙσυθα ἄειβ οεγµΒ, 395. χριστοσ Ῥτο 9Θε.): τὸ 

ΑΠΩ ΗΙΙ508 (6οᾷ εἁ ἁαπα[ῖα Ἠαβοπί) Υραϊ5 οπη Θεοσ | ζωη (α9/) οπτη ΝΑΒ 

19. 94. ὅτ. 6633" 106. 196. 180. 4119 (4 αρ Φου) Ε1αϊΣί 194. στ οί 513 (ος 

οἱ. 515) Α:ΙΙή45: 505. 710084 3 οἱ (οκ οἆ ἆ Ρ]1) 41 ῬΕ-ΑΙ2 13 εοὰ Βαβεαποτησθά 
ΟΥταεί15 Ἠπί]μα] (ΖᾳοαρηδθΙ οίδθδ Ίηῃ αγριηεπ{ο: οστισ εστι ζωη αιω- 
πιοσ και θε. αληθ. οἳ εν τω τελει - λεγων οτι ο του Όεου υιοσ ζωη 

αιωγιοσ εστι) Ο6ςθύ ... κκ αδΟΣ αἲ πα ΑΙΤΟ ο{δΗτεᾶ ο(π1οεᾶ ΟγτῖοἩ 850 
ζωη η, Ἰίεπι ΤΡ ὅ. 91. 98. 40. 68. 69. 106. 18Μ. 191. αἰ15 οαέ ΑΕΙΣ25 

δ{αδ] Ρβ-Α {12/12 ο1161 ΟΥτΊοἩ 568 οἱ 565 ΑπζοσΙ 135 ΤΗΡΗΥΙ ή ζωηη...5ς 
η ζωη οτπη πιίηθο πἰσ]ά ραπο.. Οείοταπι πι ΗΙ1505 Ἑαιφήπατίαα ἵ]ς 

Τα” Ῥαβρεηί οἱ οἴία αείενπα εί γεδι’Υεοξίο ποβίγα (Εαιδίῖη αάά ἴη {ρδο). 



ΙΩΛΝΝΟΥ Β π 945 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΒ. 
« / 3 ως ” / Δ -- ΄ κι 

1. “Ὁ πρεσβυτεροσ ἐκλεχτῃ Λυρία καὶ τοῖσ τέκνοισ αὐτῆς, οὖσ 
. υ 2 -- 2 3 / Ν 3 ον / 2 τν Ν / ε 

εγω αγαπῶ εν ἀληθείᾳ, και οὐκ ἐγὼ µόνοσ αλλὰ και πάντεσ οἱ 

91. εαυτα επι ΝΤΒ1, Ἡ 98. 99. 81. οδ6Υ δ8Ιεεί αἱ (ογεῖδ... ς ΤΙ εαυτοισ 
ουπῃ ΝΕΑΚΡ αἱ Ῥ]α εαἲ ΤΗΡΗΥΙ Ο6εο {:: έεαυτα ροβαδ απβπι εαυτουσ 

οβεπάίδ8α ρι{ο) | ειδωλων 8ἵπε αμήν ο ΝΑΒ 1. 19. 2ἵ. 99. 94. 65. 

60633” 68. ἀδοῖ απι ἀεπιῖά {οἱ 84Ἠ σορ 5γταϊῦ ατπι αθἰὮ....ς (-- αὖὐ Φα) 

οἆὰ αμήν οππη ΚΗΡ αἱ ρ]εν νσζ]θ {α Ἠαγ] 

Βαρβοχ]ρίίο: ΝΑΒ τώαγνου (Β -ανου) α .... Ρ επιστολή νωὠαννου α, 106. αἱ 

(ὠανπου επιστολη α ... Ττ8. 80. 101. 196. 19Τ. 8] τὠαννου ευαγγε- 

λιστου επιστολη α, 1, του αγιου και παγευφηµου αποστολου τωαννου 
και Φεολογου επιστολη καθολική α, 9δ. αἱ του 8γιου (ωαγνου του 

Φεολογου επιστολή καθολικη α ... 100. τελοσ τησ ΄ιωαγνου του 

ευαγγελιστου πρωτησ καθολικησ επιστολησ. ἈΙπι]]έευ α1, 56 Ρετιηα 

η] βαρβετρίαπι Παρεπί (9 αρ Βοτί) ... 98. 96. Πρώτησ ἐπιστολῆς 
ἔληξε νῦν πέρασ Τοῦ τῶν μαθητῶν πλεῖον ἠγαπημένου ... απι εωρ]. 

ορἰδίη]α το]ιαηπῖθ ϱ, αι επρ]. ερἰδ. δαποξῖ Ἰο]ιαπηῖς Ῥγΐπια (νσεᾶὰ αἱ οἵη 

2Υήπια): Αυτα Τηδία εδ ερἰδ. Ῥηἴπια Ιοµ. αφοδἰοζ, Ἐταείετεα ὃ. Τ8. 

80. 126. αἱ πα ΤΠΡΗ αἀᾶ εγραφήη απο Σφεσου. Ἰίεπ παπιεταη{γ 

στιχχ. σοδ’ (1 αἱ ΡΙ) 8. σογ΄ 5. σξό΄ (Τρ) Α. σπό’. απ Ἡ οαρίία]α 

βππένα, ἵηπ νρεᾶᾶ (μέ απι {1) ΧΝ. ΕπίΠα] 1 6Ι6ΠΟΠΟ: ἰωάλγου ἐπιστ. 
πρώτη. ἀνάγνωσισ πρώτη κεφφ. γ΄, µαρτυρίασ α΄, στίχων ϱν’. ἀνα- 
γνωσισ δευτέρα κεφφ. ὁ΄, στιχχ. οµ’. 

ΜΒ (ἵπ Α Ππι]αδ αΡεεῖεδα5 658) νωαγνου (Ἡ -ανου) β εως Ῥ 96. ΚδΕΙ επι- 

στολη ιωαγνου β, 19. τὸ. τ8. 96. 104. αἱ νωανγνου επιστ. β νε] (αἱ αρ 

Ψ3) δευτερα, 99. ιωαννου καθολική δευτερα, κ 101. 106. αἱ πια τώαν- 

νου επιστολη καθολική β, 1 αἱ του αγιου αποστολου ιωὠωαγνου του 

Ὁεολογου επιστολη ὃδευτερα, 96. του αυτου αγιου ιωανν. του Φεολ. 
επιστ. ὅευτερα, 4, επιστολ. δευτερ. ιωαννου του επι στηθοιυσ... [863 
Θειοσ ιωαννησ ταδε δεύτερα τοισ πφροτεροισιν ... Απ ὑποίμᾶ ερἰδέι]α 

πολ]ιαπιπῖ δεσιιιᾶα, αἱ ἴπο. δεοωπιᾶα 1ο]. [ιι ἴπο. εἴιδάεπι ερίεέ. δεοιιιᾶα, αθί]ι 

αρίςί. Ιοἡ. 11. Πἱ Ζεδεᾶαεί ... σὲ ινω. του αποστ. επιστ. καθολ. δευ- 

τερα, ς επιστ. ιωανν. ὀευτερα. Οείεταπι ἴνδ,Σ . ΤοἨ. ἵπ ρταθάϊεία 

ερί8ί.'' εί ταγδας ἵπ αρὶείέα]α αἲς'' Ἱία ροπῖέ αἱ πον ἀἰδῆησιαί 56οΠ- 

ἆαπι Ἰδίαπι α. ρτῖοτο αρ]βέυ]α. Ὠ(οπᾶ]εχ αρ Ειβαἰδιτος ἀλλ οὐδὲ ἐν τῇ 
δευτέρᾳ φεφομένῃ ἐωάννου καὶ τρίτη καίτοι βραχείαισ οὔσαισ ἐππ. ὁ 
ἰωάνν. ὀνομαστὶ πρόκειται, ἀλλ ἀνωνύμωσ ὁ πρεσβύτεροσ γέγραπται. 

1, ο πρεσβυτεροσ (95. η συμπρεσβυτεροσ): {οἱ Οαββῖοά 196 [ολαππεε 
φεπῖογ | εκλεκτη: Τὸ. τη εκλεκτ., 81. εκλ. τη ... Δθιμα αάά και | 
Πκυρία: οἵ. ΑΥΙ5ΕΕ γγίαε, Ίἴεπι ΦΥΤΡ, ᾳπ1δθ εἰ. ἵπ πι ποίαί χυρια, ΥΝ Πῖίε 
νετο: »Ἠαρθί νοσα]ε5 απαβῖ ἵπ ἄταθοῖδ ΠΟΠΙΘΏ πιπ]1θΥῖ5 κιρία οββοί... 

Άθαιε αο ἄταθοιπι απβῖσιαα 5υηί 5α]ι 6οΡ ... νς (αἱ. 1,61 Γ311) αθί]ίτ 
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’ ν) ιά , 

ἐγνωκότεσ τὴν ἄλήθειαν, 2 διὰ τὴν ἀληθειαν την µένουσαν ἐν 
χο. Ὁ οἩ -” υπ] 5 Π - ϱ ” 

ἡμῖν, καὶ μεῦ᾽ ἡμῶν ἔσται εἰσ τὸν αἰῶνα. Ὁ ἔσται μεθ ἡμῶν 
΄ 1. ΑΡ Ν Λν ΔΝ Δ - - 

χορισ ἔλεοσ ειρήν/ παρὰ Θεου πατρὺσ και παρὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ 
- -- -- ’ .] Δ ’ 

τοῦ υἱοῦ του πατρόσ, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ. 
2 / / ϱ τά ” -- 

4 ᾿Εχάρην λίαν ὅτι εὔρηκα εκ τῶν τέκνων σου περιπατοῦντασ 
3 3 ΄ Ν 5 Δ 3. ,/ Ν -- ΄ - ΔΝ -- 

ἓν αληθείᾳ καθωῶσ ετολήν ἐλάβομεν παρὰ τοῦ πατρὀσ. Ὁ καὶ νὺν 
3 - ΄ .) ς 3 Δ ΔΝ ’ 2 Δ ὸ] 

ερωτῶ σε, Αυρία, ουχ ὧσ ἐντολήν καινην γράφων σοι, ἀλλὰ ἦν 
3 λα . [ορ 2 - / Ν σ « 

εἴχαμεν ἄπ ἄρχῃσ, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλουσ. ϐ καὶ αὕτῃ ἐστὶν ἡ 

ἀοπιίπαε. ἛἈθο α]ίεν Οαβ5δΙοἆ156: /ολαππες δεπίοη, «πιοπίαπι εγαί αεἰαίε 

Ῥτονεοέις, εἰεείαε ἄοπιῖπαε δογ1ὸέ εοο[εδίαε Πζΐδφιιε εἴμα, «1ιο8 8ασγο Γοπέε 

Φεπιεγαί. | και ους εγω ΕΠΤΩ ΝΒΚΡ αἱ Ρ]6Υ νο 54Π «ΟΡ ΒΥΤΡ ΑΓΠΙ αθ{Η 

εκν Α. τδ. Φγτοοά! ΤΗΡΗΥΙ ουκ εγω δε, 1, και ουκ εγω δε 

«δια τ. αληΘειαν: 2τ. 99. 6633 1063 {α (81 αρ Τη) βγτρΙχέ οἱη | µενου- 
σαν (νο φας θεγπιαπεέ, πες α]1ί6υ ννΡ]εΥ) οππῃ ΝΗΕΚΙΡ αἵο ... Α εγοι- 

κουσαν, 19. 05. 45 5α] ουσαν ... 6633 οσα | εν ημιν εἴ μεθ ημων: 

95. 68. 100. 104. εδοῖ Ί5οῦ α] εν υμιν εἴ μεθ υμων (οκ αδΕΙ {βηέαπα 

μεθ υμων αΏετίατ) { εσται: 81. 5γτΌος] εἰΡ εστιν | και μεθ ημων 
εσται πβδᾳπε ὅεσταυ μεθ ημων: ΑΤΤΠΙ φιῖα εἰ υοδῖδομηι επ, εὖ ὦ05 ἴτ 

αεἰεγπΊίπο πιοδίδοισπι επι. Τατ 5εαιέαχ χαρισ - - εν αληθ. Η. αγαπ. 

εσονται μεθ υμων. 

ὃ. εσόται μεθ ημων (εί.ς, ποη σὲ 60 Β2) «ΠΙ ΝΗΤΡ αἱ 58δΐ τη οί απι 
βαἩ 5γτΌοα] αθί ΤΗΡΗΥΙΕΟΙΩΗ Ο6οξοπ..., ς 0 α Τί εσται (15. 96. 
αὖἆ δε) μεθ υµων οσα κ αἱ ρία νο (6. {αι ἀθπη]ᾶ Πατ] {ο]) «ορ: (αγπα 

ν]ᾷθ απΠ{ίθ) ΑΥΙΡ (αταίία υοδίς εί ραω α ἄεο είς)... Α οι ρ]άπε | παρα 

Φεου «ΠΠ ΝΕΑΡΒΕΤΙΙΡ αἱ ρ]ετ ... κ 11. 19. 19. 90. 40. ὅτ. 68. 98. 105. 

126. ο5ὲ απο θε. | και παρα (86): κ 99. Ιδοῦ ΑΤΏ οπἱ παρα | τὸ χὺ 
(5ο εἴ. ἀθπιῖά {οἱ νρο]ε απι ἴα Πατ] ΟωἱΜή. 165.) ποπ ΡΥαθΠΙΙΦ8Ο κυριου 

ουπι ΔΡ 97. 99. 98. 69. Τὸ. ἆδεῦ νς (εχο {ο|) 8ΥτΌοά] 541 (οπι. ε{. παρα 

[ο] 

Φεου πατο. και) ααἰµαίτατθ.... ς (αΡ00) Ῥταεπι κύριου 6ἳΠῃ ΝΕΚΓΡ αἱ 

Ρ]εχ οαὲ Το] 60Ρ ΑΥΙΡ αὖπι ΤΠΡΗΨΙ ΌΟεο | του πατροσ (86): κ” αυτου 

του πατρ. 

4. περιπατουντασ: 40. 6Τ. 69. 101. 180. 1367 «τουντα | ελαβοµεν εἴ. 
νβ 581. «ορ βγτῦοᾶ! ϱ{Ρ αγπι αεί... 19. 98. ελαβον | παρα: Α Τὸ. 
απο | του πατροσ: Β οπη του » 

δ. χαιν. γρ. σον Ἠος οχάϊπθ «πι ΝΑ ὅ. 19. 91. 68. ἀδ6Υ νρ «ορ Ἱιοι1., 

ς Τϊ γραφ. σοι καιν. ΕΠΙΏ ΒΚΙΗΡ 4] ΡΙ6Υ σαΐ 5δαἩ ΤΗΡΗΥΙ Όεο | γθαφων 

(ει. ςε 9 Αα) ο. ΝΑΒΕΒΙΡ αἱ Ρία νε]αῖ γιά ρ]εγ σαΐ νρ εἴο ... ς γραφω 

σππα 64. 65. 66. 106. ἄδετ" α] νὶκ πα ΠΠ αθἰἩ | αλλα ουπι κΕκ 189. 
αἲ πηπνίὰ.,,, ΛΕΡ αἱ ῬΡ]ανῖᾶ (4 αρ Βετί) εαξ ΤΗΡΙΥΙ Οεο αλλ. Ῥταείετοα 
Ν αὖά εντολην, Ἰἴεπι ΦΥΥΡ ο.” εντολην παλαιαν | ἔιχαμεν ϱΠΤη ΝΑ...ς 

Τη Τ{ ειχοµεν οππι ΒΚΙΡ αἱ ρ]ει ... 91. 98. 68. αδοῖ αἱ {εγε"ὸ (8 αρ 
Βοτί) εχοµεν 

6. αυτη (15. 17, 26. 86. ΡταθΘΠΙ και) ή εντολ. εστιν «πι ΑΡΒΚ ὅ. 19. 91. 

96. απι ἐπ ουτῦΌοα] ϱί{ρ.... ς αὐτ. εστιν η εντ. 61ΙΠΙ ΝΕΗΡ αἱ Ρ]ει νρε]ε 
(ες, ἀθπιῖα Ἰιαγ] {οἱ) 58Ἡ «ορ ατπι 1οἳ/”1τ ΤΠπρΗγι Οες. Ῥταείετθα Ἀ 
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΄ - ᾿ . π 2 - ῃ σι , 
αγάπη, να περιπατῶμεν κατὰ τὰσ ἐντολὰσ αυτου) αὗτη ᾖ ἐντολή 

ἐστιν, ὕνα καθὼσ ἠκούσατε ἀπ᾿ ἀρχῆσ, ἵνα ἐν αὐτῇ περιπατητε. τ ὅτι 
Δ ΄ ας - 3 Ν ΄ [4 Δ ς -” 2 - 

πολλοι πλάνοι ἐξηλθαν εἰσ τὺν κόσμον, οἱ μὴ ὀμολογοῦντεσ Ιησοῦν 
λ ” Ἕ ο Ἡν ς ’ τε 3 ’ 

Χριστὸν ερχόμενον ἐν σαρκί' οὐτύσ ἐστιν ὁ πλάνοσ και ὃ ἀντί- 
’ ς ΄ ΄ Δ 2 ’ ὁ) 3 / 3 Δ 

χριστοσ. ὃ βλέπετε ἑαυτούσ, ἵνα μὴ ἀπολέσητε ἆ εἰργάσασθε, ἀλλὰ 
Ν ’ ” / - ς ’ Δ Δ /. 3 - 

μισθὸν πλήρη ἀπολάβητε. 9 πᾶσ ὁ προάγων καὶ μὴ µένων ἐν τῇ 
- -- » 3 ᾿ ς -- -- (σ 

διδαχῇ του Χριστοῦ Θεὺν οὐκ ἔχει" ὁ µένων ἐν τῇ διδαχῃ, οὗτος 
ὴλ Δ ’ κν 2 21 21 Ν ς το 

καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει. 10 εἰ τισ ἔρχεται πρὺσ ὑμᾶσ 

ΔείΙ αάά αυτου. Ἠαβρεί απίεπι ααίἩ 5ἷο: ὃ-- -- μέ απιεπια 05 ἠπυίσεπα, 

η ἐποεάαπιις ἴπ Ῥγαεσερίο εἶι. ϐ Πέ Ίιοο ἐδὲ Ῥγαεσερίιπι εἴπβ μέ ἴπσε- 

ἄαπιιδ ἴπ Ίιοο «πιο αιιζιυἰθέὶς απἐἰηιέι. | ινα καθωσ οππι ΝΑ 91. Τὸ., 

Ἰέετη κ 19. α] πια ο. νρ 5α)Ώ «ΟΡ ΤΠ .,. σ Ἰωπ ΤΙ οπι Π. ]. ἵνα οπΤη Β 

ΜΡ αἱ Ῥ]ετ 5γτοος1 οἳρ Τ,οἱΕ311 ΤΠΡΗΥΙ Οεο | ἵνα Ροδί απ αθχησ οἶπα 
ΝΑ 91. τὸ. Ἱίειη ς Ίμη ΤΙ οἵπα ΒΙΡ αἱ] ΡΙετ 5γτΌοᾶ! ϱίρ Τμοῖξ ΤΗΡΗΥΙ 
Οεο... κ 15. αἱ πια «αὲ νο 5αἨ ο0Ρ ατπῃ Ἡ. ]. οπι | περιπατητε (1, 18. 

αἱ α]ἱα ΤΗΡΗΥΙ -τειτε) ...  περιπατήσητε 

τ. εξηλθον (Τ1 -θαν ο. Α) οσπι (409΄) ΑΕ αἱ ΡΙ1β815 σαὲ Υρ (αί. απι {πι 

ἀεπιῖᾶ Πατ] Βοαδλξ: πιδ {ο]ὶ ῥγοᾶεγιπέ, Το” Άγοφγεδδῖ δέ) 841 ΒΥΥ 
Ρος] ϱ{ρ αγπη ΠΠ πῖ 30τ Ῥν- 0] 5103 (9 Ρ5επάοΡτοΡρΗ) .,,. ς εισηλθον οπι 

ΚΗΡ αἱ ρ]ι ΤΗΡΗΥΙ Οεο ... «ορ οεπεγιπέ | ουτ. εστ. ο πλα. και ο (δ 1. 

ὃ. Κ5ΕΥ οι) αντιχρ.: πα 5 Γαζζασες εἰ απ{εο]υνἱθέὲ διιπέ, Τιο1Ε 311 ἐβέὲ 5ιιηέ 
Ταἴϊαεεν εὐ απἠϊσ]ηἰδέῖ, ΒΥΤΡ ΤΡ 1 5ιωπέ δεζμοίογες εἰ απιέο]{ςέὲ 

δ. εαυτουσ ΟΠΠ ΝΑΒΡ οἷο (αί. Όαπι 33610 ΠεπιραΙ5Ἠᾶ) ... ππ (81 ραπς ϱ) 

Ώαπι 3610 ακρατίς” Ππϊπέ2οτ Τ,οί[21 αυτουσ (α6ξ Πϊπί δὲ Τιοῖβ υἴᾷείε ο», 
εοπίτα νο υἴ. υοβπιεΒἰραοδ)! | απολεσητε αἳ απολαβητε (69/) εππι κ” 

(απολησθε) είδα δ. 19. 40. 6633 68. τὸ. 19τΤ. ἆδοι δι Ίδοι αἱ {εγαῖ5 

εαΐ νο 58] «ορ βγταίΓ αγπῃ αθε{Ἡ Πγ]ηί 20τ ΤιοΙ(31 Ῥς-ΟἨτ ΣΤΟ οίτο Τειά 

3500 Ώαπῃ 610 (56 λαβητε : Ἰοπιραχϊ) ΤΗΡΗΥΙέοπι Ο6οξοπι... ς απυ- 
λεσωμεν εί απολαβωµεν οπη ΚΗΡ 81. αἱ ρία ΤΕΡΗΨΙΙΣέ Ο6εοίσί | ειργα- 

σασθε (650/) ουπι ΝΑ δ. 19. 40. 6633 68. Τὸ. 191. ἀ4ῑ]5εῖ εαἲ νο «ορ 
βγτῦος] ϱ{Ρ ἴχί αγπῃ ααἲ] Πγῖπί ΤιοΙξ Ῥ5- ΟΥ 5ΡΙ5 Τδιά ΈΏαπι 3610 (αἱ. ρατί») 
ΤΗΡΙΗΥΙΕοπι Οεοξοπ... ς ειργασαµεθα (8 ΠϱΥ-) οσα ΈΚΗΡ 81. αἱ ρ]α 

84) 9ΥΤΡ πια ΤΗΡΗΥΙΙΣί Οοοἵχί | πληρη: τ Γ4Π132910 οκρλΗῖ5  ρησ 

9. ο προαγων οππι ΝΑΒ 98116. Τίαπι φιζ ργαεοεᾶᾶ ατα ζα Πατ] 5αἩ αθἲΠ 

ενε 6 0 παραβαινων οπῃ ΚΗΡ α1 Ρ]οΥ οαῖ βγτοσά] ϱ{Ρ (αέεταιε {γαπδφγε- 
6η) οοΡ (απιύιιίαπς εσίγα) αγπα ΕΡρΙΣ ΤΗΡΗΥΙ 06ο, Τέετη φιζ πεοεῶίέ 

νσο]ε ἀεπιῖά {οἱ Τ,οἳς311 ο(215 0ἵ5 Τ14]αἱ506 | µενων εν τη: ρτῖ Ίου 89. 
ἔμµενων τη, ἴτεπι 100. 5ες Ίοο | διδαχη ρτῖ: 19. αγαπη | ὀδιδαχη 5αοο 
δἵης πα ]ίαπα οππι ΝΑΒ 19. 97. 99. 6033 68. νρ δα] 5στρ ἰσί ατπι Τ]1α]αΐ 

906 Ἐπ]σβᾶ οαίἩ..,. Αγτροα] ϱ{ρ ο ΤιοΙΕ211 οι215015 α εἴις... ς (409) 

αάά του χριστοῦ οππῃ ΚΙΡ αἱ Ρ]ε; οαἲ «ορ ααί] ΤΗΡΗΨΥΙ Οεο | και τ. 

πατερ. χαι τ. υιον Ίος οχᾷῖπθ οΠπΙ ΝΗΕΚΙΡ αἱ ΡΙε; οαὲ Υνσο]θ 5αἩ «ορ 

γτῦοᾶ1 ϱξ (εἰ ραΐγ. Ἰιαδεί εἰ Π1.) Ῥ αγτη αοεἩ Τιοῖς 511 ο(15ΐευ ΤΙ ᾳ]4ἱ506 {ο 

11ο99,155 
415 
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καὶ ταύτην τὴν διδαχἠν οὐ φέρει, μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εισ οἰχίαν, 

καὶ χαίειν αὐτῷ μὴ λέγετε᾽ 11 ὁ λέγων γὰρ αὐτῷ χαίρει» κοινῶνεῖ 
τοῖσ ἔργοισ αυτου τοῖς πογηροῖσ. 

61ο 18 19 ΙΠολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν οὐκ ἑβουλήθ]ν διὰ χάρτου καὶ 

µέλανοσ, ἀλλὰ ἐλπίζω γενέσθαι πρὺσ ὑμᾶσ καὶ στόµα πρὺσ στύµα 

«Ίσα λαλῆσαι, ἵνα ἤ χαρὰ ἡμῶν πεπληρωμένη Π. 19 ἀσπάζεταί σε τὰ 

τέκνα τησ ἀἄδελφησ σου τῇσ ἐκλεικτησ. 

ΤΗΡΗΥΙ Ό6ς ... Τϊ κ. τ. υιον κ. τον (91. οπι) πατερα ϱΠῃ αλα. 

68. ατα {αι ἀσπιῖα Πατ] {οἱ Εα]ρβὰ σα] 

10. ταυτ. τ. διδαχην (ΝΕ απίο διδαχ. Ί8ίη εν Βοτίρβεγαί, δετ]ρίπτας εντο- 

λην Ὁ, 58εᾶ 5ίαξϊπι αβῖεοϊέ): 91. τ. ὁιὸδ. ταυτ. | λαμβανετε εἰ λεγετε: 
19τ. λαμβανητε (εἴῖαπι 101.) ε{ λεγητε (εί. ἆδοτ) 

11. ο λεγων γαρ εππι ΝΑΒ ὔ. 19. 91.... ς 0 γαρ λεγ. εΠπα ΚΗΡ αἱ Ρ]ετ εαΐ 

1155 (νῖᾶε Ῥο5ί) ΤΙΡΗΥΙ Ό6εο. Ο6 εοπεθατίἩ 51 φιῦ επῦπι ἀἰπεντέ εί αὖε: 

Ἱίαπη Τιοῖβ211 εἰ αυὖε ποῖίε ἀίσεγε εἰ : φιῖ επῖπι αἰσιέ εἰ αὖε; Ἰΐθπα να πες 

ατε εἴ ἀἰωεγισϊ : φιῦ επώπι ασ ἐί αὖε :: 4π8ε απϊάεπι 8ο 1π το Ρχο- 

Ῥαπαϊ νῖπι ΠΟΠΗ Ἠαβεπί, | αυτω ΟπΠΙ ΝΑΒΗΡ αἱ ρία (96. χαιρ. αυτον) 

οαί πηδὸ νρ 54Ἡ «ΟΡ 5γτῦὂοά! ορ (19989, ν]ᾶο ρο8ί) οοποσᾶτία 51 Τοἳ(ὔ1τ 

ΤΗΡΗΥΙ .. Τϊ οσα ουπι κ αἰ”ὸ Ο6ο. δῖς Ίοσιπα αλλ Τζ: νωαννησ 
δεοτου κυριου παθητησ επετεινε την καταδικην αὐτων, µήδε χαιρειν 

αυτοισ υφ ημων (εοᾶΙ υμων) λεγεσθαι ῥουληθεισ. ο γαρ λεγων αυτοισ 

φησι χαιβειν, κΟιγωνει τοισ εργοισ αυτων τοισ πονηροισ (3: φαξ επύπι 

αῑοίέ, παπί, εἶν αυς, οοπυπαιῖσαἰ ομεγτύιι ἔρβογιπι πιεφθεύπτς) { τ. πο- 

νηροισ: πιδὸ αάά εοσοε γγαεᾶζωί οοδζς, πε ἔτι ἀδετι ἀοποῦπζ οοπιζεπιπιεπιζηζ, 

Τετα νσσᾶᾶ (αἲ πα] οἱ ϱεπιρ]ας) αἱ νρδὶχ εσσε ῥγαεάί(αϊ οοὐΐθ, τιΐ πι ἀῑῑειι 
ἀοπιζιιά πιοβέγὲ Πεδι Οιγίβέί ποπ σοπιωιάαπππά. Ο8 αἱ. Πμποῦταξ: Θιιοᾶ κιιό- 

ἠζοιπιέ «ιάάαπι Πέογί: Ώσσς ρταθαϊκὶ νοβῖς, τά Ίπ ἀῑο ἀοπιϊηϊ ΠΟΏ 60η- 

Εαπαάαπα]πῖ, Ραΐγες μἱ δφεγ/ωµι ργαείεγζεγιιό. 

19. εχων ουπι ΝΟΑΞΕΚΙΡ αἱ Ρ]οι οαξ να οἵο ... ΝΑΣ 2Τ. 29. 61. 64. 180. 

056Γ εχω, Ἱΐῖπι 8αἲ]ι δὲ ροβίεα δεᾷ ποζιϊ -- φιοπίαπι 6ρεγο | γραφειν (99. 
αἱὅ5οι α] απίθ υμιν ΡοἩ) ... Α 1Ττ. Τὸ. σδὲῖ γραψαι | εβουληθην οτι 

ΝΑΒΚΤΡ αἱ Ρ]αβ2ὸ οπὲ ΤΠΡΗΥΙ... ς ηβουληθ. επ πιῖπαδο δαΐ πια Οεε | 

αλλα (Ην 81. 58. αἱ ππὰ αλλ) ελπιξ. ς. ΔΕΚΗΡ αἱ Ίοηςο Ρ]α 848 Αγτῦος1 εἰΡ 
ΤΗΡΗΥΙ Οες ... αδ Βζ ΠΠ ελπιζω γαρ επι Α ὔ. 19. 21. 99. 6633 τὸ. 
ἀδει α119 ο8έ νξ «ορ ατπι αθιμαΐς,,. 68. ελπιζων | γενεσθαι (60) ουπι 
ΝΑΏ δ. 6. . 19. 2Τ. 9δ. 65. 6631” 68. 19π. 180. ἄδοτ νρ (οί. απι 

ἀεπιϊά Ἠαχ]) ΦΥΤΡ ΤΗΡΗΥΙ (εί Οεςσο.παραγενεσθαι) ... ς ελθειν ομῖα 

ΚΗΡ αἱ Ιοησ6 Ῥ] σαέ {ο] βα]ι θγτῦοά] Αγπῃ αθί] Οοοίχί ... ορ υἶάεγε 

φο8 | ημων ομπι ΑΚΙΡ αἱ Ρ]α οαί ΑΥτΡοςΙ δἱρ (881 πιει) αἲπι ΤΗΡΗΥΙ 

Οες .... αὐ’ Ίωπ υμων ουπι ΑΒ ὅ. 19. 91. 99. 65. 66033 68. 69. τὸ. 101. 

104, εδεῖ αἱ να «ορ ααἰ]λαία ... 91. τ. 66. οτι | πεπληρωµενη η (ΑἨ 

ην) εππη ΔΕ νς (αἱ. ἔα ἀθπιῖά Παχ] {ο]) ΤΠΡΗΨΙ... ς Ὦϊ η πεπληρ. επτα 

ΑΚΙΡ αἱ οπιη]ά οα{ί απι Όες 

19. τησ εκλεκτησ .... 10. 96. {ὰ (εί αἱ αρ ΤΠ) τησ εκκλησιασ .... τὸ. ΟΠι 

114. αἆᾶ τησ εν εφεσω | ασπαζ. 8416 εκλεκτησ: 8ΥΤΡ ἴχί αθίῃ 



ΙΩΑΝΝΟΥ τ' 2. 549 

ΙΩΑΝΝΟΥ Τ. 
ε ’ ση - .͵ ”- |) ΔΝ : .) - 

1 Ὁ πρεσβύτερος Γαἴῳ τῷ ἀγαπητῷ, ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἆλη- οὐ 
, Το 16, 95 

θεία. 1 0ο 1, 15 
3 ’ Δ / 2) / . - ας , 

2 γαπητέ, περι πάντων εὐχομαί σὲ εὐοδουσθαι και υγιαίνειν, 
λ 3 - , ε η ή , 5 ; 2 -- 

καθὼσ εὐοδοῦταί σου ᾗ Ψυχή. ὃ ἐχάρην λίαν ἐρχομένων ἀδελφῶν »1ο3 

Φαζμία Ἰᾷΐον 80ΥΟΥἳ6 ἔπαε εἴεείαε. Αἀάππί ροβί εκλεκτησ ϐ5δ. 69. 108. 
βγτῦοά] ΑΥτρ ο.” αΠπῃ ατθ ή χαρισ μεθ υμων (105. µετα σου), Ἰξεπη 
βθ{Ι ογαξία εἰ οαγᾶας υοὐΐδειπι. | ς(-- αὐ Β2) αάά Ιπ ἤπο αμήν οπΤΠὰ 

ο πτ, α] Ρρίεχ οαί {ια (αἱ αρ Τη) 5γτροά] δρ αεἰμΡΡ ΤΠΡΗΥΙ Οεο ... οπῖ- 
ΦΙΠΙΙΙ8 ΟΠ} ΝΑΒΡ ὔ. 19. 2Τ. 29. 68. τὸ. 99. ἀδο νσ6]θ απι ἀαπιῖᾷ Ἠατ] 

{91 (νρεᾶᾶ αΠα αᾶά ναἶε) 8αἩ 60Ρ ΤΙ αθίμτο Ῥοεαδτά 

ΒπΏβοχϊρίῖο: ΝΑΒ νωαννου (Β νωανου) β ... Ἡ ἃ] τωανν. επιστ. β,  Τ9. 

196. επιστ. ιωανν. β', 101. αἱ τωανν. του ὉΘεολογου επιστ. β χαθο- 
λικη, Τ8. 80. 19Τ. αἱ του αγιου νωὠανν. επιστολη β, 40. τὠαννου επι- 

στολή καθολικη δευτερα, 939. 95. επιστολησ πεφθαγε δευτερασ τελοσ. 
ΤΗΡΊΥΙ Οεο τελοσ τησ τωανγ. δευτερασ επιστολησ, 69. νὠαννου β' 

προσ παρθουσ ... (63) αἱ Ρετηια (11 αρ Ῥοτί) πὶ] κα Ὀβοτίρίατη Παβεηί 

. ΑΠΩ Τα αἱ επρἰοέ ερἰςέιἶζα (ἴα αἱ αἀὰ δαποί) {ο]αππῖς δεσιπᾶα, 5ΥΥ 

Ῥος] Ππίέα εδὲ ερἰδὲ. εεσιιπᾶα ([ο]ιαππῖς αφοδἰοζ, ΑΥΙΡ πα εδί ερἰδέ. 5ε- 

οιπᾶα [ο]αππῖς. Ἐτεαείετεα πιπηθταηίαγ στιχοι η α:α τ, αἱ ΡΙ ΤΗΡΗΥΙ), 

40. λί, τὸ. (εεδίε Ζαεαρπῖο, 51]εί ΒΙτο]) π. Τη οαρ]ία]α ππεΓαΏ (1τ ϐ, 

Ἰη νροᾶαᾶ (αἱ απι Γα) ὀγευεξδ παππεταπίν Υ. Επίμα] ἵπ εἰεπέΠπο (Ζαεαρη. 

319}: πνωαννου επιστολη ὃευτερα. αναγνωσισ µια, κεφαλαιου Ι., στι- 

χων λ. 

3 ΝΏ (μί8έ Α) [ωαννου (Ώ -ανου) Υ ... 6 18. 49. 18. 80. 96. 100. 104. 
108. αἱ τωαγνου επιστολη 7 (986. τριτη), 9δ. τριτη επιστ. νὠαννου, Ἠδ 

τωαγνου τριτη επιστολη, 99. Κ5ΕΙ ιωαννου καθολική τριτη, 101. 1060. 

186Υ αἱ (ώὠαννου επιστολη καθολική 7, Κ5ΕΙ επιστολή τριτη τωαννου 
παθολικη, ο56ἳ επιστ. νωαν». καθ. τριτη, Τὸ. του αγιου νωαγν. του 

αποστολου επιστολη γ΄, 1 επιστολή τριτη του αγιου αποστολου ιώαν- 

νου, 8Ρ8 του αυτου ιὠαλν. επιστ. γ΄’, 9δ. του αυτου αγιου νωανν. του 

Φεολογου επιστολη τριτήη, 4. επιστολ. του αγιου αποστολου και ηγα- 

πηµενου προσ γαϊον (ωαννου, ὃ. 68. ιὠαννου επιστ. γ΄ προσ γαἴον, 

{5ου ἄλλα παλιν τριτα ταυτα περικλυτοσ νωαννησ ... ἀπι ὑιαρύ ερί- 

βέηζα {ο]αππῖς Μεγέία, {πι (ρταερτεββῖς5 επρ. ὄγευες ερίεἰ. 5ο. ἑολιαπι. ΠΠ.) 

ὧπο. εἴπιδάεπι ερἰδί. ἐεγία, ἀθπηϊᾶ ὑιοῖρίέ ἐεγέία, ἆ (αἀεπιαάπιοάππα 1Ἠ 

5ιρετίοτθ ππβΤΡΙΠ6 Ἱαρ]ίατ, {απίπΠη ΘΠΙΠ 5αρετεδί αἰίετα ερῖ8ί. ΡᾶΥ5 

11---15) ερίδί. ἑο]απίς ΠΠ. ἈγτοΌοα] αρ ερἰδίιῖα Δεγέῖα Ιο]αηπιί, 88] 

εορ ερῖεί. Ιο]ιαππιῖς ἑετία, ααϊ]ι Ιολαππίς ευαπφεἰἰδίαε ἐεγία... ς ἔπι- 

στολή νωαγνου τριτη, 0 87 ιωαννου επιστ. τριτη, ςὸ νωαννου του 

αποστολου επιστολη καθολικη τριτη. 

ὃ. εχαρην δῖπα «ορι]α ο, κ 4. 5. θ. 19. 20. 65. 100. ἀδοῖ νρ (εί. 0αββῖοὰ 



250 4. ΙΩΑΝΝΟΥ Γ’ 

Ν [ ο) ρ] / Ν Ν ) 2 / 

καὶ μαρτυρούντων σου τῇ ἀληθείᾳ, καθὼσ σὺ ἐν ἀληθεία περι- 
-- /{ 2' 3 / 

πατεῖσ. 4 µειζοτέραν τούτων οὐκ ἔχω χαράν, ἵνα ἀκούω τὰ ἐμὰ 
τέκνα ἐν τῇ αληθείᾳ περιπατοῦντα. 

ὃ ᾿4γαπητέ, πιστὸν ποιεῖσ ὃ ἐὰν ἐργάσῃ εἰσ τοὺσ ἀδελφοὺσ 
π 5 Α ; η κ 

καὶ τουτο ξένουσ, ϐ οἳ ἐμαρτύρησάν σου τῇ ἀγάπῃ ἐνώπιον ἔκκλη- 
/ ιό) τν / / λς/ - ς Ν 

σίασ, οὖσ καλῶσ ποιῄσεισ προπέµψασ ἀξίωσ τοῦ Θεοῦ. Ἱ ὑπὲρ 
Δ ” 3} / . νΑ ευ] - - 

γὰρ τοῦ ὀνόματοσ ἐξγλθδαν μηδὲν λαμβάνοντεσ ἀπὸ τῶν ἐθνικῶν. 

-ἲ 

198) 6α] αΤΠ αθίἩ ... ς Ώπ ΤΙ αἀὰ γαρ ουπι ΑΒΟΚΗΡ αἱ Ρ]ει «ορ ΥΥ 

Ρος] ορ ΤΙΠΡΗγΥΙ Οος :: Πα ΟΠΙΠΙΠΟ νΘΓΒΗ5 1βίθ οΝΠῃ ναγὈῖβ Ργαεστεδδῖξ 

καθωσ ευωοδουτ. σου η ψυχ. οοπ]αησεπάις ν]ἀεαίαχ. | µαρτυρουν- 

των: π Ἡ οχειηίθ Υ6γβι οπηίδεα ϱΥ]]αῦα των | συ (29. 56. 90. 98. και 
συ)... Α ὃτ. οι. ΟΕ 0αβ8Ιο 155: Ταϊᾶε ϱαυΐθις δπι ἵπ αἀσετπέι Γαία 

εείαπέζιπι ἄε υενίαίε. Βὶο. 

. µειζοτεραν: 191. ΕΡΙΣΙ µειζονα, Ίἴεπι ΓαπιῤαΙ5 (μέ οχδοτ]ρ8ῖ οσο 1ρ8ο 

ΠΟΠ ΙπάΙςδ{ο) µειζον | τουτων (εἴ. νς ΒΥΙΡ αγπι αθἴ]): οτ. 29. 91. 40. 

6633 68. 69. τὸ. ἀδο αἱ {εγαΙῦ δα] «ορ ΒΥΤοάΙ Ώαπηρβτίδταυτησ, ΕΡΙΣΙ 
τουτου | ουκ εχω (ΕΒ3 εχων): 6 68. αεί] Ῥοβί τουτων χαραν ροηῦ, Ἰΐθπα 

51, Ρροβί χαραν ταυτησ | Χαραν ΕΠΙ ΝΑΟΚΗΡ αἱ Ρίετ οαῖ {οἱ (εἴῖαπι 

νροοᾷ ρατ15 9564 αρ Ρα}β) είς ... Ὦ Τ. 9δ. νρ (εί. απη {ι ἀεπιῖά εἰο) «ορ 
χαθιν (0γαίαπι). ΟΕ ΠμαοῦταΕ: Λοπ παιέε πιβῖογθπι ϱτα 18η οι τηαίας 

σαπάΊαπη, φιοά φιίᾶαπι Γαοὐμπί. | να: 69. η να, αἲ νρ «ιαπι αμ | 

ακουω: ΓΑΠΙΡΕΙΙ5 (αἱ απίθ) απουσω ... 4δὲΙ ροβί τα εµ. τεκν. Ρο | εν 

τη αληθ.. εππι ΑΒΟ” 180....ς οπι τη οπΠΙ ΝΟΞΚΗΡ αἱ {ετο οπιπῦ]ᾶ οαἲ 

ΤΠΡΗΥΙ Οεο :: απάπ1 ρταεζεᾶαί εν αληθ. πες Βπείπεί, Ἠος Ίοοο δίαι- 

ἆ μπι οδὲ οοἁΙοιπ ΑΒ0 {εβδθπιοπ]ο. 

«εργαση επι ΝΒΟΚΙΡ αἱ οπιηὈΊᾶ ζαἲ οἵο ... ἴμπ εργάξη ουπι Α. Υς απἰ- 
ἄεπα (οσπι ΠΙθνΏ() φισφωίᾶ ορενανῖθ | καιτουτο (α40’) ουπι ΝΑΒΟ 1Τ. 

οτ, 99. 99. 6633 68. 81. 9τ. 196116 νε (εἰ Ίος πω Ρεγεφγῶιοβ) ΑΥτὺοᾶὶ 
οίρ (ες, Εταθέθ 1Π πηαγς) 88Ἠ (αέ Ίιοο εἰίαπι) «ορ αγπι αθῖ] (αῦ. Ηιαι δν {η 

Ίιου;. Οαβδιοᾶ 155 φιοᾷ τη Γγαέγιδιι εἰ πιααῦπιε Ῥεγεργζπῖε δἑιαία οαγίέαξτε 

πιρεπιάεγτέ) ... 6 Χαν εισ τουσ έππ ΚΙΡ αἱ Ῥ]ει (45 οἵη τουσ) οαῖ 

ΤΠΗΡΗΥΙ Οες 

: οι κο. ΟΕ Τιώταξ:  Φαὶ τεβπιοπίαπα ταοάάΙάσταπέ ολαγ]{α1 ἴπ8θ. 

ον οπιἑίας Ῥτύπαιπι απ." | ουσ: Β" ου | ποιησεισ (Ί. 18. 2Τ. 299. 68. 

ἀοπι]ά {οἱ α]]αστη ἨΙετΏξ1 ποιεισ) προπεµψασ ο. ΔΑΒΚΗΡ οίςο (Ἠ1ενΏϊ 

4108 ορέύπε αεί δὲ Ῥγαεπιθεγί; 31 «106 ὄεπε |αοῖεδ ἄπσεπδ, {αι «πιο 

ὄὀεπε Γαοΐες ἀεάισεπς, {οἱ 4108 ὄεπε Γαοίς ἀεάισεπδ, ἀεπιῖά 41ος ὄεπε Γαοῖς 

ἀεάισεφ) ... ο νβθ]ε (ἀεπιῖᾶ) ΑΥΠΙ ποιησασ προπεµψεισ, νβεΙθ ὀεπε- 

αοΐεπδ ἀεάμσεπθ. Δά Ἱεοοπαπι νροῖθ Τ,ορταξ: Λοπ ραιοὶ ὁοπέ ἔίογῖ 
ὤγαεσο οοπβεπίαπεοε Ὀθποίασῖος οεηύωπι, ἀεάποεπδ αγορι ζερωπέ, 

εοπἰίγα ασο Ἰοπιαπα Βἰδίία. ... 5ΥΤΟΟΔΙ οπι προπεµψασ (5Υ1Ρ 36 «οἵ- 
ταρίο προπεψαι) 

«του ονοµατοσ ΕΜΠ ΝΑΒΟΚΗΡ αἱ Ρρία εαί απ {ὰ 58Ἡ 6οΡ ΒΨΤΡ ἴχί ΑγΠι 

ΤΠΡΗΨΙ Οεο Βεάὂήδ (σι ἀῑοίξ Ρτο ποπιῖπθ, διδαιζἰεπάωπο εδί ἄοπιπί 



ΙΩΑΝΝΟ)) Τ’ 19. 251 

6 ἡμεῖσ οὖν ὀφείλομεν ὑπολαμβάνειν τοὺσ τοιούτουσ, ὕν α συνεργοὶ 
ώώμεθα τῇ αληθεία. 9 ἔγραψά τι τῇ ἐκκλησία' ἆλλ ὁ φιλο- 

πρωτεύων αὐτῶν «4ιοτρεφὴσ οὐκ ἐπιδέχεται ἡμᾶς. 10 διὰ τουτο, 
ἐὰν ἔλθω, ὑποιμνήίσω αὐτοῦ τὰ ἔργα ἆ ποιεῖ λόγοισ πονηροῖσ 

φλυαρῶν ἡμᾶσ, καὶ μὶ ἀρκούμενοσ ἐπὶ τούτοισ οὔτε αυτὺσ ἐπι- 

δέχεται τοὺσ ἀδελφοὺσ καὶ τοὺσ ῥουλομένουσ κωλύει καὶ τῇσ ἐκ- 

κλησίασ ἐκβάλλει. 
11  4γαπητέ, μὴ μιμοῦ τὺ κακὺν αλλὰ τὸ ἀγαθόν. ὁ ἄγαθο- 

ποιῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστί' ὁ κακοποιῶν οὐχ ἑώρακεν τὸν δεόν. 
19 ημητρίῳ μµεμαρτύρηται ὑπὸ πάντων καὶ ὑπὸ αὐτῆς τῇσ ἄλη- 

Πεσιι Οι 1ε(τ) ... σθ (Ξ- ς αὖ 5σ) αἆᾶ αυτου ευτη παίπαδε την (2 αρ Βοτί) 

νσε]θ ἀριηῖᾶ βγτθος] ϱ{Ρ ο," αΠιοοά1 αθἲ] (Ηετᾶί αάά ἁοπιίπε) | εξηλ- 
θαν ουπι ΝΕ... ς εξηλθον εἶπι ΑΟΚΙΗΡ αἱ οπιηῦῖᾶ | απο: ὅ. 19. 99. 
118. ἀδαι αἱ παρα | των: 6 οπι | εθνικων (0) εππι ΝΑΒΟ αἲ113, Ίτειι 
σεπεδιι {α Το] «ορ ... ς εθνων ειπα ΚΗΡ αἱ Ιοηβε ρ]α, Ἰέεπι φεπέίδιε 

(1 αἲ αξ σεπεέδως πεουταῖθ τεᾶδ]ί εθνικων, Ἱῖα εἴίατι ϱεπέίδις Ἰάεπα 

Ροίεβί τεάάεγε) νσεἰθ απ ἀεπη]ά 84] 

8. υπολαμβανειν (48Ρ’) εαπι ΝΑΒΟ” 189. 16. 2Τ. 29. 46. 66”3 68. Τὸ. 12611Ε 
Οεεξοᾶ.... ς απολαμβ. ο. Ο6ΡΟΙΙΚΙΡ αἱ Ρρ]εΥ οαῖ. Οἱ ΤΠΡΗΥΙ (εί Οες): 

ἀπολαμβάνειν ἀντὶ τοῦ ἀναλαμβάνειν, ὑποδέχεσθαι, ὧσ καὶ τό" ὑπέ- 

λαβόν µε ὡσεὺ λέων ἔτοιμοσ εἰσ θήραν. | γινωµεθα: ο 100. γινοµεθα, 

κ 49. 69. 106. αἱ {ετεῖὸ σαϊ ΤΗΡΙΙΥΙ γενωµεθα | αληθεια (εῖ. Ἀξ)... 

ΝΤΑ εκκλησια 

9. εγραψα (Β -ψασ) ... Νὸ 18. 15. 18. 96. 29. ὁδ”" 96. 40. 49. 6633 τὸ. 

180. ἆλοι σαϊ αἀά αν, επι να (9ογ{ρθίθδεπι Γογδέίαπ, οοπίτα ΗἰοτΏτ] 

φογ{ρςί εἰάπι). ΒϊπαϊΠ τετ ΑγτΌος! ϱἱρ | τι «ππι ΔΑΒΟ ἵ. 608. 5αἩ «ορ 
Άγπι, Ιΐεπι (αν τι) 99. 6633... ς οτι 6ΙΠῃ ΚΗΡ αἱ Ρρ]εν νς 5υτῦοα! ϱ{Ρ 
αεἰἩ ΤΗΡΗΥΙ Οες | διοτρεφήσ: Ίωπ -τρέφησ, 5εᾶ Ἱπν]έα εοάΐσππι απιοίο- 
τ]έαΐθ. Τιαιϊπϊ: ἀἰοέγερ]ιες (νσεῖθ { ἀθπιῖά Τοἱ), ἀἰοίνῖρεξ (πα), ἀἰοέγερε, 

4εοίγεφέδ (Ἠ1 ἆπο αρ 1η). 

10. εαν: Α αν | φλυαρων ηµασ: ο φλ. εισ ηµασ, πί εἴαπι νο ϱαὐγΤειι5 ὅτι 

πο | βουλομενουσ ο. ΝΑΕΚΙΡ αἱ ΡΙεγ οαῖ ἀπ {ὰ «ορ ΤΡ ἴσῖ αείἩ ΤΠΡΙΙΥΙ 

Οες ... ο 5. Τ. 2ἵ. 99. 0033 νρο]ε ἀθπιῖά {οἱ δαµ βγτῦοά] 6{ρ τις ΆγπΠι 
επιδεχοµενουσ | τησ εκκλησιασ ο. Ν 3. ὃ. 4. 15. 35. 26. 96. 48. 953 98. 
99, 100. Ἠ5ου Ίδες (4. εκβαλλει και κωλυει τησ εκκλ.) ... ς ἵπ Τ εκ 

τ. εΚΧλ. οππι ΑΒΟΚΙΡ αἱ ρία ΤΠΡΗΥΙ Ο6ο :: Τέι δο]εί δοτὶθῖ, αέ αἰίαπῃ 

1ο 2, 16 

11. ο κακοποιων 8ίπε οορα]ᾶ 6ΝΠΙ ΝΑΒΟΚΡ Ἰι αἱ Ίοηρα Ῥ]α οαί ἆ νο (εί. 

απι {α ἀθπιίά) 88Η 8ΥΤΡ... ς( αὐ 92) ο δε κακοποι. οἳπα 1 81. αδΟ" 

ἃ] πια {οἱ 60Ρ ἄσπη αθί (5γτῦοα] εἰ -) ΡιάΙ8{50ὁ Ώαπι” 525 ΤΗΡΗΥΙ Οεε | 
ουχ: 6 ου», πες α]]ΐει δἁ{ξαπι οδὲ Τ)απα 3539 { εωρακεν οππι ΝΑΒΟΟΚΙΗΡ 

είο... Τϊ εοθακεν εστω Ἡ” 

19. υπο αυτησ 6ΜπΙ Νο ...ς Ίμῃ ΤΙ υπ αυτησ 6Η ΑΒΚΙΡ αἱ οετίθ Ρ]οΥ | 

τησ αληθειασ (εί. ἆ νς ΒΥΤΡ ΙΧί ϱα] «ορ αείΠ) .,, Αἲ (5ίο οπιπίπο ν1άεἔιτ) 

1 Το 8, 10 



4ρρ 19 ΙΩΑΝΝΟΥ τ’ 
/ - Χ.ες ” κ λ - Δ σ [ὁ , - 

Ίοδι,4 Θείασ᾽ καὶ ἡμεῖσ δὲ μαρτυροῦμεν, καὶ οἶδασ ὅτι ἡ μαρτυρία ἡμῶν 

ἀληθήσ ἐστιν. 
9 1ο 19 15. Γολλὰ εἶχον γράψαι σοι, ἀλλ οὐ Θέλω διὰ µέλάνοσ καὶ 

/ , έ 3 .. λ 5 / τος Ν / 
καλάμου σοι γράφειν 14 ἐλπίζω δὲ ευθέωσ σε ἐδεῖν, καὶ στόµα 

πρὺσ στύµα λαλήσοµεν. 19 ειρήνη σοι. ἀσπάζονταί σε οἱ φίλοι" 
ἀσπάζου τοὺσ φίλουσ κατ ὄνομα. 

τ. εκκλησιασ ... ο 8ΥΤΌΟΚΙ αἱΡ πι αἴΠΠ ῬΙΒεΠΙ τησ εκκλησιασ και | 
και οιδασ (69’) οππη ΝΑΒΟ αἱ Ρ]ας520 οαί ἆ να 84] ο0Ρ αἲπΠ...ς Τϊ καν 

οιδατε ο. ΚΗΡ αἱ Ιοης6 ρ]α βγτΌοά] δρ (εί. ὮΕ εταεςε) αρίμας ΤΗΡΗΥΙ 
Οες ... 143" 96. 98. 104. 180. α1556ῖ κ, οιδαµεν ... 350 Ρ]απΠθ οἱ | 
οτι (νς6 εἰ ποδίὶ φιιοπίαπι): ᾱ οπι (εί δοἱς ἐεδέῖπι. ιοί’. οετιπι εδ) | η 

µαρτ. ημων αληθ. εστιν: ο 68. αληθΘ. ημων εστιν (68. εστ. ημ.) η 

µαρτυρ., 91. αείἩ αληθ. εστ. η µαρτ. ημ. 

19. γθαψαι σου ΕΙ ΝΑΒΟ α]10 ἆ νο 5αἩ «ορ εγτῦος] οἱρ ασπι αεί ΤΗΡΗΥΙ 
εν ς γθαφειν Ἰάᾳ16 8ΐΠθ σον οΙπῃ ΚΗΡ αἱ ρ]εγ εαί Όες | ου θελω (εἳ. 

ἆ {οἱ ποῖο) ... Α ουκ εβουληθην, 2Τ. οὐκ ηθελον, Ίίεπι να ποϊιέ | δια 
µελαν. και καλαμου {(1, -μω): ΑΤΠΙ δια χαρτ. και µελανοσ::εχ 2 1οἨ 12 | 
σοι απῖο γρα- ΠΠ ΝΒΟΚΗΡ αἱ Ρ]ετ οαῖ ΤΗΡΗΥΙ Οεο ... ΠΠ Ροβί 7ρα- 

οππ] Α 19. τὸ. ἆ να 541 «ορ 5υτοοᾶ! αἱΡ (4, 16. αὖπι οτη σοι) | γραφειν 

οπΊη ΝΑΒΟ δ. 27. 91. 98. Τὸ. 105. ... 6 γραψαυ οἳπι ΚΙΠΡ αἱ Ρ]εν οαἲ 

ΤΗΡΗΥΙ Οεο 

14. σε ιδειν ουπι ΑΒΟ ὅ. 91. τὸ. ἆ (ἐε οἱδμγιώπι) νρ (ἱε υἰώενε, 56 Το] πί 4) 

ες ιδειν σε ο. ΑΚΤΡ (ειδειγ) αἱ Ρρ]οΥ εαί «ορ (541 οεπίγο αἆ ἐε) ΤΠΡΗΥΙ 

Ο6ε | λαλήσομεν: κ 28. 26. 98. 41. 99. (αἰνίά, Βσ Ῥταείετϊ) ΤΠΡΗΥΙ 

-σωμεν 

15. οὐ φιλου οπΠὰ ΝΒΟΚΙΡ αἱ] Ρον ἆ (απιῖοί ἐμί) νο 54Ἠ «ορ 8ΥΤΌΟ41 »γτΡ ἰχί 

Απ ΤΗΡΗΥΙ Οες ... Α ὃ. 19. 91, 9ὺ. 66. 6τ. ἆδοὶ ΑΥΤΡ 1ηξ αθἰμΤΙ ου 

αὐελφοι | ασπαζου ... Ν 40. ασπασαι | τ. φιλους... ὃδ. 81. 100. 
ΦΥΥΡ τ. αδελφουσ | κ. ονομα: 1, 15. 96. νΡΊΊ5 αρ Τωπ (ΠοἩ Ίξεπι νρε]θ απι 
{ι ἀεταῖά οἰς) αάᾶ αμήν, Ίέθτη {ο] 2αζε (15 3ρ 1η απιεπ. υαἶε, ΤΝ 14) 

Βιιηβογ]ρ{ῖο: ΝΑΣ 197. κὠαννου (Β -ανου) Υ ... 6 40. (ωαννου επιστολη 

γ΄ (40. τριτη), Ὁ 196. επιστολη ιὠαννου γ΄ ... Τδ. του αγιου ιώαννου 

επιστολή Υ’, 1, επιστολή γ΄ του αγιου αποστολου τωαλνου, 10. Τ8. 50. 
α] του αγιου αποστ. ιωανν. επιστολή γ΄, 96. του αγιου ιωανν. του 

ευαγγελιστου επιστ. Υ, 95. του αὐτου αγιου τωανν. του Όεολογου 

επιστ. τριτη, 101. αἱ του αγιου αποστολου καν ευαγγελιστου νωαγνου 

του Φεολογου επιστολη παθολικη Υ’ 180. νὠαννου επιστολη τριτη 

προσ γαϊον, 69. (ωαγνου γ΄ προσ γαϊον' περι δημητριου ω µαφτυφρεν 
καλλιστα ... 8] δαῖ ππα (αὲ ΟΊΩΠες αρ Βοχϊ, ῥγαείετ Ἡ αἱ Ἠαῦεί τελοσ) 

ΠΙ] αΏφογίρίαπι ἨαὈεηπέ... 1η εσρζἰοι ερἰκέιῖα ἰο]ιαππῖε ἑεγίία, ἓα επρῖ. 

ερἰδέηἶα Φο. ἑολαπηί ἐεγίία, ᾱ ερἰκίιῖαε (5ἱ6) 1ολαπίς ΓΠ εαρῖεϊ (018 

αἁ ἀἴξαγ: ὑποὑρῖέ αοξις αροφἰοζογιπε), ΒΥΤΟ 541 αρ Ππίία εσὲ ερἰδἑιῖα {εγίῖα 

ο]ιαππίε αγοβἰοζ, Ῥταθίεγοα ἨΙΠΘΓΑΠΙΗΥ στιχοι λ (αἱ 10. 40. Τ8. 

80. αἱ Ρίο; ΤΗΡΗΥΙ), αἱ ραπο λα (αἲ 95.) λ΄ (αἲ 1Τ.), Τδ. πύ. Ἰπ η 
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ΙΟΥΔΛ. 
- - - 2 Ν / -- 

1 ᾿Ιούδασ Ἴησου Χριστοῦ δουλοσ, ἀδελφὸσ δὲ Ιακώβου, τοῖσ 
 Ἡ ΔΝ 2 Δ -- 7- -- 

ἓν Θεῳ πατρὶ ἠγαπημένοισ καὶ Ἴήσου Χριστῷ τετηθηµένοισ κλη- 
-- οᾖ, « ” ΔΝ σα ά Δ 3 ΄ 

τοῖσ, 3 ἔλεοσ ὑμῖν καὶ εἰρήνη καὶ ἄγάπη πληθυνθείη. 
- Αν λ 

ὢ “4γαπητοί, πάσαν σπουδην ποιούµενοσ γράφειν ὑμῖν περὶ 
τῇσ κοινῇσ ἡμῶν σωτηρίας, ἀνάγκην ἔσχον γράψαι ὑμῖν παρακα- 

-- 3 / - σὴ στ {( / .- κά. / λῶν ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖσ ἁγίοις πίστει. 

οαρ]έαπα Π]] ἹπάϊΙσαίαν. Ὑα]ραίαα ο, πί απη, ία, οαρίέωζα ({α ὀγευεβ) 

Ἠαδοπί Ν. Επίπα]ῖς ἵπ θΙοπο]ο (αρ Ζασαρη. Ρ. 419.) Βία: ἰωάννου 

ἐπιστολὴ τρίτη. ἀνάγνωσισ µία, κεφαλαίου Π. στίχων λα. 

Ἰηδοχἱρίϊο: ΝΕ ουδα, Αοκ 19. 104. 106. αἱ τουδα επιστολή, 96. επιστολή 

τουδα, Τὸδ. επιστ. ιουδα του αποστολου, Ἡ επιστολη του αγιου απο- 

στολου τουδα, το. τ9. του αγιου αποστ. τουδα ἐπιστολη, 51. 100. 
101. 106. αἱ τουδα επιστ. καθολικη, 98. 49. τ9. Τ8. 80. αἰ νουδα κα- 

Ὁολικη επιστολη, 9ὔ. του αγιου νουδα επιστ. καθολ., Ε ιουδα του 

αποστ. επιστολη καθολικη (αέ οετίο ναΐτ), Τ1. του αγιου αποστ. 
ουδα επ. καθολικη ... ΑΠ ἴπο, ερἰσἑωζα ἔμᾶαε, νρεᾶἆ αρ Ίωπ ὅπο. ερἰδέιζα 
πιᾶαε αροβίοζ, ἀαπιῖά ιαρᾶ 1ἱδεγ ἴιάαε, ἴπ (ρο5ί Υετρα: επρ[ϊοδιιί 

ὄγευες ερἰφέιῖαε Ἰμᾶαε) ὅπα. εἴμβάεπι ερἰκέιῖα ... ΒΥΤΌΟΚΙ ερίίιῖα Ἱπᾶαο 

ο αἰγίς [ασοδὲ (Αρ Ῥοσοσ]ς. ερἰςἰ. Πιᾶ. αροδἰοζὲ Γγαἰγὶς Ἴαοᾳ. ερἰεσορι), 5ΥΤΡ 

ερῖςί. οαἰ]οίίσα Πιᾶαε αροδοδ, «ορ εμίείμῖα Ἰμᾶας, αείὮ ερ. Πιάσε 

γαἰγῖς Ιαεοδὶ ... ς 6ἳ ςθ ιουδα του αποστολου επιστολη καθολικη, 

αὖ Β7 τουδα επιστολη. ΟΕ ΟΙεπι 1 -- οἶμαι - προφητικὠώσ ἰούδαν ἐν 
τῇ ἐπιστολῇ εἰρηκέναι. Οτ 951 εἰ δὲ καὶ τὴν ἰούδα πρόσοιτό τισ ἔπι- 
στολήν οἰζδυτ ἐν τῇ ἰούδα ἐπιστολῃ. ΟµΙπί 549 Πιάας αροδίοῖι ὕι ερἰεί. 

σαΐ]οίίσα ἀῑοιε. 

1. νήσου χριστου ΕΙΙΠ1 ΝΛΗΙ, αἱ Ρ]ι νς 541 «ορ 5γτΏος] ϱ{Ρ ασπι αθίΏ Ο]επι 
Ἰ9190τ Ον 9365 Τ,οΙ (219 ἘΡΗ5)61 Ῥ6- Α{ΊΙΣΥΠΟΡΣ589 ΤΠΡΗΥΙ Οεςο ... ΤΙ χὺ τυ 
οπτη Κυ αἱ ἔεγο”Ὀ ἀοπη]ά {οἱ Γ. Θεω: πια]ε ἨΓοϊᾶε εκ Ατω | ἠγαπημε- 

νοισ (60’) οππι ΝΑΗ ὅ. 9833 68. τὸ. 9όπις 192616 1θὸ. νρ βα1 «ορ ΥΣ 

ψοα] ερ αγπι (αθ{1 ἄειήπ ραΐγεπι απιαέῦιι) ΟτῦδΊ ΕΙ Βγπορβδὸ ΤΕΡΗΥΙ 

σοπη 06ο Τμοί[215 Οᾳαββῖοᾷ 15 αίο .... ς Ίγιασμενοισ οππη ΚΕΗΡ αἱ Ρ]εν 
(6. προηγιασµ.) εαὲ ΤΠΡΗΥΙΧΙ. Ῥτασίετεα 27. 299. 66033 Αγτοά] αἱρ 
ΑΥΠΙ νοχΡί5 τοισ (οπα1έαχ 22) εν Όεω εἴο ΡΙΔΕΠΙ τοισ εὔνεσιν | και 

ιησου χριστω (40. Τ8. α)1ὸ Ο15)5ύτ Έρ]ι ΤΗΡΙΨΙΣί Οαεἴσῖ τυ χὺ, νρο]ε ὑπ 

Πωίίο Ιεδι) τετηρηµενοισ ... 841 τετηρήµενοισ ἓν τὸ χω Ροβί κλήητοισ 

Ῥοῦ ... 169. ΦΥΤΡ οπι 

9. και ειρήνη: κ 100, αἰδ οπα καν... 165. ΒΥΤΡ αάά εν κυριω 

ὃ. αγαπητοι: α αἀ 68 4ππε μιαεσοάαπῖ {χαΠῖξ | γθαφειν: κ ΕρῶΙ Ογτ 

πο ΡγβΘΙΏ του | Ίμη δἷο ἀῑδΗιικίί: γράφει» ὑμῖν, περὶ - - γράψαι 
ὑμῖν, παρακαλῶν | ημων επι ΝΑαΒονί 6, 8. 1Τ. 26. 21. 39. 98. 96. 

ΡΙΒΟΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. ΤΏ. Ρά. 8. 2ὸ Β 

2Ροε1Ι,2 



262, 188 

πα 14, ὖρ 55 

264 4. ΙΟΥΔΑ 

4 παρεισέδυσαν γάρ τιυεσ ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμµένοι εἰσ 

τοῦτο τὺ κρίμα, ἀσεβεῖσ, τὴν του Φεου ἡμῶν χάριτα µετατιθέντεσ. 

εἰσ ἄσέλγειαν καὶ τὸν µύνον δεσπότην καὶ κύριον ἡμῶν Ιησοῦν 
Χριστὸν ἀρνούμενοι. 

Ὁ "Ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶσ βούλομαι, εἰδύτασ ἅπαξ πάντα, ὅτι 
κύριοσ λαὸὺν ἐκ γῆς «4ιγύπτου σώσασ τὸ δεύτερον τοὺσ μὴ πιστεύ- 

08. Τὸ. 165. 180. 119εί βα1 βγτοοά!1 6ἱΡ απ ΟΥΤασί40 (46 τασία Πάαἲτ 
υμ.) ΤΠΡΙΥΙ Τοἳ/519, Ἱτεπη 6. Τ. 25. 91. 66. νο ΕΡρΙΣ61 Όμων ... ς Τϊ 

011 ΟΠ ΚΙΡ αἱ Ίοη56 Ρ]ὰ «ορ (αεί, 5ο αείμῖο ἄτασομ Ἰραχα ο1γ6ΠΙ- 

φοτΙρ1{) Οες | σωτηριασ: Α αἲά και ζωησ | γθαψαι:  γραφειν 

4. παρεισεδυσαν ΟΛ ΝΑΟ(ΒΙΕ)ΚΗΡ είο ... Ἡ παρεισεδυησαν | παλαι: Ἀ 
και παλ. (ΒΙπ]Πίου βαἩ παρ. γαρ και τιεσ) | χαριτα 6 ΛΕΒ... ς 

χαριν ο, ΝΟΚΙΡ αἱ οπηπν]ᾶ Ερ]ὸθ3 Γ1Α ΓΗ) Ῥρ-ΟΗχ Ὀτοἳ θίο | δεσποτην 
8116 αάάῑζαιπ οπη ΝΑΒΟ αἲ:5 οαίἱ (εί. 69Π1 168) νρ β8Ἠ ο0Ρ αἲπι ααἲ] Πρ] 

1 12 Ῥρ-0μτδτοτ ΟγΥασίβ6 (οπι καν 86ᾳ) 1μοΙ{515....ς (-- αυ 52) αάὰ 

Θεον οππῃ ΚΗΡ αἱ ρ]α (49. ὅτ. αἱ Φεον και δεσποτ. τον κυρ. αίς) 8Υτ 

ψος1 αἱρ ΤΠρΙΥΙίχσυ Οαοἵχκί (πέανᾳιαόοπ ψαίγ οπιΙ{{6γε) 

ῦ. δεν. ο ΠοΙ(219 ουν (ἄαφιμε) ... 9θ. δαἩ οπι | ειδοτασ (19. ειδοντασ) 

8ΊΠς6 υμασ οππι ΑΒΟ” (Ἠ ποπ Παπε) 5. 6. τ. 19. 10. 11. 18. 2π. 29. 960. 
40. 0633 608. Τὸ. 108. οδόν 4δ6Υ σϱαΐ νο βα] οοΡ 5ΥΤΡοάΙ δρ αγ α εἰ] ΕΡρ]ι 
565 Τ,οΙ(31δ.... ς (4909) αἆᾶ υμασ ουπι ἈΚ1, αἱ ρ]α ΤΗΡΗΥΙ Οες | απαξ 

Ίος Ίοσο οἳΊ ΑΒΟΙ, αἱ ΡΙΕεΥ νο (εοἰσπίέες δεηιεῖ οπυπία) αεἰἩ Πρ]... 68. 

{οἱ (ιιοπίαπι ἄειις δεπιεῖ --) ΟΙεπι5δ οἰ]α!ί 9νἹ Ῥοβί κυριοσ (68. {οἱ Ο] επι 

ο Φεοσ, Ο]απη]αί ἁοπιῖπ. ἄε.) Ῥοπ: πθο Αα] ΒΥΥΡΟΚΙ ΑΥΤΡ Βα] «ΟΡ ΤΑ 
ιά 1 119 141 1501 0ᾳαβ81ος 19 (οοπΙπηραπὲ αεπῖπι Ἠϊ ΟΠΙΠΕ5 απαξ πι 
νοαχῬΙβ οτι πυριοσ λαον ἕκ τ. γ. αιγ. σωσασ) 1: ᾳπαα απ]άεπ ]δείῖο 

ΟΠΠΙΠΟ Ρταθ[ογεηᾶα, οβδεί α]ίοτί, π]δί Ἱπογοάϊρ]ί]ο οβξεί απαξ Ιου 

Ροβί ειδοτασ α ᾳιπιορ]απι οοχγγαςίογθ ἨΒΟίΙΠΙ 6556. Οολμαστεπίέ νετο 1π 

ὰ οογίο απαξ Ροβί κυριοσ ΡοδΙἔΙΠΙ εἴ υμασ ροβὲ ειδοτασ αλα... 

κ 29. 80. 100. ρο»δί ενδοτ. υμ. τουτο (ν]άς ρο5ί) ροῦ ... 169. Τιοἲ(315 

ΡΙαπ6 οι. ΟΙ6επι Υ6γο 8ἱο: ειδεναι γαρ υμασ βούυλομαι οτι ο Όεοσ 

απαξ εκ γηήσ αιγυπτου λαο» σωσασ αἴο. | παντα ΕΠΙ ΝΑΒΟ” (Πος 
Πᾳποέ Ἠ) 6. Τ. 19. 21. 99. 68. 168. νΕ «ορ 3Υ1ΙΡ αὖΠΙ αεἰἩ (5ΥτΌοςΙ 
παντασ) Ερῃ Τιοἱ{319.... ς τουτο ειπα ΚΙ, αἱ ρ]ου εαί δα ΤΗΡΙΥΙ Ο6ε | 
οτι κυριοσ ο. ποιά 12] (αγήσπ]απα οἵη 6{. ΑΕ οί τα]] απ κησουσ ΡΥα8- 

Ῥ6ιιϐ), Ἱέθπα ς Τϊ οτι ο κυρ. ο. ΚΙ, αἱ ρ]6ι οαΜὐχί 155 ΑΥΥΡ ἘΒ-ΑΙΙΣΥΠΟΡΣ 140 

ΤΙΡΙΥΙ Ο6ςο. Νίο ΡΑ-Α{Η: καν γαρ και τον προτερον λαον εξ αιγυπτου 

εξαγαγων ο κυριοσ και µή ἐμµειναντα τη πιστει ἑωρακωσ απωλεσε. 

Οἱ οἱ. οα{ζοΠῃ 105 ειρηται γαρ προ τουτων περι αυτου ωσ ειη αληδινοσ 

Φεοσ ουτοσ ο µονοσ Φδεσποτησ ο κυριοσ τι χὲ ο αναγαγων τον λαον 
εξ αιγ. δια µωσεωσ ... ο 5. 8. 68. {οἱ 5γτῦος] αγθ αγπ Ο] οι” ὸ Τιοι[515 

ο θεος... Β΄ Ἱωπ νησουσ οἳπά ΑΠ θ. Τ. 19. 29. 0033 νρ 581 «ορ ααίἩ 
αἱ Αγπιεά της ΏΑΙαίδο1. ΟΕ οἱ. ΓΙ 11 119: καν τουδασ καθολικωσ γρα- 
φει απαξ γαρ κυριοσιήσουσ λαο» εξ αιγ. σωσασ. θα ΗΙθνΙοΥ ΜΗ 1)13 

απ 46 Τοδια εχρ]]σαί. 
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σαντεσ ἀπώλεσεν, 0 ἀγγέλουσ τε τοὺσ μὴ τηρήσαντασ τὴν ἑαυτῶν 1Ῥο4 
ἀρχὴν ἀλλὰ ἀπολιπόντασ τὸ ἴδιον οἰκητήριον εἰσ κρίσω µεγάλησ 
ἡμέρασ δεσμοῖσ ἀῑδίοισ ὑπὸ ζόφον τετήρηκεν᾽ Ἱ ὡὧα Σόδυμα καὶ 5 γον,ο 
Γύμορρα καὶ αἱ περὶ αὐτὰσ πόλεισ, τὸν ὕμοιον τρόπον τούτοις 
ἐκπορνεύσασαι καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸσ ἑτέρασ, πρόκεινται 
δεῖγμα πυρὺσ αἰωνίου δεν ὑπέχουσαι. Ὁ ὁμοίωσ μέντοι καὶ οὗτοι 15ο 35,10 
ἐνυπνιαζόμενοι σάρκα μὲν µιαίνουσιν, κυριότητα δὲ ἀθετοῦσιν, 
δύξασ δὲ βλασφημοῦσιν. 9ϐ ὁ δὲ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελοσ, ὅτε τῷ ων ια 

Ὃι 54, 5 { / Ν - .. 

διαβόλῳ διακριόµενοσ διελέγετο περὶ του Μωῦὐσέωσ σώματοσ, οὐκ ο νο ὅ, αι 
Ζα0] 5, 2 

6. τε οἳπι ΝΒΟΚΤ, αἱ Ρ]αΥ ομέ πι/ό (απφεῖοΒ φιιοψιιϱ) 881 Ἀγτῦοᾶ] αγπι αθί]ι 
αίς 1ο” Ον Οτίηί 4,510 ϱ{545 ΕρΙΖ/65 Α/]Ι5ῦ9 0ος ΤιοῖΙΕ515 γΥ1ρνυαΥ η 
(Ονῖπί Τιεἰ{ Ὑἱς φπογ µε, αἱ πα)... μα δε ου Α 54. 191. (δ86Υ νο «ορ ΑΥΤΡ 

ΟΙαπι]α{ 5 Α{Π559 οχσᾶά 4 ΤΠΡΗΥΙ | αλλα (Ο1απιζδὸ ΟΥ 21814 Έαπι5 508) 

εν. Ὁ 81. 989. 496Υ 41350 αἰο ΑΠιδ55 ΤΗΡΗΥΙ αλλ | απολιποντασ: 1, 190. 
11εοι ϱ16πι5δσοᾷ Ταπιρατῖς (ΟΥ 49311 καν απαξαπλωσ παντεασ οι απο- 

λειποντεσ το εἰς) απολειποντασ (5εᾶ 1, αἰ” -πόντασ) | µεγαλησ ηµε- 
«ρασ: πιῖὸ {α Τιοἳ(318 (5εά εἀ1ίου οοντεχῖ{ ἀῑεί) πιαρπῖ ἀεῖ | δεσµοισ: 19. 
πάά ᾽αλυτοισ καν. Ίτεπι ΟΥΙΠΙδΙ0 ρορί αεἰεπῖ υὐποιζίς αἀά πι ἰαγίαγο 
σοπιβἸοίο5 εδ” οοπδἰγἰοίοΒ. Ἀϊο πα ”ὸ αἱ Τιοί{Γ115: ὧι ὑιαίοίυπι πιαφιιὲ ἄεὶ 

οὐπισιιζή5 «08 ΦάΠιοίογΊΠι απ εἴογπι διιὸ ἐεπεῦγας γεδεγυαδίέ (Τμοἳ[ ςιιὸ ἰεπιε- 

ὁγῖ φεγναυτί). Τοπι ΟΙ6πη”δ δεσµοισ αἴδιοισ υπο ζοφον αγριων (5190) 

αγγελων τετηρηκεν (οοπίτα Ο]επι]αΐ οιό οαἴἰρῦπε γεδεγοαυῖθ) 

7. και αι (5ἱο ο”): οἳ οπισ1ᾶ αι | τροπ. τουτοισ Ἠος ογάΐπα οΙΠῃ ΝΑΒΟ ὔ. 19. 
66. 68. 165. 180. Ἐρ]διό”, Ἰέετη «ορ 5γτῦοᾶ] ο{Ρ.... ς τουτοισ τροπ. ς. 
ΚΙ, αἱ ρ]ον οί αὖπι ΤΗΡΗΥΙ Οεο .... Πιοῖ(Σ19 Με (5ο 6411, 3] Ίαε ο ϊά.) 

αὐπιιζὲέ πιοᾷο ... 40. οπι τουτοισ (41. αυτοισ). Χεο εχρνῖπη νο (ὐπιτ[έ 

πιοζο) 881: πι" νετο οἴυίαίες οιπι αζιζίεγίιπι |Γεοίβδεπί (οπαϊβεῖς τον 

οµον. τροπ. τουτ.) | υπεχουσαι οππῃ ΒΟΚΙ, οἵο (πιήῦ νρ Τ,οἳ(519 κικῖ- 

πεπίεβθ) ... 40. απεχουσαι, Α υπερεχουσαι ... Α ( ουκεχουσιν, ὃ ταδί]- 

ἐπῖξ υπεχ.) υπεχουσιν, Ροβίεααιθ προκεινται δε 

Β. οµοιωσ (εί. Ο1επιδῖ5 Τιοῖ/319 είς)... Α οµωσ | αυριοτητα (εί. ΕρϊρΙΗδό 

ΕΡρΗ, νς Τοἳ(519 ἀοπιζπαίίοπεπι) ... Ν πυριοτητασ, ΟνΙπί 15 ζοπιὐιαίίοπεν 
(Ο 5151 Ἱερίίαχ κυριοτατον δε αθετουσιν, ᾳποά νΙήοβαπι ν]άείαχ) | δοξασ 
(9. δ. ὔδ, δοξαν, Ἱέετα νς Ο]επι]αί 598 πιαἰεδίαίεπι) δε βλασφημουσιν.... 

4, 21. δοξασ ου τρεµμουσι βλασφημκουντεσ (1: ο{ 2 Ρο 9, 10) 

. Η15 οα{150 εχοοἆῦοᾶ! ργαεροπῖΐ εκ του µωυσεωσ αποχρυφου, 98138 λα δεί 

µωυση αποχρυφου. | ο δε µιχα. ο (Ώρ] οπι) αρχαγγ. οτε 6ΙΙΏ ΝΑΟΚΙ, 

τ6]] οπιπν{ᾶ «α{οχ οἱ οα{πΙΟΕΡΏ16Τ5 ϱα] «ορ ΕΡΗΦ)63, Ἱέοτη 5εἆ ὃσ Ρτο ὅτε 
βγτοος]1 οι 1] 504 ΤΠρΙγΙ Οεο ... ΤΠ οτε (πΑ]]θιη ο τε) µιχα. ο 

αρχ. τοτε οππη Β. ΟΕ ααί: 1 ΛΠἱο]ι. «οφ -- στύπι σοπίεπιεγεί. ἴετα νο 

Ο]απι]αί 5595 μπι (Ο]επα (απο) Λίο], ατοἸατιφεῖι οπι ἀίαῦ. ἀἰεριίατις 

αἰίεγοαγείιγ ἄε, Ίίεπι Ἠίιαγει «ιαπάο ία]. ατε]. οπι ἀἰαῦ, ἀἰδριίαδαί 

ἆε ] µωυσεωσ οπῃ ΒΒΟΙ, αἱ πια εαί ΕἘρῃ ΤΙΡΗΥΙ Ο6ς... ς µωσεωσ ΟΠΠΩ 

ον 



ροθ 10. ΙΟΥΔΑ 

ῥ , 5 - ’ 2 λ σ μθος / 
ἐτόλμῃσεν αρίσιν ἐπενεγκεῖν ῥβλασφημίασ, ἀλλὰ εἶπεν ' ἐπιτιμῆσαι 

9 τ τσ ΄ υ -- [τὰ 

Ἠε 1 σοι κύριοσ. 10 οὗτοι δὲ ὅσα μὲν οὐκ οἴδασιν βλασφιμοῦσιν, ὅσα 
- ιά 3) ” 3 « δὲ φυσικῶσ ἆσ τὰ ἄλογα ζῶα ἐπίστανται, ἐν τούτοισ φθείρονται. 

απ4, 8 ο 3 -- ιά - « - - -/.. Δ » ’ 

Ἀπὸ 11 οὐαὶ αὐτοῖα, ὅτι τῇ ὁδῷ του Νάῑ ἐπορεύθησαν, καὶ τῇ πλάνῃ 
” Ν ” νν - -- . Ν ο) ιά 

2ε»,15 σου Ραλαὰμ μισθου εξεχύθησαν, καὶ τῇ ἀντιλογίᾳ τοῦ Κορὲ ἀπώ- 
ρε 4 . - / οτε. ; 

αν ανα λοντυ. 132 Οὐὗτοί είσιν οἱ ἐν ταῖσ ἀγάπαιο -ὑμῶν σπιλάδεσ, συν- 
/ δλ. ελ ς Δ / /’ 3} σολ 

ευώωχουµεένοι ἀφόβωσ, ἑαυτουσ ποιµαίνοντεσ, γέφέλαι ἄνυδροι υπο 

Ακ αἱ Ρ]α | αλλα ο ΑΒ ...ς αλλ επι ΝΟΚΙ, εἰς | κυριοσ: νξ 1. 608. 
106. ο κυριοσ...Ν. ο Θεοσ 

10. βλασφημουσιν: ΒρϊρΙδ” αγνοουντεσ αλισκονται. Ρίο επῖπι Ί]]ε: ὡὧσ 
λεγει (ιουδασ ΡιαεσθαΙί) οτι οσα μεν ουκ οιδασι) αγγοουντεσ αλι- 

σκονται, οσα δε οιδασιν, ὧσ τα αλογα ζωα φΘειρονται. 

11. τη πλανη του βαλααμ εἴο: οἳ Τοῖ(315: ΊΤαε Πδί, «ιοπίαπι ἴπ σίατι 
σαὖπ αὐίετιπέ, εἰ πι δεζιοξίοπεπι Βαἴααπι πιεγσεᾷε ε[)ιιδὲ ειπέ, εἰ ὕι 60 

ἐγααϊοίζοπεπι («]ογε Ρροεγίεγιέ (5ἷο εοτταχῖ! αἱ]: απίεα εἀεραίαν ΛΡααί 

Ῥτο Φαζααπι, 6Πογεῦ ρτο 6Πογε) 

19. ουτοι εισιν οἳο «πι ΝΟΛΗΚΙ, τα]] οα{ί νο «ορ βγτΌοᾶ] ϱ{ρ αγπι Βρ]ι: 
Ῥα]1ά5 515 Το Ε319 ΤΙ Α{508 οἱο .... κἲο” (1α{εί Ἠ) ουτοι εισιν γογγυσται 
μεμψιμυροι κατα (Ν" κα) τασ (ο αὖᾶ ιδιασ) επιΘυµιασ αυτων» πο- 

ρευομενοι. Ἐαάθπι {θγο 54Ἡ αἆ απωλοντο ν. 11 αἀά (ππγπιωγαίογος 

δεύιέ πἸωοδί, απιζιζαπίεν 5εσωπᾶάμπι οιριάαίσς διας.). Ἀϊπαμέετααθ αεί] 

Ρορΐ συνευωχουµενοι. Ἠαλδαί οπῖπι 5ο: ΠΠ δι «γι πι απιογε απιαγτιέ 

208, απιὐπιοδὲ αἴ γεοσαίτιπι δι, εἰ ὑισεάιωπέ ἵπ οοποιιρίδοεηίία δµα, εἰ δύπε 

ἐὔπογε ραθοιμιέ 8ὲ ρδοὸ ος | ον εν ταισ (9/) ουπι ΝΕΛΗΙ, 19. 9Μ. 99. 3] 

10 οαί βΥγτΌοά1 οἱ ΕρΗ ΡααάδΙ (644115) Ὀ1αΙαί (Ἠὲ φιῦ Αασβᾶ εἴ ο) 
(14 διώπέ «ι) «.. 6 οἱ οι ΕΠΙ κ αἱ Ίοηβο Ρ]α νο (1ἱ διπέ οἵο) 5α]ι (1ε1ἱ 

Φοϊζωδί ἵπ αφαρίς υεδίγῖ) «οΡρ (1Μ5ἱ διαιέ αἴς) Τιοἳ[”15 ΤΠΡΗΥΙ 06ο | αγα- 

παισ ο. ΝΗΚΙ, 31 Ρ]οχ σαΐ νο (εριζίθ) 841 «ορ 5γχΌος] ϱ{Ρ (οἱ.5 ΙπΙΠΕ) ΑΡΗ 
αεί Ἐρὶ Ῥα]]α4515 ΤΗΡΗΨΙ Οεο Τιοῖί (ολα αι) Γ1άΙαἴ505 (ἀῑῑεσίίο- 
πίδι) ΑαρβΔΗ εἴ ο) (αἱ 14). Ο6 εἰ. σαΜ156: ἔτι κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον 
τῶν κοινῶν ἐν ἐκκλησίαισ γινοµένων τραπεζῶν, περὶ ὧν καὶ ὁ ἀπόστ. 

πορινθίοισ ἐπιστέλλει, συνήεσαν, οὗ χάριν τοῦ μεταλαβεῖν τοῦ κυρια- 
κοῦ δείπνου, ἆλλ ἵνα καιρὸν εὔρωσι ψυχὰσ ἀστηρίκτουσ δελεάζειν' 
τούτων γὰρ καὶ ὁ πέτρ. ἐν τῇ δευτέρᾳ ἐπιστ. καταλέγει (ΒΙπεϊ]ῖα, 1η 
ΒΟΠΟΙ1ΟΟ ϱΡ1ΟΒ)...... Α0 44. 56. 96. απαταισ, 6. 663" ευωχιαισ | υμων 
οππ] ΝΒΟΚΙ, αἱ οπιπΥΊᾶ οαί 5αἩ «ορ 5ΥΤΡ αθί] Ἐρ] Ῥα]]αά ΤΗΡΙΗΥΙ Οοες 

1ο {315 Ὀιά]Αἱ 908 Απο... η αυτων οι ΑΞΟΣΥΧ (1ρᾳο Ἐ βὶο 5αροτ ταδι- 

ΥΑΤ) νο ΥΙΣΕἨ αγπ | συνευωχουµενοι (Κ συνευοχ-) ... 6 6. 21. 49. 
5τ. 98115 4] [ετεΙῦ 5αῇ «ορ αὖπι αάᾶ υμυν. Νίο ΤἱβΙαί508: ἱ γιο ἐπ 
αἀῑ[εοί. υεδἰγἰ8 πιασι[ία οοεριζαπίιώ". | αφοβωσ: Τιοἰ[115 (ἱ εωπὲ -- πιασηῖας, 

θὔπε Εἴπιογε δεηιεί(μ8ο8 γεφεπίεθ) 1411508 (ἱ «ή -- πιασοιζί οοεριζαπιέηη, 

δια {ὔπιογε 5επιείζρ5ο8 ραφσεπίες) Ῥ5-ΟΝν ΣΤ (οὗτοι εισιν αφοβωσ εαυ- 

τουσ ποιμάαινοντεσ) απ 8ο οοπαπριΠ{. | υπο ανεκων: κ 20. 06, 



ΙΟΥ ΔΑ 15. 25Τ 

ὼ ’ / ’ Ν ” Δ ) 

ανέμων παραφερόµεναι, δένδρα φθιοπωρινὰ ἅκπαρπα δισ αποθα- 
’ ” ’ ’ ” ΄ 3” ”-. 

γόντα ἐκριζωθέντα, 19 κύματα ἄγρια Φαλάσσησ ἐπαφρίζοντα 
-ω -- ως ” / 

τὰσ ἑαυτῶν αἰσχύνασ, ἀστέρεσ πλανήται, οἷσ ὁ ζόφοσ τοῦ σκότουσ 
3 τω / Δ Δ 

εἰσ αἰώνα τετήρηται. 14 ἐπροφήτευσεν δὲ καὶ τούτοισ ἕβδομοσ 
- 3 1 Π , 

ἀπὺ ᾿4δὰμ Ενὼχ λέγων ἰδοὺ ᾖλθεν κύριοσ ἐν ἁγίαισ µυριάσιν 
2 ” μας τό ’ Ν / Ν 3 ΄ς ο, ΔΝ 

αυτου, 19 ποῄη/σαι αρισι’ κατα παντω} και ἑλέγξαι πανγτασ τουσ 

ε) » 3 ο. λ ’ ως ” 2 α- 2 τά τ 3 0. 

ασεβεῖσ αυτῶν περι πάντων τῶν έργων ασεβείασ αὐτῶν ὧν ἠσερι- 

Ρβ-Ο]ν δτοτ Τ,οἳ( 19 παντι ανεμω | παραφερ- οιπι ΝΑΒΟΚΙ, Ἰν αἰ τν οαί 

ΤΗΡΗΥΙ ... ς (- αὐ Απ) περιφερ- οππι ππίπαβο νῖχ τη ΕΡΗΣΟ3 06ο. 
Τίεπι νς 16141 505 φιαε -- οὔγοπη[ επί, 1ο](15 οἴγσιπιεγεπάαε ... 16. 

Κδον Ῥα]]α 4515 φερομεναι (16. -νοι). Ῥταείετεα Ρ1ο -μεναι Παβεπί Ἡ 16. 
90. 119. -μενοι | φθινοπωρινα (89): νἲ -ρικα | εκριζωθεντα: 9. 15. 
26. 96. 99. α1936Υ α] {ογοδ και εκοιζ. 

19. κυµατα αγρια: Ν αγρ. κυμµ. | επαφριζοντα: ο 5. 6. τ. 19. 1τ. 21. 20. 

95. 68. 180, απαφρ., 69. µεταφρ. | πλανηται (Α -τε): Ἡ πλανητεσ | Ἰωη 

πλανῆται' οἷσ | οζοφ. του σκοτουσ: Β ΟΛ ο 6ἳ του | εισ αιώνα 6. ἈΛΗΟΙ, 

αἱ ΡΙιςῦ5 (οί 67. 105. 106. αδετ Ῥς- Ο1νδΤΟΤ εισ αιωνασ) εαῖ ΕρῃτΣ51οἱδ 63 

Ρα]]αά 515 ΤΗΡΗΥΙ Θες ...ς (-- ἄν 52) εισ τον αιω. επτά κ αἱ δαΐ πα 

14. Αά πιαγρίποπη 98. Ποία{ επωχ αποκρυφου. | επθοφητευσεν επτη Ἡ" 

(Ν προεπροφητ. πας εογγθοξαπι), Ἠ5 (ε ρτῖογθ ρου Ιπουτίδτη Πμβίκαγα{ο) 

επροεφ. ... 5 Ἰωπ προεφητ. 6πῃ ΑΟΚΙ, 31 οπηπΥ]ά | δε: Α αἱ ραιο οπΙ | 

κυριοσ: κα 98. 40. 96. 149. ο κυρ. | εν αγι. μυριασιν αυτ. ΕΠΙ ΑΒΚΙ, αἱ 

Ίοπρο Ῥ]α (10 αρ Βοχῖ, 10 αρ ΜΙ(]αοί) οαί νο Ομτοπῦ» Ρ1άΙΔ{505 (ααὶ 

{οέππα Ιοσοππ ασσπταίο οππι (ταθαῖ οοπνοαπ]επίαεπι οχΗηΙρεῖ) ΤΗΡΙΗΥΙ 

Οεο...ς (-- αυ 82) εν µυριασ. αγι. αυτ. οἳπῃ 0 αἱ πια «ΟΡ ΥΤΡ αεί] 

Ἠαπιδᾶ ,., ΦΥΥΌοΚΙ εν µυρι. αγιων, Α 8. 9ὔ. 56. 84] ΑΤΤΩ ε. µυρ. αγιον 
αγγελων (1 εν µυρ. αγιαισ αγγελων, ΕρΙΞΙ63 εν αγιοισ µυρ. αγγελων 

αυτ. Αιομιοναί Ό)ὔτο οΊηι πυιιζἐὲς πιεις πι ζοΥι 51ΟΥ.) 

15. ελεγξαι (40) οππῃ ΝΑΒΟΚΙ, αἱ ρ]111850 οί Περ] 93 ΟἨγοῦῦ ὮΏαπηρατῖ» α4 

811 (1η οζ {5 οπῃ πια]θ και ελεγξαι πδᾷ περι παντων) είς ... ς εξελεγξαι 

ευη 98. αἱ νῖκ πια Όες | παντασ (68. Ώαπιρατίδ οπι) τουσ ασεβεισ 

«Ν ΒΔἩ πασαν ψυχην, ἴἴοπι απομιοναὔτὸ γ]ρνατίπα ΟΠΊπεπι οαγΊιεπι. 

Ῥγαείοτεα ς (5οἆ 4900) Τ{ αἀά αυτον οἶπα ΚΙ, αἱ ρ]α ΤΠΡΗΨΙ Οες. 

οιηἰθίτητ5 οππι ΝΑΒΟ 4] ρ]ας”ό ομἱ νρ 5βαἩ «ορ ΑΥΤΌοάΙ ϱ{Ρ αγπῃ αθίἩ ΕΡ]ι 
Οτοπῦ5 Ώαπιρασί5 απο πονα! ὔτὃ Γ1ᾳ]αί 505 γησναα ῃ ασεβειασ αυτων 
6. ΑΒΚΙ, α] Ίοησε Ρ]α νο (αί. ατα {ι Υ1ουατα Ῥοὰ) σορ ΒΥΤΡ αεἰῃ Ἐρ]ι 

Ρ14Ι41505 ΤΗΡΗΥΙ Οεο ... Οµνοπῦῦ των πονηρων (οπι εἴ]απι των εργ.), 

165. των ασεβειων (οπη τ. εργ. αἰν1ά), αποὐιονα{ὔτὸ ἱπιρίογισαι (ρταο- 

εθᾶ1{έ ἆα οπιηπῖδας /αοἰ) ... Ν 6. τ. 26. 99. 0633 βα]ι ϱγτοοᾶἶ οπις Ίΐέοιιι 
ο 15. 18. 96. 68. 11Τ. οαί ἀθπιῖά αγπι Ώαπιτώτ (εἳ. Ρα1ἱ86) οπι ασε- 

ῥειασ (Βεχναίο αυτων). Ῥταείετθα Ροδὲ ἠσεβησαν 8ΥΙΡ 116 αάὰ 

πορίεγεα φιοᾷ ἀεδεγμειιωπί ἀοπιιπι | λογω» οιπι πό ϐ6. 8. 15. 10. 

18. 20. 21. 29. 96. 4ὺ. 56. 68. 99. οαῖ {οἱ βαμ 5γτροςΙ ϱ{Ρ αγπι (1{οιη 
αθί] 5οἀμρεσε) ΈΏατη 3941 (οἱ. Ρατ5) απο μιοναί 515 ΕΡΗΥΦ62..,. ς Ἱωῃ Τϊ 
ΟΠΗ (:: ταέ βαρεγνκόαΠθπη αἳ ππΟΙεδίΠΙΗ) ο. ΑΗΚΗΡ αἱ Ίοηρο Ρ]ὰ νς «ορ 

ες 5η, 250 

ση 5, 18 



305 κ6. ΙΟΥΔΛ 

Ν Ν ’ μὰ / τς 3. ’ ) 2 νά 

σαν καὶ περὶ πάντων τῶν σκληρών λόγων ὧν ἑλάλησαν κατ αυτου 

ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖσ. 16. οὗτοί εἰσιν γογγυσταὶ µεμψίμοιροι, κατὰ 
τὰσ ἐπιθυμίασ αὐτῶν πορευόµενοι, καὶ τὸ στύµα αὐτῶν λαλεῖ 

3ΡεΡ15 ὑπέρογκα, δαυμάζοντεσ πρόσωπα ὠφελείασ χάριν. 
9 Ρο, 3 ΙΤ “Ὑμαῖς δέ, ἀγαπητοί, µνήσθητε τῶν ῥημάτων τῶν προειρη- 

µένων ὑπὸ τῶν ἀποστόλων τοῦ κυρίου ἡμῶν Ίησου «Χριστου, 
νο νς 18 ὅτι ἔλεγον ὑμῖν ἐπ ἐσχάτου τοῦ χρόνου ἔσονται ἐμπαῖκται 

κατὰ τὰσ ἑαυτῶν ἐπιθυμίασ πορευόµενοι τῶν ἀσεβειῶν. 19 οὗτοί 

Γ141αἱ505 ΤΗΡΙΗΥΙ Ο6ς | κατ αυτου: αποἰποναί ζε ἄεο, νρε]ο Ὠ141 αἱ 505 
οοπίγα ἄεωπι ... Οµτοπῦὸ προσ αυτουσ ... ΒΥΤΡΟΔΙ οτη. Ῥΐο {οἱ νουβαπα 
παβροί: /Γαεονε ὑιαίσίιπι ἄε οπιπίύι ορεγῖθις ἐπιρίοίαιί εογπι φιάδιις ὅπι- 
Ρία ε(εγιπέ, εἰ αΏόιιεγο οπιπες ὑπιρίου ο οπυπίδιι5 φιζδις ὑπιρίε υἴαογιιέ, 

εἰ ε οπυιίζις ἆιωι υεγδῖς φμαε Ἰοσιέ φιπέ οἵο. Οείεταπι 5ῖο Έπος] 

ΑθἰΠΙορΡ”1: Ίῆσος οεπῖέ οι πι ασ ίδιι Φαπιοξογιι 51ΟΥ ΠΟ Μιαοίιπι ἄε 
εδ ασεγε, αδοίεγόο πια[ος εἰ Ῥιιῖγε οπιπεηι σα1Ίιέηι ἄε οπιπέθ1δ ήπιαε Ῥεσσα- 

ἐογες εἰ ὑπιρῦί /εοσγιιιέ εἰ οοπυπιϊδεγιπέ αζυαιδιις τρδιπι. 

16. µεμψιμοιροι (8ἱο Β0): 8ΑΙ, 69. -μυθου, Ῥ -μιροι | αυτων τά έμπι ΝΑ 

Ἐκ αἱ Ρ]α οαί ΤΙΡΗΥΙ Οεο ... ουΡ αἱ (ετοδὸ Ερ]ι 6” εαυτων 

1Τ. τ. ρηµατ. τ. προειρηµενων οππι ΝΒΟΚΗΡ αἱ Ρ]6υ οαἲ ΟΥΥΙΟΝ 158 οἰαεί 31 
ΤΠΡΗΥΙ Οεο, Ιίεπι να ΦεγΦογιΠι παε Ῥγαεαίοία διπέ ... Ὥπ των προ- 

ειρηµ. ϱηµατ. ουπι Α 6. 39. 165. Βρ]ν 5195 Τιο1Γ315 (ργαεαἰσίογιήηι 5ε0- 
ΠιΟΠΊΙ) 

18. οτι ελεγον υμιν (4. 108. 121. ἠμιν, 548. Τιοῖ(519 οπη): Κ οτι ελεγεν 

ἡμιν ... νο 8ΥτΤΟΟΚΙ φιή ἀἰοεδαπιέ υοῦί | ελεγ. υμιν 8ἶπο 0τυ ΟΙ ΝΒ1,᾽ 

Τιοῖ(315, Ίέοιι ΠΙΡΡ (Ρ5-ΗΙΡΡ 7) 6οἩδαηπα 10 (ο 1ουδασ - λεγει" επ) Ρ5- 

Ον Ὀτοῦ (και παλιν λεγει' επ) ... ς Τὶ αάᾷ οτι επ ΑΟΚΙµΠΕΡ αἱ εοτία 
Ρὶον εαί νρ 5ΥΤΡΟΚΙ αἱΡ αγπη αθἲἩ (541 «ορ) ΕΡΠΟ6” Ογτῖομτοδ ο(αοί 31 
ΤΠΡΗΥΙ Οες | επ εσχατου επι ΝΑΒΟ ὅ. 6. τ. δ. 19. 15. 18. 29. 2τ. 29. 

33, 96. 6633 τὸ. 106. 180. οδέ Ὠϊά αἱ 38 Ογτῖομτ08 ΤΠΙΡΗΥΙ Βρ]ιν 5195 
κ. 68. 196πις 190. ο5ο ΗΙρροοηδΙπιπι 10 Ογνδεί5ί Ῥρ-ο]ιν το επ 
εσχατων ... ς εν ἔσχατω ο ΚΙΡ αἱ Ίοηρο Ρ]π Όεο | του χρονου 

(αυ’). ουσπι ΝΑ 19. 292. τὸ. 180. ιά 1336 Ογτῖομ 195 ΤΠΡΗΥΙ: Ίίοπι 

(οπιί55ο του) χρονου ο ὔ. 8. 58. .... ΑΡ των χρονων οππα 6. τ. 15. 

ΙΤ. 18. 26. 97. 99. 96. 663" 68. 106. 12616 150. Ερῃν Φδἱ Ἠὶρρ 

6ΟΠΣΙΙΠΙΠΙ 10 Ογγαοί 1 Ῥρ- ΟΥ δΤΟΤ ες χρονω οπῃ ΚΙ, αἱ Ρ]α Ό6ο: Ιίοπι 
Ρτω χρονω. Ἐκ Πμαπῖς νο πι πουἰβδίπιο {επιρογε, [μοῖ[51δ ὅπ πιουζςκπιῖε 

ῑεύιιδ; ΒΥγτΏοςΙ ἴπι Πήπο ἰ6ηιρογιπι, ΒΥ1ΝΡ ίπιο ίεπιρογε, δα] τι ζεὐπιῖς 
(επερογίδιις, ο) ἔπι ιζέίπιο ἐεπιρογε, 3ι6ἴ]ι ἔτι ιἐὑποῖς ἀἰεῦιι. | εσονται ΟΙΤΗ 
ΑΣΠΟΚΗΠΡ αἱ Ίοηρο ῬΡ]α 5Υτοοᾶ] οἱ αὖπι ΤιοΓ”15 Πιρροοπδπηπι 10 Ῥν- 

Ονν δν ΤΗΡΗΥΙ Οµ6ο ... α΄ ]ωπθᾶ πῖἩ ελευσονται ο η ΝΕΑ” ὔ. 6. Ἱ. 
8. 19, 95. 96. 29. 989. 96. 6633 Τὸ. 8Ι. 126. 190. 180. οαί νο δα] οορ 

οί ΕΡρΗν 563 Τι] 1330 ΟΥνΙΟΙΤ05 οἱ8οίΣΙ | εμπαικται (51ο Β): ΝΑ 

ορ αἱ εµπεχται, Τ, ἐμπαιγκταιυ | τασ εαυτων (80. αυτ.) επιθυµιασ 

οἱ, Πρ] Ὀιὰ ή Ογνίο ο(αο απι βι ἀοπηῖά {οἱ δεσιιιζηι δια ἀεδίάεγία : 
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.] δ /᾿ ’ ο Μα) ς ν 

εἰσιν οἱ ἀποδιορίζοντεσ, ψυχικού πνεύμα μὴ ἔχοντεσ. 20 ὑμεῖσ δέ, 
2 - -- ιά ’ ς - , 

αγαπητοί, ἐποικοδομοῦντεσ ἑαυτοὺσ τῇ ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει, ἐν 
’ { ” / 

πνεύµατι ἁγίῳ προσευχόµενοι, 21 ἑαυτοὺσ ἐν ἀγάπῃ Θεοῦ τηρή- 
ῃ Ε ” ’ ε » ος. 

σατε, προσδεχόµενοι τὸ ἔλεοσ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ιησου Χριστοῦ εἰσ 
Δ δι ς ΔΝ [ο] Δ 1 / / αι 

ζωήν αἰώνιον. 33 καὶ οὖσ μὲν ἐλέγχετε διακρινοµένουσ, 25 οὖσ 
λ .. ς ΄-- ο Δ -- / - 

δὲ σώζετε ἐκ πυρὸσ ἁρπάζοντεσ, οὖσ δὲ ἐλεᾶτε ἐν φύβῳ, μισοῦντεσ 
ΔΝ Ν ο 8) ” - 

καὶ τὸν ἀπὸ τῇσ σαρκὺσ ἐσπιλωμένον χιτῶνα. 

ΗΙΡΡΕΟΠΣΙΙΙΠΙ τασ τδιασ επιθυµιασ, ΡΕ-ΟΠΥ τασιδιασ επιθυµ. αυτων 

«Νο 9. 42. ὅτ. 104, [56 τ. επιθ.. εαυτω», |. 168. τ. επιΘθ. αυτων, 

Ποπι νρ(]ο οεσιµιᾷ. ἀεδίώεγία δΊα, 1οἳἑ515 βεσιιᾶ. υοὔωπίαίεδ 8ιια8 

19. οἱ αποδιοριζοντεσ 5ἶπο εαυτ. (6ί. ς 0’) ευπι ΝΑΒΚΙΡ αἱ {εγαδὸ οαί 

θα ((ἱ δεφγεφαπέ) 54] οορ ΒΥΤΡΟΔΙ οἱρ αγπι ααί Ο]οπιαίσθς (Μέρη 1 τά 
φερτεφαπίεθ) Ερηνὸθ Τά ῑτί5)26 ΟΥτΙομ 198 ο[αοί51 Τ]ρΗγ] Ο6ο Τιοῖ(θ15 

(δεσεγπεπίέες). ΟΕ 8οΠο]100 αἱ195 (αρ ΜΙ(λαοϊ): τουτεστιν οἱ τα σχισ- 

µατα ποιουντεσ ... ς8 (εί. 6ὐ 7, ποπ 6) αὖά εαυτουσ εἶπι ὁ 8] βαΐ 

πια (9 αρ Βοχί) νρο]ε (6ξ. απ ἀαπαῖά {ο]) Λιςθ 155 οἱο 

90. υµεισ:δε (αε. ΟΙεπι]ας 98): ϱ ΤΠ ηµεισ δε | εποικοδοµουντ. εαυτ. 

Ἀπίο τή αγιωτατη (Α αγιοτατ.) ϱΊΙΠΙ ΝΑΒΟ ὅ. 19. 68. τὸ. 165. ἀδτ να 

ΒαΏ ο0Ρ ΒΥΤΡ ααί] Ο]αεπι]αίδ9δ Ἠρ]δ 6... ς Ῥοβ8ί πιστει ο. Κ1Ρ αἱ Ρρ]οι 

ομὲ ΒΥτΌοάΙ αγπι ΤΗΡΗΥΙ Ο6ς | υμων (ο. ΟΙεπι]αί): ο 6. 7. 6633 119. 
εαί {οἱ Ερῃν ημων ... 96. 149. αἲπῃ αθί3Ο ΟΠΙ 

21. εαυτουσ: κ 1. ὅ6. 100, 105, 1060. 121. 180. αἱ Ρᾳπο εαυτοιο | Όεου: 
ϱἳ οπι {| τηρησατε 6ΗΠ1 ΔΑΚΙ, αἱ {9Γ8 ΟΠΙΠ οαί νΡ 6οΡ αεί] οίο (οὗ τηρη- 

σητε) ... ΒοΥ1ά Αγτροᾶ] ϱἱΡ τηρήσωµε», 1850. τηρήσαντεσ, ΑγπΠι τη- 
ρειν | προσδεχοµενου πδῃ ανωνιον: ΠΠ ΟΠ1 

ὁο. ελεγχετε (0) ο. ΑΟ” δ. 6. π. 13. 1Τ. 21. 99. 39. 40. 663” τὸ. 98πις 
(νιάο οἳ. πίτα 4ο βο]ιο]15) 101. 126. 190. 165. (ῑεπῃ 98. 44. 11. αἱ 

Ρογσιπέ Φιακρινοµενοι) νο ϱΟΡ ΑΓΙ αθἰλπίΤ 56ΊποΙ»Σ οΙοὸ ΕρΗΣΙ5 ΤΕΡΗΥΙ 
οἱ Ο6οσοπι 0αββΙος14.... ς ελεευτε ο. ΚΙΡ αἱ ρία ΤΠρΗΨΙχί Ο6θεῖχί, Πέοπη 

κΕΟ” 68. ελεατε, πος α1ῑΐξαι ΑΥ1Ρ. Ῥγασίογοα νἷάο Ἱπίτα Ο]επη εί Ἠῖοι | 

διακρινοµενουσ (0) ουπά ΝΑΠΟ ὅ. 6. τ. 1Τ. 21. 99. 9δ. 40, 60673 68. 
τὸ. 9815 101. 126. 190. 1685. νρ (ἀιάϊσαίος, Οᾳςδιοά ἁθιαίσαίορ) 8Υτ 
υος] (οι γεκέμιιεγζπέ, ν]ὰς Ρροδίεα) ΑΥΤΟ (γεβίρέβοεπίες) (νιάο πα αΓπι 

αοἰἩ αγ9 αγ) Ο]οπαττΣ Βρ] Ἠ[ογοποσμ 15 60µοΙ55 (ἐν ἑτέρῳ οὕτωσ εἔρον 
κείμενον᾿ καὺ οὖσ μὲν ἐλέγχετε διακρινοµένουσ, οὖσ δὲ ἐλεεῖτε ἐν φόβῳ) 
ΤΠΡΗΥΙ6οπ 0 6εσξοπα 0ᾳβεῖοά 1”... ς διακρινοµενοι 6η ΚΙΡ αἱ ρ]α (ἵη 

Πΐ5 οἰῖαπι ὁδ. 44. 11Τ.) οαἱ ΤΗΡΗΥΙΙχί Οοοῖσί 

99. ουσ δε σωζετε εκ πυροσ αρπαζοντεσ (0) οππη ΝΑΕ (5εᾶ οπι ουσ 
Φε) ο δ. 6. Τ. 19. 11. 2Τ. 29. 40. 6633” τδ. 101. 126. 190. 1689., Ιΐθπι 

8. 15. 18. 26. 26. 96. 45. 58. 68. εἰ (5εᾱ ε. του πυ.) ἀδΟῖ, νρ «οΡ ΑτΠι 
ΒΥΤΡ αοἰ]ι Ερ265 Οαβ81οᾶ (ΤΗΡΗΥΙ εἰ Οεοξοπ1 ν]άο Ροβ!) ...ς ουσ δε 
εν φοβω σώζετε εκτου (4Ρ00. οπι κΙρ αἱ 11830 ΤΗΡΗΥΙ Οες) πυροσ 

αρπαζοντεσ 6Ιπ ΚΙΡ αἱ ρ]α οί ΤΠΡΗΥΙΙΧί ΟοεἵΣί | ουσ δε ελεατε (ία 
ΝἩ 17. 40. ΕΡΗ: Α τε]] ελεειτε) εν φοβω (ΕΡ’’, 5εὰ ελεειτε) ο. ΝΑΒ δ. 6. 

9 Ῥα 8, 1 
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900 94. ΙΟΥΔΑ 

» Δ « ο 3 / -- 

24 Τῷ δὲ δυναµένῳ φυλάξαι ὑμᾶσ ἁπταίστουσ καὶ στῆσαι 

7. 15. 1τ. 2. 29. 40. 6603” Τ9. 101. 126. 190. 168. νδ οοΡ ΑΤΙΛ ααίἩ ΕΡρΗ, 
Βἰπηϊ]1{εν 8. 16. 18. 95. 26. ὃτ. 45. 66. 68. 5ο [56. 58.2] ουσ δε 

ελεγχετε εν φοβω (5οὰ 35. 96. οἵη εν φο. Ἠὶμο ἄλ9)... ο ΒΥΣΡ η] πἰβῖ 

εν φοβω ... ς ΡΙάΠ6 οπι απ ΚΙΡ αἱ Ῥία ΤΗΡΗΥΙΙχυ Οοείσί, Τοπα 
Ίοσοαπι {απίοροχθ νοχαίαπι δἷο οχμἰροί να: εέ ο φιίᾶεπι αγοιέέε ἔιαζ- 

σαΐοβ, 1ῑζος εγο εαζυαίο ἄε ἴφπε γαρτεπίέςς, αἰδ αιίεπι πιϊθεγεπιηὲ ἴτι ἑζ- 

ππογε:, 3ΥτΌοᾶΙ εξ φιιοδάαπι ἄε ἐΙῖ «ιίάεπι εω ἴρπο γαρίίε; οπή αιίέηι 

γεβίριιε)ἴπέ, πιῖδεγεπιζηὲ 81ῤετ εἰς πι ἐἴπιογε: ΒΥ1ΧΡ εί ]ιο8 φιζὤεπι πιῖκεγοπιζηὲ 

γεδίρἰδοεπέεδ, ]ιο αιέεηι δεγυαίε ἄε ἴφπε γαρίεπί6ς, νι ἐὔπιογα;: 19 εἴ φιοξ- 

ἄαπι οογγζρίέε 8ιίρεΥ Ῥεεσαξίς εογτ, εἰ φιιογιωιάαπι ππιϊδεγεπιζπϊ στι Γιιογζπιέ 

υἱοξί, οἱ φιιοβάαπι δαἴσαίε εω ἔρπε εἰ ἴἰδεγαίε εοδ:; «ΙΡ εί δἱρπαίε φοδάαπι 

σισπι ἁιθιέαυεγτπέ ο0ο05, εἰ δαζυαίε φιοβάαπι {ετγτέοπςε, αὐγιρίίε 05 6 

ἴφπόο; εεἰ]ι φιοπίαπι εδί «επι γεάαγφμεπίέ ϱεν υεγβιπι φιοᾷ ἀῑοιπι εδἰ 

ίπτο. ααίμΡΡ Ῥγορίετ ρεεσαίωπι εογιπι), εἰ εδὲ φαί εί δεγυαὐίζ εἰ ἔφτια 

εἰ παρίεπέ εωπι, αἱ οδί «ιῖ δεγυαθί(ιη" ἐἴπιογε εἰ ραεπζεπίέία: Άγπι οὗ (ιοδ- 

ἄαπι ἀαπυπαπίες {εδ }εργε]ιοχιδίοπς, εἰ «ποδᾶαπι δαζυαίε γαγίεπᾶο εα ἴφπα, 

εί «ιιογιιάαπυ πιίβευ επιζπᾶ ἐὔπιογε ἐμαἰσαπᾶο. Ῥταείετεα οοπβγπιαῖ 1ες(1ο- 

ΠθΙΏ ποβίΤαπι (41.9 δίίαπι Ὑπ]ραίας ο5ί) Οαββῖοᾶ ή”: , Τα αὲ ᾳποβᾶαπι 
ἁλααἰσαίος αιρααπϐ, αποδάαπη 4ο αἀτιδίίοπα αοίετηῖ 1ᾳηῖ5 ετρῖαη!, 

ποππα]]15 παβογθαπ{αν ογγαπάθα5 οί οοπηβοϊοηθῖας πιαοι]αίαδ αΠΙΙΙ- 

ἀοπέ, θἷἵό {ΑΠΙΕΠ πό Ρροσσαία ΘΟΥΙΠΙ ἀῑσπα εχαστα{ίοπε τε[αρ]απ{. Τα 

νετο ΟΙ6πι]α! 595 (1 Εγαρπιεπ5 αἀἁππιταίΙοπΆτα 1η ϐΡΡ οα{μ): 61ος- 

ἅππι αιέεπι δαϊυαίε ἄε ἴφπα γαρίεπίεςδ, φιθιιβάαπι Όενο πιδεγεπιῖιῦ ἴπι ἐἷ- 

πιογο. Νας Ἠπεο οοπίγατία πορίταθ ταζ]οπΙ νΙάσηίαν: πθυ επΙπι ᾳπαο 

ν. 99, Ἱοριπίιν, ἵπ Ἠ5 νονο ἀοεδίάεναπίας, α ΟΙεπιθηζῖς αχεπιρ]ατί αὐ- 
11986 ἀῑχοτίς. 1ρ8ο ΟΙ οπιῖτὸ (Βίποπι. 6, 8) αἆ Ίοσιπ Ἱαπάαα τεδρῖοῖί 

πο Ίη πποᾶππι: τοσούτῳ γὰρ μᾶλλον ταπεινοφρονεῖν ὀφείλει ὅσῳ 
δοκεῖ μᾶλλον μείζων εἶναι, ὁ κλήµησ ἐν τῇ πρὸσ κορινθίουσ φησί" 
τοιοῦτοσ οἷόσ τε ἐκείνω πεἰθεσθαι τῷ παραγγέλµατι: καὶ οὔὓσ μὲν ἐκ 
πυρὸσ ἀρπάζετε, διακρινοµένουσ δὲ ἐλεεῖτε. Ίίεπι Άτα τεβρ]εϊς Ἠίου 
εὔθςἩ 18 οἱ αἴζον φῖάεπι ἄε ἴφπε γαρίέε, αἴζογιιπι υεγο φιζ ἠιαϊσαπέι πιῖδε- 

γοπιωζ. Ἰ)οπίαια αἳ. ΤΠΡΙΙΥΙΦΟΙΑ (οππ 6οαπθ Ο6ς) Ιδείίοποαπα α ΠοΡῖς 

γουορίαπι σοπηπιθηᾶαγο νἱἀθίαν (σοι ΤΠΡΙΥΙΧχί οχμίΏοαί ς): καἀκεί- 

νουσ δὲ εἰ μὲν ἀποδιΐστανται ὑμῶν -- τοῦτο γὰρ σημαίνει τὸ διακρί- 
νεσίθαι - ἐλέγχετε, ταυτέστι φανεροῦτε τοῖσ πᾶσι τὴν ἀσέβειαν αὐτῶν" 
εἴτε δὲ πρὸσ ἴασιν ἀφορῶσι, μῇ ἀπωθεῖσθε ἀλλὰ τῷ τῇσ ἀγάπησ 
ὑμῶν ἐλέῳ προσλαμβάνεσθε, σώζοντεσ ἐκ τοῦ ἠπειλημένου αὐτοῖσ 
πυρόσ’ προσλαμβάνεσθε δὲ μετὰ τοῦ ἐλεεῖν αὐτοὺσ καὶ μετὰ φόβου, 

περιοκεπτόµενοι μήπωσ οἱο. ::. Ιεοίῖο απ Τ6ΕΘΡΊΠΙΙΒ Ῥτο {6βίΙππο- 

ΠΊΟΚΗΤΩ ταΊοηπς οθγββδῖπ]α, οδὲ, πὶδί αποᾶ ν. 25 ελεατε α εοδΙοῖρας 

οοτίο απ]ᾳαἱςβϊπιϊς, 4ποθ οίαπῃ ΟΙ6πῃ «οπΒιπηαχο νἱάοίαν, Ῥ]115 αποίο- 

πα {15 4πςΠῃ ελεγχετε Ἰαβεῦ. 

94. υµασ (αξ. «ο 49 ή, ΠΟΠ ϱ) οΙΠ 8ΒΟΙ, αἱ δαΐ τη σα! νς ορ 5γτθος] 

οἱΡ αγπ ααίἩ ἨἘρ]διοῦ ΤΠΡΗΥΙ: Α 43 (Ἴοπι) ηµασ...ς αυ’ Τϊ αυτους 
οππη ΚΡ Ἡ αἱ {οχοῖὸ 0ος | απταιστουσ και: 06. 1Τ. 4). 601”.68. 165. 
Ίκδοι α] ραπς ΑΥΥΌοΚ1 ορ απ αᾶἁ ασπιλουσ και, Ἰτειι αἲ α)ῑα (αἱ 2τ. 
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. ο - ῃ 3 / Ἕ ; 
κατεγώπιον τῇσ δόξησ αὐτοῦ ἁμώμουσ ἐν ἀγαλλιάσει, 35 µόνῳ 

ιά -” - ιο. 7- σι ως ΄ ς -’ / 

Φεῷ σωτῃοι ἡμῶν διὰ [ησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν δόξα µεγα- 
Ν Δ Δ -- .” Ν -- Δ 

λωσύνη κράτοσ καὶ εξουσία πρὸ παντὺσ του αιῶνοσ καὶ νυν και 
.] ΄ Δ » . εν) ’ 

Σισ παντασ τοὺσ αιωνασ” αμῃν. 

99, 68.) ΤΠΡΗΥΙ ασπιλουσ ἰαπίπιη | κατενωπιον: 0 98. 168. ενωπιον | 
αμωμουσ: Α αμεμπτουσ | εν αγαλλιασει: νΕ«]8 (που Ίξετη πι ζὰ ἀθπηῖά 

{ο], πθο Ῥοά είς) αάά ὕι αὔνεπέι ἀοποὐπί πιοδίγῖ Γεδι Οιγἱδίῖ 

90. µονω 8ΐπο αἀἀῑίαπη ΟΠ ΝΑΒΟ 6. τ. 19. 1. 2τ. 299. 40. 50. 6633 68. 

Τὸ. 160. 168. νρ (αἱ. Επ]ϱ) «ορ ΒΥΤ9οΚΙ εἰρ ατπι ΕρΙΣ65...ς (-- αὖ 92) 
πᾶ4ὰ σοφω οππι ΚΗΡ αἱ Ίοησε Ρ]α οαὲ ΤΗΡΗΥΙ Οεε | δια τὸ χῦ του κυρ. 

ημων ϱππΠι ΔΑΒΟΙ, αἱ {εχα”ὸ σαΐ νς «ορ 5γτοοά! οί (ἨΡρ]ῃ δια τον εἴς, 
ΑΧΙΑ να] τῦ χω τω εἴο νε] και τὸ χω τω οἵίο ρταεβεί) ΤἩρΗγΙ. Τΐροτα 

ααἲ]ι: 10ἱ το εδὲ 5οᾷιις ἀοπαπιις, δαζυαίον πιοδίεν, Ίεδις ΟΛ) δές, οι φζογῖα 

οἱο...ς (- αυ 55) οπι οαπι ΚΡ αἱ] Ρ]α Οεο | ὀοξα (89): αἲ ω δοξα, Ἁπι 

ομὲ Φἰογία |. μεγαλωνυση (41 ραπο --λοσυνη) δΊμε εορα]α µΠΙ ΝΑΒΟ αἰἰό 

απι ἕὰ ἀθιπ]ά {οἱ ΦΥΤΡ απ ΕΡΗΣ Επ] {τα βπιδ! ΓαμίαὮ Οᾳβρῖοᾶ 145 Βεα 508 

ου]... ς (4009) ῥγαεπΙ και ουπι ΚΗΡ αἱ Ρ]εν οαί νσεῖθ «ορ βγτοοσά! 

ααἰἩ ΤΠΡΊΥΙ Οεο | προ παντοσ του πιωνοσ «ἨΠΙ ΔΔΗΟΙ, α115 οαἱ (οπι 
του) νο (αἱ. Εα]σ εἰς) «ορ 5ΥΙΡ αΤΠΙ αθί] (αάά οιπι ραΐγε εἴιδ ὀοπο 

ηι(δεγαίογε εἰ δρίγῖδι δαποίο οἴυτ]σοαίογα) Εραν ΤΗΡΗΥΙ ... ς (Ξ- αυ -- 2) 

οἱὰ οππι ΚΡ αἱ Ίοησθ Ρ]α 5ΥΥΡοά]1 06ο | παντασ ΕΠΙ ΑΒΟΚΗΡ αἱ ρ]εν 
νρ οἴο .... κ 2Τ. 96. 99. οαἳ «ορ οπι | αιωνασ:1, 1. 95. 96. 99. νρε]ε 
(αί. ἀαπι]ά [οἱ Ῥεάὰ, πο Ιίθπι αππ Γ1) οορ (ὖπ δαεσιζιπι αεσιζί) 8ΥΤΡ 11 

Ει]οίταξπι Οαββίοά 1” αἀᾷ των αιώνων | αμην (εἰ. ΒΡΕ Εα]ς; αθί] απιει 
οἱ απιοπ): 6. 6633 οἵη αμίην (πες αᾶᾶ Οᾳ5Ρῖος8) 

Φιιβογ{ρίο: ΝΒ νουδα, Α τουδα επιστολη (5εφπϊέαν εαΏθδογ]ρείο αἰέενα: 

πραξειστων αγιων αποστολών και καθ ολικαι), 890. 126. επιστοληιουδα, 

Ῥ επιστολή νουδα αποστολου, 6 ιουδα επιστολη καθολική, τ, 40. Τ8. 

96. 115. αἱ του αγιου αποστολου τουδα επιστολή, Τθ. επιστολή του 

αγι. αποστολ. ιουδα, 101. του αγι. αποστ. τουδα καθολική επιστ.. 

100. τελοσ τησ ιουδα καθολικησ επιστολησ, 95. 95. τελοσ γραφησ 
ενθαδε τησ εξ ιουδα: Κ ετελειωθη συν Φεω και η του ιουδα κα Θολικη 
ἐπιστολη" ὄοξα σοι ο Θεοσ, δοξα σοι ο Θεοσ, δοξα σοι ο Όεοσ, ο µια- 

κροθυµων επ εµοι τω αναξιω δουλω σου: {9 τελοσ συν Φεω αγιω 

των πραξεων αι των επιστολων των αγιων αποστολων" ὧν καιτου 

αουδα τετελειωται δια στιχων δη αµην ... αἱ ρ]α (8 αρ Βοτ]) τῇ] ϱα)- 

5οπρίαπι Ἠαβοαηί ... απ επρζ. ερίεύι]α οἱ. ἵμάαε, απι επρἰἰοῖέ ερἰρέιἶ]α 

ζπάας, εο σγαίέίαΒ απιεπ. «ΕεΠοέεν φιιζ ζεηίς ... ΒΥτῦος] Λπαία εδὲ ερἰδέιῖα 

Ἰμάαε αροδίο[ί 1αξἰ [ασοδὲ οἱ Ιοδί (η αἱῑο οοᾶ. εδ 0 Ιοδερ]η, Γαἰγῖς 

Ιαεοῦτ), ΑΥΥΡ Ἰὔπῖέα εδέ ερἰδέιἶα Πιζαε αμοδέοζ. (Ἔαπι αἀα εαν: επρίτο 

Μἱ0εν βαποίι» αοίιπιπι αροδἰοζίσογηπι εἰ ερἰρέμίαγωπι οαἰ]οζίσαγηπι δερίεπι. 

Πε α]ῖα 4παο αἲ ἀεβδοτῖρίίοπαεπῃ οοᾶ1οῖς ρεγπαπ{.) Ῥναθίθτθα ἨΠΙΙΠθ- 

χαπίαχ στιχοι ξη Ππσν ο ἵς οἱ. 5. ο8. οἳϱ. πο πα σε ου πια. 

126. αἱ), αἱ ραιο (αἱ 118.) οα’. Ῥαθθίπι αἀ λίαν οίίατη (οβ Ιπίτα Επέα]): 

ὁὑμοῦ τῶν ἕ΄ καθολικών ἐπιστολῶν στίχοι αμς’. ἵω Ἡ οαρίία διπί ῥ', 

τις ή 



902 2, 19. ΙΟΥΔΛ 

Ἰπ ΑΠ {απ οίο ΥΠ. Επαίμα]μ5 ἵπ εἸεπο]ιο (Ζαεαρη ”19) αίο: ἰούδα ἐπι- 

στολή. ἀνάγνωσισ µία, κεφαλαίων ΠΠ. μαρτυριῶν Π, στίχων ἔη᾽. 
Τιμη αάα1{: ὁμοῦ τῶν καθολικῶν ἐπιστολῶν ἀναγνώσεισ 6, κεφάλαια 
λα’, µαρτυρίαι κδ (στίχοι ια”: απ παπιθγΙς αἆ Ίρβπη ο1εποΠπ Ῥου- 
Εποί.) Ῥοβί Ἱπάαο νοτο αρἰδίπ]απι αἀποίαν]ί: ὁμοῦ τῶν ἑπτὰ καθο- 
λικῶν ἐπιστολῶν στίχοι αµς΄ (αἲ οοπιραία(ῖς 5ἱηρα]15 πηρε ΠΟΠ 

1046, 8ο (απίαπα 1019 α/βοῖ(πιγ). Βασ ίαχ εἴῖαπῃ οοπιρι{α{]ο οπαΠΙπῃ 

ναΓβΙπῃ (στίχων) ἵη αε[ῖς οί οΡΡ. οαίΠο]. οππῃ Ρτουςπα1ῖ5, 4πογ Πα 

5ΙΠΊπΙα οδί γωλγ. Ἐεπῖπο Ἠαες ποία αι: ἄντεβληθη δὲ τῶν 
πράξεων καὶ καθολικῶν ἐπιστολῶν τὸ βιβλίον πρὸσ τὰ ἀκριβῆ ἀντί- 
γθαφα τῆς ἐν καισαρείᾳ βιβλιοθήκης εὐσεβίου τοῦ παµφίλου. Αππιθᾶ 
1998 Ἠαπο ορὶβίπ]απι βοτ]ρίαπι ῬοτΠ]ροί αππο ἀοπιϊπὶ 64. αΏ αροβίο]ο 

Ἱπάα Τασοβῖ, απὶ οἳ ΤοΏβασας εἰ ΤΠπαάᾶαεις ἁῑσαίαγ αίᾳπο Αγπιοηῖς 
Ῥογβίδαιο οναηροα]Ίππι ρταθζἸοανοτ]{. 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ. 

ΓΕ 

- ο. ”- - . ώ ᾧ 

1. ΙΠΙαυλοσ δοῦλοσ Χριστου Ιησοῦ, κλητὸσ ἀπύστολοσ ἀφῶ- ιόοι,1 οιο 

ρισµένοσ εἰσ εὐαγγέλιον Φεου, 2 ὃ προεπηγγείλατο διὰ τῶν προ- Τίν1,2 

Ἄ Αριπά Ίωμπ οἱ Τϊ Ιηβοτιρίίοποπι ορ]βδίι]αο αἆ Ώοπιαπος Ῥταθσθάϊέ οοπι- 

ππππῖς ερ] π]ανάπῃ Ρατπ]ί ΙΠΡΟΤΙΡΕΗΙΟ: επιστολαι παυλου. Αἲ πΙ] βΙπαῖ]ο 
ΝΑΒΟΡ Παβοπέ, 

Ἔπφοσ ϱωμαιουσ 6ΝΠΙ ΝΑΒΟ (ΐαπι Όσα ἵπ Εέπ]15 Αἵπρι]αταπῃ ραρίπα ση) 

ὃ, 4Τ. 110. 111, πδῦ οδός, Ίέαπι (ργααπιΙββο Πίπ]ο επιστολαι του αγιου 

αποστολου παυλου) 1. ... Ἠδθῖ προσ ϱωμαιουσ επιστολη, 49. 91. Κ.Υ 
πο. ϱωμµ. παυλου επιστολή, 1Τ. δτ. 114. παυλου επιστολη πρ. ρωμµαι- 
ουσ, 109. 116. πρ. ρωμ. επιστολη παφλου, ὃΤ. 108. 190. 139. παυλου 

αποστολου επιστολή προσ ρωµαιουσ, 14. 44. 850. 119. 115. 125. του 

αγιου απυστολου παυλου επιστολή προσ ρωμαιουσ, 90. ή προσ ρωμµ. 

παυλου επιστολή, 1 του αγιου και πανευφηµου αποστολου παυλου 
επιστολη προσ ρωμµαιουσ, Ρ επιστολη του παναγιου παυλου του απο- 
στολου προσ ρωμαιουσ ... αι Ῥο8δέ ᾖγοζοφιήπι ἵπ οπήιες ερἰθέιἶ]αδ, αγφι- 
πεεπέπι δοζις ερἰδέιῖζαε α ΤΟΠΙάΠΟΒ, εαφτιζαξίοπεπι ἄε οπιπῖόιι ερικιδὲς, 

2}αεΓαἴτοπεπι οἱ ὀγευεξ ροιρ]ξ: ὑποιρῖ οογγ5 ερἰδίμίαε αἆ γοπιαπος. ῬΒϊπηϊ- 

Πίον Πέ ἵπ ία. Ῥο5δί ατφωπιεπέπι ορὶβίπ]αγππαι ραπ]Ιπαγαπα (ᾳποά απι 

Ῥγοίοφιι ἀ1οἱϐ), ατοιωπιεπόπι δοζζι5 ερἰκέ. αἂ γοπιαποΒ, εοποογᾶίαπι ερί- 

οέηζαγηπι (4 απ απι: οαρτιζαὔίοπεπι ἀῑςΙί), οαρίκιζαξίοπεπι ἐεδέὐπιοπιίογτπι 

δίεοίογΊίπι ἄο ερίδἰ. γαι αρ. αἲ γοπιαπος (5ιπί ὄγευες ἵπ ΑΠ), Ώγας- 

Γαἰίοποπι ερίεί. Ραιιζὲ αφροδέ. αἄ γοπι. Ῥοτρῖίαγ: αἴ γΟπΙιαπΟς ... ς σὲ 40 82 

παυλου του αποστολου η προσ θωµαιουσ επιστολή. 

1. 1. χοιστ. τησ. ουπι Ἡ απι Γι (α114οἨπη) αγπῃ ΟΥ 360 ϱ{356 Αιιροίαη 5019 
Απισμασ Απιῤιρώς Οαββιοάδ Ῥοά ,.. ς Τη νησ. χριστ. οππι ΝΑΕΑΚΗΡ αἱ 

οπηπἕίά νρο]ε ἀοπιῖά {οἱ ΒΥΥΣΕΗ αίρ οορ ααί] ΙππιΣοῦ Ονῖπί 1155 ϱ{ 4461. 
4565 ΑΠΣ. 955 τα τί 1025. 3,8. 516 Ἐῃς1/300 (1Ἠγ9,465. 466 Ρὶς Ογταςί 55 Ταν 

11 12 Ῥαπαἳ ΑπσίοἩ 105/3 οἱς (Αιις 32136584 πίσπππ(αθ Ἠαβο) τ: α παπι 

Γοίῖος --- οξ 1 0ο 2 6ο Πρ] Ῥ]1Η] Οοἱ 1 Τϊπι 5 Τΐπι --- ἵπ βα]πίαίῖοπο 

Ἀροβίο]ῖοα χύ τυ ἐεπεπάμπη 51έ Ἱπνή5 Ρ]ογῖδαπα {ερίρας φπἼρρο τὸ χη 

(ποπίρα5, Ἰάεπι που 4ποφίο Ίοσςο δα αποοτ]α[ῖς Παρεί οοπίτα 5οτγῖ- 

Ρίπγανη απ](αΕἠβδίπιαπα, 4παο Βροπίο 5659 οβετεβαί. | αφωρισμενοσ (αἱ5 

αφορ.), νσ Απιριςδε οἵο δεργεφαίας ... Πα 305 Αισίοσίαη 319 64 ἆ γγας- 
ἀεδιύπαξιις 
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204 19. ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 

- ” ὁ κ. αι ών Ν -- -- -- - 

φητών αὐτοῦ ἐν γραφαῖσ ἁγίαισ, Ὁ περὶ τοῦ υἱου αὐτοῦ τοῦ γενο- 
, 5 , λ Ν / --- , εν. 

µένου ἐκ σπέρµατοσ «{αυεὶδ κατὰ σάρκα, 34 τοῦ ὁρισθέντοσ υἱοῦ 
- Δ ο ς / ω 

θεοῦ ἐν δυνάµει κατὰ πνεῦµα ἁγιωσύνης ἐξ ἀναστάσεωσ γεκρῶν, 
-- -- - ς ος ζα ; 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν, Ὁ δι οὗ ἑἐλάβομεν χάριω καὶ 
3 3 ς Δ - «.ή εν - 

ἀποστολὴν εἰσ ὑπακο]ν πίστεωσ ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν ὑπὲρ τοῦ 
ο πε 2 ῳ. 3 σσ. 3 λ Ν΄ τς . ο.) -- Ζ- -- 

ὀνόματοσ αὐτοῦ, ϐ ἐν οἷσ ἐστὲ καὶ ὑμεῖσ κλητοὶ Ιησου Χριστοῦ, 
- -, π 3. ἃς [ 5 Ἀν - ὃν 

Τ πᾶσιν τοῖσ οὖσιν ἐν Ρώμῃ ἀγαπητοῖσ Θεου, κλητοῖσ ἁγίοις. 
/ σα Δ πε ηλ 3 .. ς - Δ / -- 

χάρισ ὑμῖν καὶ εἰρήν απὺ Θεοῦ πατρὸσ ἡμῶν καὶ κυρίου Ιησοῦ 

Ἂριστου. 
- Ν » ” - - ο - - 

Ὁ Πρῶτον μὲν εὐχαριστά τῷ Θεῶ µου διὰ Ἴησου «Χριστοῦ 
ν) « 4 σα ς ’ ς ” [ή - 

περὶ πάντων ὑμῶν, ὅτι ἡ πίστισ ὑμῶν καταγ]έλλεται ἐν ὅλῳ τῷ 

9, προφητω» αυτου: Ἱΐα ΡΡΕΙ ρία (εἰ. 1411323) Πεεπη]ας εν. ΕΤ. οπι αυτου 

ὃ, γενοµενου οἳ. Οµ 3,105. 356 οἱ586Ρ Ἐδάθπι 5δυ (5ράπηατο 1 μονογενουσ) 
1 139 Ογτην 116 ο1315 0Ηγ465 Ογταεί 55 Τπάτὰά αἱ, Ίέεπα φῦ Γαοΐτις εδἰ 
46 νο Ιπί5οῦ Τογίρτακ»ῖ οίο .... 98. 403 τὸ. εἀ ἀῑαῖ αρ Αισοοπίς Γαιισί 

11/4 (εἰς οπύπι ἵπ φιδιικῖαπι Γιαλἰηίε οπεπιρίαγίδιβ πο ζεφίζιη" [αοίπις, δε 

Ἠβ{1ι5 οκ 5οπιῖπο Ταν], οτπι «ἴγαεσα {ποίι5 Ἰιαδεαπέ εἰς) γεννωµενου | 

ὀαυειὸδ: ς δαβιὸ, ᾳ δαυιὸ, οί αἆ Μί 1, 1. 

4. ο0ισθεντοσ οἱ. 0460 ο(ὔΣὸ οἵο Ειδήλατο 1” ΑΠΙΣ56 14 1319 Ογναοί 55 ος, 
Ἱέοπη ἀα]πίέις ΤδτίΡΙαΣ Στ, ἀεδέιαίις Ἠ11535, ειαΙδετίε Ἠ ας Ιπίεχρτοες Οτ]- 
ροπῖ5 105 ()παπιυῖς επῖπι πι Πιαὐύπίς εωεπιρίαγίδις ργααάαρΗπαίξας δο[εαί 

ὑπυειιῦί, ἔαπιετι βεσιιάηι φιιος πίεγργείαἰοπϊς υεγΊέαδ Ἰιαῦαί, ἀσαδιπαίας 

ρογζρέηπι εδέ, ποπ Ῥιποάεβηαίας. ... Μεσα] αρ Βιι515 (Βα5 ὁ δὲ - κάν- 
ταῦθα διαστρέφει τὴν ἀποστολικὴν λέξιν, ἀντὶ τοῦ ὁρισθέντοσ ποι- 

ήσασ προορισθέντοσ εἰς) ὮΤμεοᾶο απ] αρ Ερ]ρΙΣῖ προορισθ., Ἰέεπι 

Λγαοζεδιπαίιεᾶ ας νο ΠΙπΙΣ0ὔῦ ΑπιῤιςιἝι ἰχί οίσοτη Απο 5))3055 αἲ πια | 

κατα πνευμα (109. -ματοσ) ... ΟμεΣί 409 (8ο ἀῑβεταπε ο πια οἱ 

εοπι) και πνευµατι, 1ΐθπι ΥΥΞΕ3 θἱ (οπιῖϐ60 και)Ρ ααἲῃ ατθ 

τ. εν ϱωµή αἳ. Ον 9351 ολα αδτ (οί. ἵπ οοπη {γασίαί) οἱ 95 οἵςο (αβετῖας 
ἐχαοίκὺ οἱ. ΟΗΥ 54115) Απιυιςιἲί Αιοῦ 660 οίο.... ἆ 6 οπι. ΟΕ εἰ. 

5εἸο]4ῖ: το εν ῥωμή ουτε εν τη εξηγήσει ουτε εν τω ρήτω μνημονεύει. 
ΔΙ Ίαες α απεπι δρθσίομέ ποἨ Ῥαΐθ6ί. | αγαπητοισ Όεου αἱ. ΟΥ ον 

οὐ Ρἱ5 (πὲ απές), Ίΐθπι ἀῑεσίύε ἄεί νροῖο Επ ἀοππῖά {οἱ ΑπηησίοἙ ὔ" 
ΑιιρῦΣ, 1009 οἱο... α ἆἲ 6 απα [α” Απιοιμισσἁ 1 εν αγαπη Όεου, ἴπι σαγί- 

ἐαίο ἀῑεί ... Ὦ 89. ο οπι (νϊάσίαχ βοτ]ρέον οοἶοῖς Ὦ ϱ ΒΙρππα νουΡ]ς Ότι 

οαγίἑαίο εί ἵπ ἆ αρροβίέαπα, απ α1ιαθ γοβροπἀεθαπί 1η ππατρῖπε αΌφδεῖδρδα 

διηί, ρτο ἀθ]οπά] ποία, Παριίθδο. 1ρ5ο Ὁ ἄπγαοςο ρεΓ](.) 

8. εν: 403 αδον”” ΦΥΥΝΟΝ (μου ἱ{οπηϱ) ποαίς αγὸ ΟΥ 5115 οκεᾷ 5ανἩ (1ου 
πιοπῦϐ) οπι | να τὸ χὺ (αἱ. να). ΟΕ Ον9 ή 165: αάαίέ ρον Τεδαπη Ομεϊδύαπη, 
νε]μὲ Ῥε ροπέίβοεπι πιαθιι ..« Ἀἲ οσα | περι (9/) οεππι λΑπορ’κ 1Τ. 

81. 40. 61, 68. τὸ. ττ. 80. 8Τ. οδοῖ Ώαπι, Ἱίθιη ΒΥΙΣΕΝ.,., 6 υπερ 6υΠη 
ΡΟΝΟΙΡ αἱ Ίομσο Ρ]ι Ος Τμάχί. Το ηοά ερ νε Οναί ὁ1θδ, Ίδοπι 

5ΥΥΡ ΑΤΠΙ 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ - 1, 10. 505 

/ (ο / δι, ς / σ / 3 ” / 
κύσμῳ. «) µάρτυσ γάρ µου ἐστὶν ὁ 9εύσ, ᾧ λατρεύω ἐν τῷ πνεύ- 
µατί µου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ὧσ ἀδιαλείπτωσ µνείαν 
κ ὦ ” η Λ ” ” , 

ὑμᾶν ποιοῦμαι 10. πάντοτε ἐπὶ τῶν προσευχῶν µου, δεύµενοσ 
. Γ λ » - - Ξ 

εἴπωσ ἤδη ποτὲ εὐοδωθήσομαι ἐν τῷ θελήµατι του θεοῦ ἐλθεῖν 
Δ ιά ” 11 2 9: ως. Δ ὃ - ς ” τά χδ - η ’ πρὺσ ὑμᾶσ. ἐπιποθῶ γὰρ ἰδεῖν ὑμάσ, ὥνα τι μεταδῶ χάρισμα 

ὑμῖν πνευματικὸν εἰσ τὸ στηριχθηναι ὑμᾶσ, 139 τοῦτο δέ ἐστιν συν- 
ωά » ς - Ν ” 3 2 ’ ’ ε -- Δ 

παρακληθηναι εν υμῖν διὰ τησ ἓν ἀλλήλοισ πίστέωσ, ιμῶν τε και 
- ω ης ν . 

ἐμοῦ. 19 οὐ Θέλω δὲ ὑμᾶσ ἀγνοεῖν, ἀδελφού, ὅτι πολλάκισ προε- 
-- « - Δ 2 -- -- υ 

θέµην ἐλθεῖν πρὸσ ὑμᾶσ, καὶ ἐκωλύθην ἄχρι τοῦ δεῦρο, ὕνα τινὰ 
-- Δ ς ο» Ν . .. 2) 

καρπὺν σχὠώ καὶ ἐν υμῖν καθὼσ καὶ ἓν τοῖσ λοιποῖσ ἔθνεσιν. 
Ν [ο - δν) 

14 "Ελλησί τε και βαρβάροισ, σοφοῖσ τε καὶ ἀνοήτοισ ὀφειλέτισ 
ο. ο λ ο σι ῃ ακοής. ώ οσο εἰ" 15 οὕτωσ τὸ κατ ἐμὲ πρόθυµον καὶ ὑμῖν τοῖσ ἐν Ῥώμῃ 

9, µαρτυσ: ϱ" µαρτυρ | µου Ρτῖ ΟΙΙΠῃ ΔΑΒΟΡΕΕΚΤΡ οἱς, οί. Τ1 41 125 Ον 
Ογιαοίδά Τ]άτί είο ... να 10. 19. ὃτ. ὅδ. 80. 8τ. "5ου ο5ὲ 19]6οί 
"Αγγαΐς αγπα μοι, Ίεπ Φηλί ἆ ο ϱ Υρ ΟτΙΠΙ4 368 ρίο | ωσ (ἆ ο νς φιος) 

εως ἅ πωσ, 6 Οτ]πί 309 «οπιοᾶο 

9. 10. Ῥο5δί ποιουµαι πον ΙπεετρΙπκΙηνς πὲς Ίωπ:; οοπίτα Ππίεγραηκ. ς8 

αυ 87. 

10. δεομενοσ ... ἃ οδαιομαινοσ (5εὰ ϱ οὔδεσεγαπθ) | ειπωσ ηὸ. πο.(4οερ 
νρ ΟνΙπί {169 ϱἱ (ιο πιοᾷο {απαέπι αἰγιαπῶο) ... τ Ὁ. 98. 61. τι. 93. 

19166ἳ 0361 οπωσ εἰς 

11. χαρισμα υμιν αἳ. Ο1επιδή οἱδ60 εἰς ... 1Τ. δτ. Τὸ. νρΊο (πο ἀῑοτη 

ΑΠ {α {ο]) «ορ ΔΥΣΣΟΝ (ποτ 18επηβ) ΟΥ305ἱ οπί {165 νμιν χαρισµα 

19. τουτο δε εστιν (οορ φοᾷ εδ, ΒΥΥΣΕΣ ποη εκρτίπη)...Α 4ο ρ (ᾳ {ᾷ εν! 

αιά Ίιου επίπι ε5) νο ΟτΙπΙ 109 τουτεστιν | συνπαρακληθηναν οπΠη ΝΑ 
ΕΤΟΡΕά εἰο... ς Τμ συμπαρ. Έππι ΒΞΚΙΡ αἱ εθτίο Ρίε | δια τησ εν 
(α απ 911) αλληλ. ( αᾶᾶ τησ) πιστεωσ. Ύδιβις 11 αἱ 19 αθί] βῖς 

Ἠβδεί: Θποπίαπι οιφίο υἰώεγε 905, τέ 908 4μοφιε ααζρίεοαπαϊπί ϱγαέίαι 

αρῦ;. δαποῖί, εἰ Ῥγορίεγ Ίιοο «αιιάέαηπι ἄε υοῦΐδ: φιοπίαπι Ῥαγίεν ογειζί- 

αἱδίῖς ποδίβσιπα. 

19. ου θελω «ΙΠΙ ΝΑΒΟΡΕΚΗΡ αἱ οιπσίᾶ ΟτΙπ{4,468. 469 ΟἩτ ΤἨάγέ Ώαιῃ 
είο... Ρ” ουκ οιοµε (93 0 ουκ οισµε, Ίἴοπι Ἐ: Ώπον ουκ οιµαι), ἅ ουκ 
οιοµαυ, Ίξεπι ποπ αγδίίνον ἃ ος Απιιμιώς | ὃε (αἱ. Οπή 1658), ο τδ. 
{α ααε]πα γαρ | τινα (03 τι) καρπον ΟΙΤΗ ΝΑΒΟΡΕΘΚΡ α] ΡρΙει ἆαρνρ 
Ονπί 2,500 ο: 1108 ΟἩχ αἳ. Απιῤιρι αἲ ... ς (-- 0 Απ) καρπ. τινα ΟΠΠ 

πΊηιδο ανά ραπο (πα]]α5 αρ Βοσ]) ΑΥΙΡ απ... Ὦ 49. 115. οπι τινα, 

π6ς εχρτῖ ΒΥΙΣΕΒ «Ορ αείὮ | σχω: α 14. 38, Ττ. εχω | και εν υμιν: 
α 58. 94, 96. 48. 55. 61. το. 109. 118. Ί56Υ οδοἳ ᾳ {α αἱαζμπα (οί. νρ1509) 
ἁθίῃ Ῥοᾶπ] οπ1 καν (αμα ΟΠ1 εἰ ρο»ί δἱσιῇ) 

15. το χατεµε... ἄ ο επ εµε. Παπ]: ϱ νο αιοᾷ ππιε Ργοπιρέωπι εδἰ, ἃ ο 

ΑπιΡΥΘΕ φιιοᾷ ὑπ πιε εδὲ ῥγοπιρίέις δι | υμιν (αξ. ΟτΙπί 169 ροῦίς) ... ϱ) 
1. 192, 15τ. ΌδειΣ οἳἳ ἆἲ ρ απι {ι” ρτααπι εν, ἵπ, Ίτοπα α επ | τοισ εν 
θϱωµηή ...  οπι. ΟΓ βαπρτα αἆ ν. Τ. 

ῬΠΙΙ 1, Ἡ 

Ερ1, 16 
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060 116: ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 

2 ΄ . Ὁ ο Ν ώ / Δ 2 Γ -. οὐ 
ευαγγελίσασθαι. 10 οὐ γὰρ ἐπαισχύγομαι τὸ εὐαγγέλιον' δύναμισ 

ΔΝ -” Ν .] Ν ” ν 

7ὰρ Όεου εστὶν εἰσ σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι, Ιουδαίῳ τὲ 
- Ἀνθ, - ν - .] - 

πρῶτον καὶ Ἕλληι, ΙΤ δικαιοσύνη; γὰρ Φεοῦ ἐν αὐτῷ ἄποκα- 
/ 3 / 3 ους ϱ νε λυπτεται ἐκ πίστεωσ εἰσ πίστιν, καθὼσ γεγραπται" ὁ δὲ δίκαιοσ 

” / 

ἐκ πίστεωσ ἕπσεται. - 
ο ο) ” ο . ” 

15 ᾽πυκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ Θεοῦ ἂἀπ᾿ οὐρανου ἐπὶ πᾶσαν 
ϱ) / Απ Δε , .] ὁ ο Ν λα / 1 κν / 

ασέβειαν και αδικία» ἀνθρώπων τῶν τὴν αλ/θειαν ἐν αδικίᾳ κατ- 
. ντο -- ν 3 2 νά εχόντων, 19) διότι τὸ γνωστὸὺν τοῦ Θεοῦ φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖσ 

ον νν ο ο / Ν Ν »/ ς -. 3. ο Ψεῦσ γὰρ αὐτοῖσ εφανέρωσεν. 20 τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ 

10. το ευαγγελιο» (οί. ΟνΙπί πο Απιργβί οἵο ογιιύεξδεο ευαπφε[ζμπι): α επι 
ευαγγελιον, Ρ εγιύεδοο δ1ΡεΥ ευαπφεζύμπ, ΑιβδΡῖ οἱ ΗΗΐ α] οοπ}ωπᾶου ἄς 
εωαπε[ίο. Ὦ αἀ πας β1πο αἀ ἁῑίαπα ΟΙ ΝΑΒΟΡ"Γα 5. 1. θ1ἳἳ 1ο. 1ττ. 
1τ9 ἆο σνςρ βγταίγ 60ΟΡ ΑΥΠΙ ατα 01219301 οτί 4 πο Ἐ 9 β5 205. ϱ0τ. 404. 405 

14 Μπ 135 Ῥ8 980 ΟγτΙοῦ 452 αἱ παπα Τογίπιατο 15 Η1]δ6 οἱο ...ς (- αὐ 

97) αἀὰά του χριστου επι ΡΟΚΗΡ αἱ Ρίο (18. τουτο) ΤΠΡΗΥΙ Οες; 

Ίαν πο αόἩ οὔὗμο, ΝΙοιοτηαα 1 ἀαῖ | εισ σωτήρια»: α 6 οἵα | νουδαιω τε 
(δῖο πα; κἲ ιουδε) δὐ. ΟΥ3801Ι ἘΑΡΣ οἱ ἆοπι 586 1411/35 οἱο .... Νξ ΟΠΗ τε | 

πρωτον (21. 95. 0137" πρωτω) οΙΠΠ ΝΑΟΡΕΚΙΗΡ αἱ οπιπνΙά ἆ ο νο γνυἩ 
ορ α1π1 αθ{ ΟΥ απίάΤΣ (.. πιεγτίο Ἰαᾷαεί εἰἴαπι ἐρεῖς «γαεοῖς αὖ αροδίο[ο 

γα ειιέι) -) Ἠπ8β5 οίάοπα ἘάΠ ΟΥ 484 (διατί δὲ φησιν ἐνταῦθα 

ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ ἕλληνι; τί βούλεται αὕτη ἡ διαφορά; εἰς) εἰς 
εκκαα 6 Του μηατοῦν1ὸ οπι, Ἠϊπο Ἰωπ [πρωτ.] 

1Τ. γαρ εἰ. Οὲ το οεἰπί ἁμίτΙ ΗΙρραπΙΙοΗὰ 64 Έιορς 205. 991. 404. 445 ο{4 ειπα 5β0 

τα 125 οἱο: Ταοτμηατο 515 «ωία ἴθέέία ἀεί ἴπ εο γευεἰαίων αἴς) ... Α 
01 ειπθήή δε | ο δε δικαιοσ 8ίπο αἀαῑέαπι οἱ. Πα! 315 Ο] αμα” 16 1 1135 
εἰίο.... ο” νροᾶᾶ (αρ Της πο Ἱΐθπη απι {ι ἀθεπιῖά {ο]) αάά µου (:: αί 

1 ΧΧ εκ Α). Ποπ ΑΥΤΡ ΟτΙπΙ ΤΙ (φμιοᾷ αιιέεπι ἀἰοιί ευ ἰεβὐπιοπῖο Πα- 
ὀαεμο ῥτογείαε: φιία Ἰπβίιβ οκ Βάο ἹἸηθα ν]νΙί - -) Ἠϊεναῦαε” ρορβί 
πιστεωσ αἀᾶ µου (ε: αἱ ΤΝ Χοἆ Ἱΐοτη κ). δίο αιιίοπῃ ]. 1. ἨΠϊετ: φιοᾷ 

αφοβἰοζις ΤΧΧ πιαφίς ἐεδϊπιοπίο αὐιιδιδ εδὲ αἲ Ποπ. δογίδεπε: Πβίάβ8 

απίθια οχ Πάς πιθα ν]νοῖ, αἑ πιοπι 60 φιιοᾷ Πιαθείι: ὧι ΙΠεὐγαίσο, ααιξα ρετ- 

βρίσια εδὲ: ο τθεῦαί επῖπι Ποπιαπῦς, «ιιῦ δογτρίμγας ΙΠεὐγαίσας πεβοϊεδαπί. 

18. Φεου: 4Τ. οπι | απ (41. απο) ουρανου: 403 Παν] οἱ | ανθρωπων 
ευ. ΟΥ1051 Ἠἱρ ραπΗσΝΥ 6 ΟΥ 485Ί οἱο.... ϱ" 9598, ΡΙ8ΘΠΙ τω». ΟΕ εἰ. ἆ 
ορ νς ᾖοπιύπιπι εογΊηι φιιῖ, Γη πἳ 395 6ο πι Πιοηιύπιπι φιά; οοπία ΟΝΙΠΙΗΤΙ 

ππίατη Ποπούνιιπι φιό | την αληΦειαν οἳ. Ιεπί 565 Ον 1981 ο πίτα οτί 
π]αχο ὄ)15 οίο.... νο (οἱ. Πατ] ἀθιπαῖά, ποἨ 1έθπα απ Επ {ο]). αγπιιδό (10 

Π{οπηΖοἩ) Η {ρραπίῖομν 64 ΑπιῦΧΡί αἱ αἀά ἄεῖ, του Θεου 

19, διοτι το οὐ. ΟΥ2651 ΑΙΠ455 οἱίο ... θεα Τ8. ΟΗΥ455 οτυτο ... 61. υδεῦ 

οδεΙ το γαρ | ο Θε. γαρ οππῃ ΝΑΒΟΡΊΚα α] ρ]1810 Ον 1115. 651 ἘπβρΙαερ 
535 ΑΙ Οἳν Ἐλάτε... ς (-- αὐ 4) ο γαρ Φε. υπ ΡΕΚΕΡ αἱ Ίοηρθ 

ρία Αι” ΤΠΡΙΗΥΙ Οες 

90. αορατα οἳ. ΝαβββΒῖρρ 99 Ον 418. 651. 678 4Π1Ώ οµ]πί 415 Έπεριαερ ὅ35 οἱ 
ἆθια ΙΤ υ οἱο.... α (8οἆ ϱ ὑπυϊθιθεία) 115. ορατα | αἴδιοσ: 1, οπι | 
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, ; - , » σ κο 

Ἀτίσεωσ κόσμου τοῖσ ποιήµασιν νοούµενα καθορᾶται, ἤ τε ἀἴδιοσ 
» / 9 π . 

αὐτοῦ δύναμισ καὶ Φειότησ, εἰσ τὸ εἶναι αὐτοὺσ ἀναπολογήτουσ, 
ς η] / / Λ Λ 2 « Ἡ ψα- Νο , 
21 διότι γνόντεσ τὺν Θεὺν οὐχ ὧσ θεὸν ἐδόξασαν ἢ ηὐχαρίστησαν, 
3 μα) ΄, 32 .- Ν κ ος ια Ὁ / ς 

αλλ ἑματαιαθησαν ἓν τοῖσ διαλογισμοῖσ αυτών, καὶ ἐσκοτίσδη ἤ 
ρ,ἑ » » , 6)ε ῃ σ ο 5 ’ 1001, 50 
ασυγἑέτοσ αυτω» καρδία. 22 φασκογτὲσ έίναι σοφοι ἐμωρανύησαν, Του 10’ 14 

ν΄ ὁὴ / - -- ς 

25 καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου Φεοῦ ἐν ὁμοιώματι 
ο - Δ -- Ν ΔΝ 

δκόνοσ φθαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ πετειφῶν καὶ τετραπύδων καὶ 
-” ς η « Ν - , 

ἑρπετῶν. 24 «1ιὺ παρέδωκεν αὐτοὺσ ὁ θεὺσ ἐν ταῖς ἐπιθυμίαισ 

τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰσ ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα 
ΑΝ ο υ 5 - - 

αὐτῶν ἐν αὐτοῖσ, 2ὔ οἴἵτινεο μετήλλαξαν τὴν ἀλήδειαν τοῦ 9εοῦ 
-- Δ ω Ν ’ νά / λ 

ἐν τῷ ψεύδει, καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ | 
Ἡ ; φ 5 2146 λ 5 Ν »” ος αρ ο 9 λ 

τὸν κτίσαντα, ὃσ ἐστιν ευλὐγητὺσ ἐισ τουσ αἰώνασ, ἁμήν. 30 διὰ 

Φειοτησ: Ρ Θεοτησ. Οοπίτα ΓΙ 1311 ῥωμαίοισ γράψαντοσ αὐτοῦ" 
ἥ τε αἲδ. αὐτ. δύν. κ. Φειότησ, ἐκεῖνοι (Ἰπετείῖοί) ἐποίησαν Φεότησ. 
ἔστιν δὲ τὸ αὐτό, ἀλλ ὅμωσ διὰ τὸ στενοῦῖσθαι τὰσ περὶ τοῦ µεγα- 
λωνύμου πνεύματοσ ἀποδείξεισ αἴο. ΑΙ26 Ίρβε Ρίά Φεοτησ ἰαβίαίαν. 

21. γνοντεσ: κι, 1Τ. 91" 48. πιδον γνωντεσ | ηυχαριστησαν (ϱ” -σθησαν, 

Α ΟΠΙ ή ΡΥαθΟθΘ(ΘΗΒ) 6, ΝΑΟΡΕ α1 5 ΝαΒΡΒΙΡΡΙΟΟ 0]απιδὸ ΟΥ1415. 119 Τμ 
ριαδρ153 Μοαιμδ,τ 14 ΜΗ 1/53 οίο ...ς (-- αὐ Ἀ1) ευχαριστησαν ουπι Βά 

ΚΗΡ αἱ ρία Ος 1951 ο ΟΥ 15ο (Τμάτί Βασίααί Ιαείίο) Επαίμα]εοά | 
αλλ οππι ΝΑΟΡ πποῖοΙ οίς .... Β αλλα | αυτων καρδια εἳ. ϱῦ ΝΑΔΒΒ 
ΜρΡΊ00 0γ11651: 139 ϱ{2906 ΘΙ1,Τ34 ἘΙβΡΙΔΘΡ οἑἀοπι16ῦ Τ)1 4111132 (γγαςιδὸ 

τοἰο... Ρ Ῥα ἆαρνρ ΟΠ 115. τά Αιρ είς καρὸ. αυτ. 

ος, ιν, οἱ. ΝααδδΙΙΡΡ 100 (0]απιδ5 ΟΥ 1360 ϱΕ 495. 534 (πίχοα Ίος Βαοί 

1αοίῖο) αἱθῦ1 εἰὈ)τδι Ἐπβρίαερ 118 ϱἱΡ5 331 ΑΙΙ15 Ρα 1/92 οἱςο .... κ 4. 49. 

Τθ. 117. 190. 194. αἱήδοι αἱ ραιο Οὐ 11139 οἱ 395 οὖᾷ αἱ 533 οὰᾷ Βιβάετη 160 
αἱ απο ηλλαξαντο :: οἳ Ρ5 105,30 και ηλλαξαντο την δοξαν αυτων εν 
οµοιωματι µοσχου οἵο | οµοιωματι: ΝΕΒΕΒΙΡΡ 100. .ωμασιν 

24. διο 8ΊΠθ και ουΠῃ ΝΑΒΟ ὅ. 1Τ. 51. 4Τ. Τ6. 197. 908. πι νρ «ορ ΒΥΙΣΕΝ 
αγπι ΟΥ 1960 οδπί ἁνάτά. 604 1 ᾳ 081 195 Ώατη Απιῤγοί αἰ]αέ),.. ς (4000) Τϊ 
αάᾱά και οππι ΡΡΑΚΗΡ αἱ Ρ]6Υ ἆ ϱ 6 ΑΥΤΡ (αθίὮ εἰ ϱγορίετ ος) ΝααξΒ 

Ἡρρ 100 ΑΙ Ον μάτι | ο σος ϱοἳ. Ο5 3360 ο πί 3, 4πά. 06. στὸ δίς 
(Ὑααβ5ΒΙΡΡ 100 διο και παρεδ. αυτ. ο Ώεοσ εισ παθη ατιµιασ' αι τε 
γαρ, Ἱία πί βορίου αἲ ν. 26 (ταπβ]ποτϊί. ΑΠοτίαν απίσιη {οίμς Ἱδία 
1ος18 α ν. 20 πδα οτ.) ... οδνιά ιά (ΣΙ 155 ΑΙῦ σὰὰ αλα (8εά Ρονρῖε 
εισπαθη ατιµιασ') οπι | εισ ακαθαρσιαν αὐ. Ο133εΡ9 εὐἶπί Γάῑτῖ οίς 
.Αἲ οπι (51ΡΡ!Ι {ρβο” ιιέν1ά) | εν αυτοισ 6ΙΠΙ ΝΑΒΟΡ” 29. 91. 98. 95. 

Ὁτ, 60. Τὸ. 115. 1921. 998. ... ς εν εαυτοισ ΟΠ ΡΕΡΑΚΙΡ αἱ Ίοηρο ρ]ια 

Ου1560 τὰ 01 1193 Ον Ρ2ΡΙ5 Τ]άνί Ώαπι είς 

30. εσεβασθησαν: ϱΆ -στησαν | ελατρευσαν οἰο: Ονή335 επιφερει ο ηρα- 

κλεων οτι ελατρευον τη κτισει και ου τω κατ αλήθειαν κτιστη. | τη 
κτισει: Ρ" την ατισιν 
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ω ) ” Λ ε Λ 3 [ή 2 / -] [τά Δ η, 

τουτο παρέδωκεν αὐτουσ ο Ψεῦσ εισ παῦη ατιμιασ᾽ αἱ τε γαρ ὃ]- 

λειαι αὐτῶν µετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰσ τὴν παρὰ φύσω, 
ε λ / 2 - Ξ 

21 ὁμοίωσ τε καὶ οἱ ἄρρενεσ ἀφέντεσ τὴν φυσικὴν χρῆσιν τησ Όη- 
΄ ’ - σν 3’ 

λείασ ἐξεκαύθησαν εν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰσ ἀλλήλουσ, ἄρρενεσ ἐν 
[ή δι ΔΝ ώ 

ἄρρεσιν τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόµενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἡν 
» ’ ) ν» 2 ς -- 2 ’ Ν Δ 

ἔδει τῇσ πλάνησ αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖσ απολαμβάνοντεσ. 25 καὶ καθὼσ 
ν [4 

οὐκ ἐδοχίμασαν τὸν Φεὸὺν ἔχειν ἐν ἐπιγνῶσει, παρέδωκεν αὐτοὺσ ὁ 
ΔΝ 3 / ” -- 

Ψεὺσ εἰσ ἀδόκιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα, 29 πεπληρωμµέ- 
΄ ’ 

νουσ πάσῃ ἀδιχίᾳ πονηρίᾳ καχίᾳ πλεονεξίᾳ, μεστοὺσ φθόνου φόνου 
Γ ι Γι [ι. “ 

26. ο 8εοσ: ΑΥΙΡ οπι (Α{Π15 ν]ᾷᾳε αἲ ν. 94) | χρηήσιν εἴ. ΝΒΒΒΙΡΡ 100 
Ο1επι»25 011200 οππιά,Ατ. 415 Έαβρκορ 500 ΕρΙρΙΔ5 οἱο.... ϱ" κτισιν, ἃ ο 
δέπδιπι | την παρα φυσι» εἰ. ΝαΔΒΜΗΙΡΡ Ον επί Ο]επι ας Ερίρῃ είς 

«λα 4 ο ϱ νρ (παξιγαἶεπι δι ὧπι εἰίπι τιδίπο ιῖ εδί, Ἱΐει δἳ, ΟτΙπί 1τ45 

Απαρζοί α]) ασπα α4ᾷ χρησιν 

27. οµου. τε ΟπΠ ΝΕΡΣ ΟΕΚΙ, ] Ῥ]α ΥΥ5ΟΝ ολα ΕρΗγ 269 0θο... αν” 
Ώπ ΤΙ οµου. δε οππι ΑΡΤΑΡ 4. 1Τ. 91. δΙ. 45. 4Τ. 69. 124. 19. ἀδει 

156Υ νο ΑΥΤΡ Νααβ5ΠΙΡΡ 100 Ο]6πῃ 332 Εςριαεμδυθ Α {15Ο οι” Ον 9Η οι νὸ 

Τ]ατί Ώαπι ΤΠΡΗΨΥΙ ΟµπέΑν τά Αιρ αἱ ... ο αἰἲ”- (4 αρ Βοτὶ) αΥΠΙ 6ορ 

Ον 1360 οι αἲ τὸ Ἠ[ονίος] 3 π]] πὶθῖ οµοιωσ | ου: 1, δὲ Εα]ια]οοᾷ Οα 
αρρενεσ ρτῖ ΕΙΤΏ ΝΑΟΡΟΕΚΦΗΙΡ αἱ Ρρία ΝααββΗΙΡΡ 100 ϱ0]οπι””” ΑΙΙ7Ο εἰ! 
ΕΡΙν5 6 Ον Τμάτί Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ ... ςὲ (ποη ς 0 ϐ2) ων Τί αρσενεσ 

επι ΕρΊα τὸ. 191. ΟΥ 1300 ΕβΡΙΔΕΡ 500 0ος (αἱ. Αἴεμασδὲ αρσενεσ εν 
αρσεσι τα ὀεινα κατεργαζοµενοι) | χρησι: ΙΤ. φυσιν | αρφενεσ βοὀ 
οΙΠΙ ΝΤΑ ὅ. ΙΤ. 29. 90. 40. 44. 45. αἱ (εοπ]αίοτοβ ραπ αἀ{οπάετιη{) 

ΝΑΡΒΗΙΡΡ Οἶεπι Ον 159 ΑΠΟ Έριν Πρίρμόδ ΟµΥ ΤΠάνε... ς μη 
αρσενεσ ΟΠ ΑΔΒΡΠΑΚΣΗΕΡ αἱ ρ]α (Ἡ. 1. πια]ίο Ῥρ]ά8 παϊπβδοι]ογαπῃ 

αρσ- 4 παπη απίε) Ειβταερ 318: 950 απ ΤΗΡΗΥΙ 0ος | εν αρρεσι ΕΙ 
ΝΑ ὅ. 1τ. 29. ὀ0. 40. εἰς Νααδςδ Οἶει Ον ΑΙ Ἡριρ]ι ΤΠάτί... ς Τη 

ΤΙ εν αρσεσιν 6 ΝΑΒΟΡΕΑΚΟΙΙΡ αἱ ρ]α Ειβριαερδίς ΑΠΟ Ἐρμνὸδῦ 
Οµς απ ΤΠΗΡΥΙ Ο6ο | εν εαυτοισ ΕΙΠΠΙ ΔΑΟΡΕΑΙΡ αἱ ρ]εν Νααββ 

ΝΙΡΡ Οἶσπι ΈβΡΙαερ 5ου ΑΙ ΕρΗν ΕΡρΙΡΗ εἰο ... Ἐκ ὃδ. εν αυτοισ | 

οπολαμβανοντεσ ... ἃ αντειλαμβανοντεσ 

928. ϱ Φεοσ ΟΠ ΝΔΒΟΡΒάΚΗΡ οἷς (αἱ. Πεὶπί 266 0 Υ19360 οἱπί 111 ου ΕρΗΥ 
5,60 Ῥαφοδαί δῦτ ϱ1 Τ,ο1(195 αἱ (ΟΗ1501 ρορί παρε. ΡΟΠ) «.. ΝΑ Νγ85 τδή 

Ίλαπι (νὶκ ρτοραί ΡΑ-Α ΙΙΙ) γεια Ροθηῖέ οπι 

99. αδικια ΟΠΠΊ98Ο ποθν. 6πΠΙ ΔΛΒΟΚ 1. 29. 96. 6133 τὸ. 111. «ορ ααί]ι 

αἱ Ἐρ]χ 60 Ώας 31315 ο(υαρί 605 οἆᾱ 01503 Ώαπῃι αἱ ΟνΙπί5,0τὸ (πζφιϊίαίε 
πεηιξία αυαγεία) 11οἳ( 155 (ὑπίφμαίε πιαζέέα ὑπριαίοϊία οιρίααίε πε- 

φιάμία) Απιῤυςί (πια]ίέία ὑπιμιιάίσία αυαγτίία πιοφμζία) Ααρηαῖ εἰ Ρ6Υ3 

(ὑπέφιαέαίε οτι οὔγοπιυεπιέίοπιε πιαζία αυαγἰία) ... ς (α099) αἆᾶ πορ- 

γεια οι Ἰ, αἱ ρία (9π. 40118 Ίπβαρετ αάά ακαθαρσια, ἄποᾷ αἴἶαπι 

Τιοί{ οἱ Απιζἒμι αρηοβσσνο νά) θγταίὸ αὖγηι Ώαμ 15” ΝΥΡΡ 5Η Ἡρ]ν 

Ὀ80 (πονηρ. πορν. πλεον. κακ.) Επα]οοὰ πάνε αἲ; Ίξεπ ϱ"Έο αἱ 
Ραπσ 4 ο 6 νρ Ροδί κακια αάά πορνεια ΟΠΛΙΡ6Ο (Ποῦ ΟΠ1 νϱ) πονηρια 
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ἔριδοσ δύλου κακοηθείασ, 90 ψιθυριστάσ, καταλάλουσ, Θεοστυγεῖσ, 

ὑβριστάσ, ὑπερηφάνουσ, ἀλαζόνασ, ἐφευρετὰς κακών, γονεῦσιν 
ἀπειθεῖο, Ὁ] ἀσυνέτουσ, ἀσυνθέτουσ, ἀστόργουσ, ἀνελεήμονασ, 
92 οἴτινεσ τὸ δικαίωµα τοῦ Θεοῦ ἐπιγνόντεσ, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα 

πράσσοντεσ ἄξιοι ὃανάτου εἰσί, οὐ µόνον αὐτὰ ποιοῦσιν, ἀλλὰ 
καὶ συνευδοκοῦσιν τοῖσ πράσσουσι». 

(6 αάά ρο5ί πορν.), απαευπη Ἰοοίϊίοπο ο[ Τιοῖέ εἰ Απιζἒμι Τοπ Οτ]πί 

τά ἠηήφιπίαίε πιαζέία ΓοΥπήσαξίοπε πεφιαμία αυαγέέία, Ἱίθπη 3395: 401 ἡπί- 

φιζίαίε πεηιία Γογπίσαίίοπε αναγἰέία. Ἐταοείθτεα Ρ και πορνεια αἲᾶ 

ΟΠΠΊΡΦΟ πονη. | πονήρια κακια πλεονεξ. επι ΝΑ. ΦΥΥΣΟ Έριχ 5,60 (1έθιη 
αρ Οσ]ί ἡν1τ4 ϱ(2)6Τ5 ϱ[2405. 467 αναγδία π]Πππο Ίοσο Ρροπϊἑαγ). Βἰπαϊ]1έθυ 
εἰ. οΡ”"Εᾷ οἵο 4198 νἷᾷο ροβίύ ... ς ΤΙ πονηρ. πλεονεξ. κακι. 61 Β1, 
ἄἴθπι οπΠἹῖ66οΟ πονηρια κΡ) αἱ Ῥ]α ΒΥΤΡ αἲπα (νρ ὑπίφιαίαίο πιαζἠζα Γουπί- 

οαξίοπε αυαγ ία πειιία) Έα 5 315. 333 αἰθαΡί655 Νγςρ 2,18 ΟἩν Τ]ᾶνε 

ΤΠΡΗΥΙ Ο6ο .... ΤΠ χακι. πονηρ. πλεονεξ. ο. 6 αἱ ραπς «ορ ααἰμαίχ ῬΏαιη. 
Τίεπα ϱ"Εα ἆδοτ ἆ ϱ ϱ χακι. πορν. (οΠΙ88Ο πονηρ., αποά Ῥο ἆδοι ροβί 

πορν. 444) πλεονεξ. Αά ἰοίαπα Ίοσπ1η ο6 Ο1επιχομῦό απορριψαντεσ αφ 
εαυτων πασαν αδικιαν και ανοµια», πλεονεξιαν, ἐρεισ, κακοηϐειασ τε 
και ὀολουσ, ψιθυρισμουσ τε και καταλαλιασ, Θεοστυγιαν, υπερηφα- 
νιαν τε και αλαζονειαν, κενοδοξιαν τε και φιλοξενιαν (εοττῖσο αφιλ. Ὦ) | 

Φονου (1. 1. εί. Οππί”, 161. 65 ας 3153 οφαρίόδθ Ἠρ]ιτ 5,350). 17. 80. 
απίο φόθονου ΡοἩ, Α Ῥοδί εριδοσ ... α 43 ϱ {οἱ Πιοῖς1δὸ φονων ... Πρίν 

550 οπη | α εριδασ, 5ο ϱ οοπἰεπέίοπε | δολου αἱ. Ονἷπί Τ,οἱ Ῥας οἰῦαρί 
ἩΏρΗν είο... Α ΟΠΙ 

90. παταλαλουσ: Ὦ κακολαλουσ, 8εᾷ ἆ ρατῖ{εν ας 5 ΥΡΠ15 (αρ Τμ) ἆε- 
ἐγασίαίογες; ϱ να616 απι {αι ἀοτηϊᾶ ἀείγασίογος 

91. αστοργουσ Βἶπε ασπ. ΟΙ Ἅ ΑΕΡ᾽εα ἆ ορ [α" 60ορ ΦΥΥ5ΕΝ ΟνΙπί2/401 
Έρ]ν 560 αἱδ5ὸ Ώαπι Τιοί{155 οἴο .... ς (4909) α4ἆ ασπονδουσ οππι ΟΡΕΚ 

ἩΡ αἱ ρ]εν (οί 17. Τθ6. ΤΠΡΗΥΙ απίο αστοργ. αἀά) νο ΒΥΤΡ αἲπι ΝΥΡΡΤΣ4 
011503 (5εᾷ οπι ασυνετουσ) Τ]ᾶτεθσας, Ψϊάείαν αἱ. Ον πΙΗΤ4 ασῃοβορτο: 
Πιδίρμίεπί6ς, ἴποοπιροδιίος, δίπε α[]εοίίοπε, αὔδφμε Γοεέγε, αἶπε πιβεγί- 

οογάΐζα. Ῥταείοτεα 6 απίθ ασυνδετ. 5αρρ]απά πα ποίανεταἰί 56οἆ 6ΥΤΟΤΘ 

Ἰπ{δ]]οοίο ρο8δέ ασπονὸ. ροβα1ζ. 

89. επιγνοντεσ (1 1Τ. Βρ]τ ὅ60 --- ΠΟΠ Σ89.-- επιγνωντ.) ... Ἐ 80. επι- 
γινὠσκοντεσ (Β -γειγ-) ... 8 Βε8β 313” (πο 1ἐαπιθαρίδπη 608) αἆά ουκ 

εγοησαν, ἆ 9Ρ86 ουκ εγνωσαν, 15. ου συνηκαν. Τίεπι ἆ ο νο Οτπίατά 
ΟΥΡ159 Τιοι(15ὔ Απιζγαί αἱ οι ὑπέε[επογιπί, 6 ποπ σοφπουογιιέ ατιέ 107: 

πέειεωεγιωωί. Ῥοβίθασιο ϱ” ου µονον γαρ, 46. 61. Βαβ Ππαίμα]οοά ου 

µονον δε, νρζέ]θ (ποῦ απη {α ἀθπιῖά Ἠατ]) Απιῤγβέ εέ πιο βοϊήι | αυτα 

ποιουσιν εἰ συνευδοκουσιν αἳ. Ερῃν 560 Βαβτή”ι Ον Τπάτί εἰς ... 
αΠίεν απἱάατη αρ 1514916. Τ]αο]ορῖο οηίπα ἀἴασοοπο Ἠαθς βοτ]Ρίέ: τινὲσ 
μὲν οὖν μὴ νοήσαντεσ τὸ εἰρημένον, ἆἄλλ ὥσπερ σὺ διαπορήσαντεσ 
καὶ παραπεποιῆσθαι τὰσ λέξεισ τὰσ ἀποστολικὰσ νομίσαντεσ, οὕτωσ 
αὐτὰσ ἠομήνευσαν' οὗ µόνον οἳ ποιοῦντεσ αὐτὰ ἀλλὰ καὶ οἱ συν- 
ευδοκοῦντεσ τοῖσ πράττουσιν. οὕτω γὰρ εὖχεν, ἔφασαν, τὸ παλαιὸν 

ΤΙΡΟΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. Ὅ. Μᾶ. 8. 24 Ὦ 
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ρ Ῥε 3,15 

270 2. ΠΡΟΣ ΡΩΜΔΙΟΥΣ 
ει λος το. αντ 

1]. 
το ; στ » « . σ 1 1ιὸ ἀναπολόγητοσ εἶ, ὦ ἄνθρωπε πᾶσ ὁ κρίνων. ἐν ᾧ γὰρ 

/ Ν ς . ΔΝ ς κρίγεισ τὸν ἕτερον, σεαυτὸν κατακρίνεισ᾽ τὰ γὰρ αὐτὰ πράσσεισ ὁ 
/ 9) 2]. Ν τὰ Ν / - ” 3ὸ Ν αν ας ηρ κρίνων. 2 οἴδαμεν γὰρ ὅτι τὸ κρίμα του Θεοῦ ἐστὶν κατὰ αλήδειαν 

Ἐν Δ Δ ” / νῇ λ ιό πι; ο ἐπι τοὺσ τὰ τοιαῦτα πράσσοντασ. ὃ λογίζῃ δὲ τοῦτο, ὦ ἄνθρωπε 
« / ΔΝ Ν ο Δ - 3 ο Ν 

0 κρίνων τοὺσ τὰ τοιαυτα πράσσοντασ καὶ ποιῶν αὐτά, ὅτι σὺ 
5 / Ἡ ” ” 5 ω - / ἐκφευξῃ τὸ κρίμα του Ὀεου; 4 ἢ τοῦ πλούτου τῇσ χρηστότητοσ 

3 -- Ν - 3 -- Ν ”- -- λ ο έ αὐτου καὶ τησ ἄνοχησ καὶ τῇσ µακροθυμίασ καταφρονεῖσ, ἀγνοῶν 
ο Ν Δ - - 3 ” Ν Δ 

οτι τὸ χρηστὺν του Φεοῦ εἰσ μετάνοιάν σε ἄγει; Ὁ κατὰ δὲ τὴν 
/ ’ ΔΝ ’ .. ος σκληρότητα σου καὶ ἀμετανόητον καρδίαν Θησαυρίζεισ σἑαυτῷ 

ἀντίγραφο», ἵνα μεῖζον ᾗ τὸ ποιεῖν τοῦ συνευδοκεῖν. Αίαια οκ θιι 

τερεΒῖ{ Οες αά Ἡ. 1. Ὑϊάείατααο εαπάσπι Ιεοίίοπθπῃ 6ΟΠΗΤΙΙΝΥΕ ΕΡΙΡΗ 

πό, καὺ μὴν αὐτὸς [ὁ ἀπόστ.] - οὔ µόνον τοὺσ ποιοῦντασ - ὀλέθρῳ 
τηρεῖσθαι καὺ ὀργῇ παρεγγυᾷ, ἀλλὰ καὺ τοὺσ συνευδοκοῖντασ αὐτοῖσ 
εἰσ ταῦτα εἴο. Ἠαβθοαί οηῖπι Ἡ ποιουντεσ (5εἆ πο Ρταθοθα1{ οι) εἰ 

συνευδοκουντεσ, Ίίεπι 4 ϱ ᾳ ναο]ο απιὶὸ {α ἀειηῖά Πατ ΟΠΗ νά 
ΟΥρΙὸ Τοἰ{155 αἱ (πο Ἱέθα Απιζτςί) ποπ βοζιπο φῖ εα (4333 Ρος εα 

αι, ἔα ΟτΙπῖ Τ,οἳΕ ἴῑῖα Ρτο εα) Γαεζυπί εεᾷ εἰ (νρο]ὲ ἀεπιῖά εἰίαπι) «ιῖ 

οοπιβεπἑζιπέ. Ο{ εἰ. 5ΥΤΥ εί αγπι. Οοπβοπξ Ερ]τ1194 οἱ 5343: αξιοι γαρ, 
φησι, Φανατου εισυ», οὐ μοΥΟΝ ον ποιοιντεσ τα χαχα, αλλα και οι 

συνευδοκουντεσ αυὐτοισ (94333 τοισ πραττουσιν Ρτο αὖτ.). Ὦεπίαα 

μας βρεσίατο ναίν Ο1επιοπιῦῦ ταῦτα γὰρ (ν]ᾶς 58αρτα 4 πας ργασεσθάη{) 

οἳ πράσσοντεσ στυγητοὺ τῷ θεῷ ὑπάρχοισιν' οὐ µόνον δὲ οἱ πρᾶσ- 
σοντεσ αὐτὰ ἀλλὰ καὺ οἱ συνευδοκοῖντεσ αὐτοῖσ. 

Η. 1. πασ (εί. ΟνηΗάμτά ΟΥΡ”15 εἰς): ΑΥΥΣΕΒ αγθ Αγπη αθίἩ οπι | εν ω γαρ: 
οἳ 43391. 51. ὃτ. τὸ. 50. 98. 19Τ. 119. «ορ ΒΥΤΡ ο." αάᾶ κριµατι | ο 
κρινων (4 ϱ ϱ πιὸὸ απη Ποτῖαςο φιζ ἠιώίσας): νδ]ε {α ἀεπιῖᾶ Ἠατ] {οἱ Οτ]πί 

414 0Υρ215 Απιργβί αἱ φιαε ἀιάίσαδ, ΑΣΙΩ ὅπ φιιο ἠιάίσας 

2. οιδ. γαρ επι κο Τ. 17. 26. 9τ. 69. 80. 199. 1Τ9. ἆ ϱ πηῦό νσ 60Ρ ΑΣΠΗ 

Οι 505 (α{. πιοδε») .,, ς Τη ΤΙ οιδ, δε 6ππι ΑΒΡΕΟΚΕΡ αἱ Ίοηρε Ρα 6 

ΑΥΤΡ (ΒΥΙΣΟΒ αἱ -) ΟιΙπΙΩπὸ Ῥογμηατς 15 Απηζιοι Τματί Ώαπ οίο (ρΥ86- 
{αν]6 Ἠππο νετδιπι ΟΥρὸ 5. αὈ1 οοπ]αποίος 1 εἰ ὃ α[ετί.) .... 25. ααἰλύὈ 

οπα οορι]α1η κατα (ϱ”"Ρα(ίϱ9): ϱᾶκατ|τα τοιαυτα: 9Τ. 109. 988. οπι τα 

ὃ. λογιζη δε πδᾳπε πρασσοντασ: Ρ 7ομιζεισ οὐν ο ταυτα πρασσων | 

τουτο: Α τουτω 

4. αγγοων: ᾱ αγγων | σε αγεν: 17. εναγει 

6. αποκαλυψεωσ οαἳ. ΟΥ 2118. 115. ὅδτοίο Ονπἱ 4,418. 4π9 ϱἱ586Ρ ΕΙΡΡ5 113. 156 

οἰεβαῦ1 Ώρ]γ2165 α] πο Ππί551 ΟΥΡ: 5 ΤοΙ{3:5 ΑΙ... Α αγταποδωσεωσ 
(Φἱ6), Ίέοπι Ο86β83ΥΟΙ14 (βία Ἰοπι. ἀεοθί αρ 41111) γεἰγτιδιτοπί. Οἱ 
δ{. αθί]το οἳ ροπῖεὶ εδί γεἰγτὐιίο (πια εἰ αἳ υεπῖοί ἐεδὲ πιαίούμπι «οπιῦιί 

(Α6{ΊΡΡ οἱ ΥΙΟΥ πβαιο εί) | δικαιοκρισιασ ΟΠ ΝΤΑΠΡ"Εα αἱ κα 
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ὦ « - κ ο ο » - 
οργὴν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆσ καὶ ἀποκαλύψεωσ δικαιοκρισίασ τοῦ Θεοῦ. 

1 να, ο 3 - - Ν 

ϐ ὃσ ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ, τ τοῖς μὲν καθ᾿ 
ς » ος Δ Ἀ Λα -- 

ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ἀφθαρσίαν ζητοῦσιν 
φλ μη 5 -- λ 32’ 3 { Ν 3 ” να ’ 

ζωήν αἰώνιον Ὁ τοῖσ δὲ εξ ἐριθείασ καὶ ἀπειθοῦσι τῇ ἀλρθεία, Υ 1, 1ο 
Ν ο 3 Δ Ν 

πειθοµένοισ δὲ τῇ αδικίᾳ, ὀργὴ καὶ Ώυμόσ. 9 θλίψισ καὶ στενο- Ενα, πι 
Δ .. Δ 2 - ΄ 

χωρία ἐπι πᾶσαν ψυχἠν ἀνθρώπου τοῦ κατεργαζοµένου τὺ κακόν, τ»15 
-- χ σχτ ὥ 5. Ν Δ ΔΝ 3 

Ἰουδαίου τε πρῶτον καὶ Ἕλληνοσ: 10 δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη 
Δ νω. ἱ .. , Δ 3 ο.’ 2 ) -- νο 

παντι τῷ εργαζομενῳ τὸ αγαῦθον, Ιουδαίῳ τὲ πρώτον και ἢλληνι. 

11 Οὐ γάρ ἐστι προσωπολημψία παρὰ τῷ Όεῷ. 12 ὅσοι Βνι ο, ὁ εἰς 
η / / ΔΝ - . Δ ’ 

7ὰρ ἀνύμωσ ἧμαρτον, ἀνόμωσ καὶ ἀπολοῦνται' καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ 
σά ον . 2 3 Ν / 

ἥμαρτον, διὰ νόµου κριθήσονται" 19 οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ νόµου 1ω1, 
/ Δ ιά ” 3 2 { ω / Ά δίκαιοι παρὰ τῷ Όεῷ, αλλ οἱ ποιηταὶ νόµου δικαιωθήσονται. 

πια ἆ ο ϱ να «ΟΡ ΑΥΙΞΟΝ ΑΕΠΙ ΟΥ 1115. 119. 66Ἱ ϱ/ρνον (Νο ΒΑΦ5, οοπίγα 

αρ Μαϊ και δι.) ΟτΙπί 18. 419 ο{5αερ Ἐιδρ5 005 Ώαπη αἱ Πν πί251 ΟΥΡ 

Τεϊξ αἱ ... Νερό (ΡΠΟΥ ΥΙΥΑΠ5 ΟΙ) ΚΙΗΡ αἱ {ογ6ῖὸ ΑΥΥΡ (αείμῖο ν]ᾷο 
απίθ) Οµ3119 (66ᾷ Ἡ. 1. δικαιοσυνησ) εἰ 5,307 (ν]ᾷα απίο ΟΥΡτον) ΕΙΙΡΡΣ 

115. 1566 Ἡρῃτ5)165 ϱ{5Η111 Ῥαρείμ 18 01505 Τ]μᾶτί Επια]οοᾷ αίς και 

δικαιοκρ. | Ἰωπ ἄγει, οἱ τοῦ Θεοῦ; 

Τ. τοισ µεν: 4Τ. αἀᾶ γαρ | ζητουσιν πί ΝΑΡΈΩΙΡ ... Β -συ 

8. εριθειασ τί ν (Α {56 ερηΘειασ) ἨΡΗΡ οἷο ... Β"Ρζα ερειθιασ, ϱ3 ερι- 
Όιασ | απειθουσι (-σι α{ ἈΑ1ι; ΤΙ -σιν αἲ ἨΤΡΡ, α -σειν) 5ἵπο µΕΥ ΕΠΠΗ 

ΝμρΊα ΤΠΡρΠΙΙαπ{ο] 130 (τοισ δε απιστοισ κ. παταφρονηταισ κ. απει- 

Θουσι τη αληθ. πειθυµ. δε τη αδικ. - εσται οργή κ. Ψυμοσ, δλιψ. κ. 

στενοχ.) ἘπββΙ8ΕΡ65Ο (6εᾷ απιστουσι), Ίἴετα ἆ ο νο 60Ρ ΑΙ αθἰἩὮ (ΠΟΠ 

αχκρτῖ ΑΥΥΣΟΣ. αἲ ηθο πιαθῖς ν. τ) Απιῤιςίι (5οἆ πος ν. τ εκρτίπη) ...ς 

ΤΙ α4ᾶ μεν οΙΠΏ ΝΕΑΡΕΕΚΙΡ αἱ] οπιην]ά Αγτρ Ο 1115 ο πέν 15ο. 19 Ον 
Τ]άντ Ώαπι αἱ | οργή κ. Θυμοσ (49) ουπι ΝΑΗΡ"Εα δ. 21. δτ. 41. τὸ. 
116. νς ΑΥΙΣΟΝ «ορ αγπι ΤΗΡΙΙΙ 19309 Ον 1115 οἰπί 1, 180. 491 Ἠρ]γδοῦ Έτη 
ΤΠΡΗΥΙ... ς Θυμ. και ΟΥ. οπα ΡΟΚΙΡ αἱ ρ]οΥ ΑΥΤΡ Ἐδρῖαερδδὸ Ον 

(αεί. 519) Ἐπί]α]εοὰ ΤΠάτί 06ο 

9. Θλιψισ: Α ΚΡΟΙ -ψεισ | νουδαιου οἱ ελληνοσ οἳ. ΟΥ1915 οΙπίάλο. 49Ἱ 9 
Ῥνααρῦδο Ώρῃχδοδ οίς.... α 1. ὃτ. 109. ᾳ ΦΥΙΣΕἨ ιουδαιω οἱ ελληνι 

10. δε οὐ. ΤΠί581 ΟνΙπΙΣ16 οἱ5)101 οἱ” 450. 497 οίς (45οἳ τε) ... 98. 48. 62. 
το. 115. 191. ΟΥ1Η5 οπι | παντι: α 5 ροδί τω εργ. το αγαῦ. Ῥοη 

11. προσωποληµψ. οπἵη ΝΑΠΡ "Ρα... ς -λήψια ο ΡΟΚ αἲ οπιηΥΙΙ | 

τω (εὕ, ϱ0): ϱἨ οἱ 

19. εν νοµω (αἳ. ΟἨ1Ε16) ... 8ἱεοί ΜοϊοπεΡΙρΗ515 ΟΗγδθθεοτη (ποπίσε) ΤΗΡΗΥΙ 

ἴκί ο{6οτη Ο6606ΟΠ1 εγνγοµωσ 

19. Ὑοαγβαπη οπι Ῥ 19]6οί | νοµου οππι ΝΑΒΡΕά 91. 46. ΑΠΕ ΟΥ)1ον Ρἱ5 
(Κο ααδό οἱ 106 ποη Ἰίοπι αρ Μαϊ 501) Επίμα]εοᾶ Ώαπι ... ς (αὐ 09) 
Ῥταθια του οππι ΚΙΡ αἱ ρ]ον αἲπη ΟἨΥ Τ]άτί αἲ { τω οππι ΝΑΡΕΡΩΚΙ, 3] 

οπιπσίᾶ ΜοϊοπερίρΙα 15 Ονρτον (Νο 1αδὸ, Ποπ Μα1”τ) Ον Τ]νάνί οἱς 

Ρ4 3 
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14 ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόµου ποιῶ- 

Π9Α,1ο σι, οὗτοι νόµον μὴ ἔχοντεσ ἑαυτοῖσ εἰσὶν νόµοσ, 19 οἴτινεσ ἐνδεί- 

Κοθνα Άγυνται τὸ ἔργον τοῦ νόµου γραπτὸν ἐν ταῖσ καρδίαισ αὐτῶν, συν- 

μαρτυρούαησ αὐτῶν τῇσ συνειδῄσεωσ καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν 
λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων», 16 ἐν ἡμέρᾳ ὅτε 

6,55 χρινεῖ ὁ ὼεὺσ τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν µου 
διὰ Χριστου Ἴησου. ΙΤ εἰ δὲ σὺ ᾿Ιουδαῖοσ ἐπονομάζῃ καὶ ἐπανα- 

εν ΒΡ3 Οτρτον (Νο (1106) οσα, Ἠίπο Τη [τω] | αλλ οιποιηται: ᾱ αλλα 
ποιηται | νοµου 860 6ΙΠΙ ΝΑΒΡΊα δ1. 46. ΟΣΥΡΕΟΥ Ρἱ5 (ΝοΗΗαδό εἰ. 
οἱ. Μαἱὀῖ) Επίμα]οοά Ώαπι ... ς (4900) Ρτασπι του οππι ΡΕΕΚΙ, αἱ Ρ]εΥ 

Άγ ΜΟΙΟΠΘΡΙΡΗΦΙ5 ΟἩν Τμάτί οἱἰο | δικαιωθησονται: α ϱ πιῦὸ αάά 
παρα ὕεω 

14. γαρ εἰ. Ο]1απι”σ” Ον 9 δοποί (εκ ΡΠΙ]οσα]1α) εἰζΔὲ13 (Βΐπε ποπιίπθ Οτ]- 

ο6μ1ϐ) Ον]πί 3419 ϱ{4485 ΕΠΒΡΞΣ ΟΗΥδΙ0 οἱς ΗΙΙ 554 οἱς ... α (5 επῦπι αιέ 

αωζεπι) ἃτπι ΟΥ 5195 Φε, αεί εὐίαπι ... 839 οἱ | εθνη: α δὲ τα 
εθνη | ποιωσιν ΟΠΠ ΝΑΒ 81. 99. ΑΠ. 0733 τὸ. 118. Ο1επι ή” Ον 3351 
ο ὔ,195 οἱ” 580ποί Ώαπι; Ίδια ρ"α 99. 191εοί 197. 8Ρὀ Ειί]λζοά ποιουσιν 

κ. 6 πονη ο. ΡΕ αἱ] ρ]α ΕΙβ8ΡΣ19 Ον Τματί αἱ; Ἱτεπα ΚΕ 1. 11. 90. 45. 

116. 111. 198. πδος (αἱ, Οχόαί 13) πονευ | ουτου εἳ, ΟΙεπιὸς ΟΥ 3580ποί 

οἱἶπί 4,155 (5ρἆ απίθα εἴιδηιοᾶὲ Ρτο ὲ εἀεραίιχ) ΕΠΒΡΣ 10 είο Απιριρί αἱ 

ων 4 ος νο (ρρ]αΐ αῑ) Οτ5155 ολπί ”, 19 (9531 ον τοιουτοι 

15. ενδεικνυνται (Να ενδικν.): Α ενδιγνυνται | συνµαρτυρ. οπἹῃ ΝΑΡΤα 

εενς η συµµαρτ. οπι ΒΖΡΕΚΗΡ είο | αυτων τησ συνειδήησεωσ επι 

ΔΑΒΚΤΡ αἱ οθτίο Ρ]εν ΟΥ 240 οἱ 5195 ο{”δδῦποί ΟΠ1511 εἰο... Ρεα ἆ ρ 
ΔΙΠΙ τησ συνειὸ. αυτων, Ίξετα ἐεδέπιοπήιπι γεάζεπίε εῑΙί σοπδοϊεπέέα 

ἔρεογιαπν νο 3: (οἱ ΟνΙπί 2/19 ο”) 385 {εθέὐπιοπιίπι γεάᾶεπίε εἰς ({1οἱ” ίύ8) 

οοπιβοϊοπέία | λογισµων (ἆ ο 6 νς6 Οτίπί οίςο οοφαξίοπωπι, οοφἱαζζοπίδτις): 
α διαλογισµων 

16. εν ηµερα οτε οπΠΙ ΝΡΕΑΚΙ, αἱ Ρ]οτ ἆ ο 6 τη" νο (εὔ. απ ἔα ἀεπιῖἆ Παχ]) 

ΒΥΥΡ απ (αδί] σι) ΕβΡΙΞΕΡΟ5Ο ο ΟΥττ355 (πίετα εν ηµερ. οταν) 
Ῥ8- ΑΙ 3036 Ον Επίμα]οοᾶ Τ]μάτί αἱ Οντίν 1». 419. 456Ρ18 6ο... Ὦ εν 
ή ημερα, ΤΠ εν ημερα η ουπι Α Τὸ. 9. {οἱ ΒΥΙΣΕΝ 6ορ Ώατη (εν ημερα 

εν η) Οτπς 110 Απιζιεί αἱ | κα. το ευαγγ. µου ϱ{. Οτ91 ο{15 οἰῖπί 
13105 ϱ{ 3356 Τα] ἨΔ0Ί (0 αποστολοσ ουκ ειπε κατα τα εὔαγγελια µου, 
αλλα κα. το ευαγγελιον µου) εδ” Εβδ νδ Αα, πια... ὃτ. ἆἲ Μεῖοη 
161 5,15 (1 επύπι ἔιαἰσαδτέ ἄειιδ οσσιζία Ἱιοπούυπι - ΟΩποπιοᾶο 2 δεσιπιώιήι 

ευαπφεῖᾶωπ, πα αἲτ, ρε Οι ἱδέωπι.) οἵη µου... 49. 48. οπι κα. το εὔαγγ. 

µου | δια (ἴπ ν δαρρ]οεί” νο]α) χριστ. τησ. ουπι ν”Β, Ίέεπι ΟΥ 4395 εν χω 
τῦ (Μοἰοπίοτίδ,15 οπι σῦ, ν]άθ απ)... ς 1η ΤΙ δια (ησου χριστου ΟΠΗ 

ΝΔΑΡΕΚΙΡ αἱ οπιησἷᾶ νσ τα]! ὈίαΙ53ή Ον Τ]ιᾶτί εἰςο. Ῥταείετεα ὮἩ ᾱ 6 

Απιζιιυ 48 Απιοιοι αάά του κυριου ημων 

1Τ. ει δε εππΙ ΝΑΡ ΕΚ 4ΤΠΙΕ ᾖ5οἳΝ 199, αἱ βαϊ πια 4 ος νο ΒΥΙΣΕΝ σϱ0ρ 
ΒΙΑ αθί ΟΙοπι  Ὠ1ά ΜΗ 525 Ἠπ(μα]σοᾶ Ώαπι ΤΠΡΗΨΙ Ονπί ή 1δτ ρῖς 
504. 655 Απηῤγεί οίο ... ς (Ξ-Ξ 68 Ν, 5εᾶ ταγδα9 Ε΄) ἰδὲ (5ο ς9) νει 
ἴδε (5ἱο ς ουἵη 1 ὅ αρ Βου, ὃ αρ Μίίμααϊ εἰς) ουσπι 061, αἱ οεγίε 
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/ , λ α 3 - λ [ή λ ω 

παύῃ νύμῳ καὶ καυχασαι ἐν Όεῳ 18 και γινώσκεισ τὸ θέλημα καὶ 
/.- ν -- 

δοκιµάζεισ τὰ διαφέροντα κατηχούµενοσ ἐκ τοῦ νόµου, 19 πέποι- 
/ Δ ς Λ ” -- -- - 

Φάἄσ τε σεαυτὸν οδηγὸν εἶναι τυγλῶν, φῶσ τῶν ἐν σκότει, 20 παι- 
Ἀ 2 / / 1 - 

δευτ ἀφρόνων, διδάσκαλον νηπίων, ἔχοντα τὴν µόρφωσιν τῆς 
; ΑΝ τα 2 , 5 αν ν ια. ος ο 

7νῶσεωσ και τῇσ ἄληθείασ ἐν τῷ νόμῳ' 2ἱ ὁ οὖν διδάσκων ἔτε- 
Δ ΄ 

ϱον σεαυτὀν οὐ διδάσκεισ; ὁ κηρύσσων μὴ αλέπτειν Ἀλέπτεια: 
ς / Δ / / ς / Δ 2]. 

22 ὁ λέγων μὴ μοιχεύειν µοιχεύεισ; ὁ βδελυσσόµενοσ τὰ εἴδωλα 

ἱεροσυλεῖσ; 29 ὃσ ἐν νόμῳ καυχᾶσαι, διὰ τῆσ παραβάσεωσ τοῦ 
/ Δ ε Δ 2 /{.. 9) Δ Ν ”/ ” - . ιά - 

μου τον Φεὺν ἀπιμάζεισ; 24 τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δ ὑμᾶσ 
βλασφιμεῖται ἐν τοῖσ ἔθνεσιν, καθὼσ γέγραπται. 25 περιτομὴ μὲν 
7ὰρ ὠφελεῖ ἐὰν νόμον πράσσῃσ᾽ ἐὰν δὲ παραβάτησ νόµου ᾖσ, ἡ 

’ 2 / / Ελ) τ Εν 9 / Δ 
περιτομή σου ἀκροβυστία γέγονεν. 26 ἐὰν οὖν ἡ ἀπροβυστία τὰ 

’ - - 5 

δικαιώµατα τοῦ νόµου φυλάσσῃ, οὐχ ᾖ ἀκροβυστία αὐτοῦ εἰσ περι- 
Ν / ΔΝ » « 3 ’ 2 ο Δ 

τομῆν λογισθήσεται; 21 καὶ κριεῖ ἡ ἐκ φύσεωσ ἀκροβυστία τὸν 
η - 3 ν - η 

Ῥύμον τελοῦσα σὲ τὸν διὰ γράμματοσ καὶ περιτοµῆσ παραβάτην 
΄ . Δ ς ο) ον 2 -/ 3 32 ασε 5 - 

νόμου. 28 οὐ γὰρ ὁ ἐν τῷ φανερῷ Ιουδαῖόσ ἐστιν, οὐδὲ ἡ ἐν τῷ 
5 3 . 234132 ς 32 - - 35 - 

φανερῷ ἐν σαρκὶ περιτομή”. 29 ἀλλ ὁ ἐν τῷ κρυπτῷ ἸΙουδαῖοσ, 

Ρ]α Αυτο Ον ΤΗτάτί 06ο, ἴἴεπι ΤΠμάονΙπορ πῖ Ἠαες αἀποίαῖ: οὐ κατ 

ἐρώτησιν, ὧσ τινεσ ὑπέλαβον, ἀναγνωστέον τό: ἰδὲ σὺ ἰουδαῖοσ ἐπο- 
ομαάζη, ἀλλὰ κατὰ ἀπόφασιν, ὧα εἴπη' μὴ ὢν ἆληθῶσ καὶ ἐν κρυπτῷ 
ἰουδαῖοσ, ἀλλὰ λεγόμενοσ. | επαναπαυη: κ 1Τ. (εεβίο Ττερ) Ἐπί]ιαΙ 

οοᾶ --παυει (ιοςίο 0 {7. επονοµαζει κ. επαναπαυσει) | νοµω «τη ΝΑΗ 

ϱ" ὅ. 91. Τὸ. 90. 99. 19π. Οἶεπι” Γιά 15,35 ΟἨν5116οπ1 (θ6ἱ. πιο5ο 1) 

Ώαπι ... ς (ἀ009) Ρταεπη τω επ ΡΕΕΚΙ, αἱ ρ]εν ατα ΟἨν515 ἐχί Ἐπί]α] 
σοᾷ Τμάτί ΤΗΡΗΥΙ Οεο 

20. διδασκ. νηπιων» ο{. Ο16μι”5 Ον ΣΤ ΑπιΡΥΕί είς (6. Ἠαθο απία παι- 
δευτ. αφρ. Ροπ) ... Α 0η 

91. ετερον: 1, 1. 90. 98. 95. πδΟῖ τον ετερ. 

9ὔ. γαρ οἱ. ΜοΙοπδΡΙΡΗ 515 ΤΡΙα]5Τ0 οίο «ορ ΦΥΤΡ (3ΥΙΣΕΗ γαρ 8ἶπα µεν οκ- 
Ρτϊπι) ... δτ. 45ο οπι; πθς εχρτῖπι νρ ατπι ααίι ΟνΙπί 4489. 490. 40τ 
Απιρτςί είς | πρασσησ (116. 129. δὸν .σσεισ) αἳ. ΜεϊοπεΡΙΡΗ δΙ5 Ώ]α] 

πο. ΡΣ ΥΠ φυλασσησ, Ίἴεπι οὔβεγνεδ 4 ονς Απηζἒαί, οιδέοᾶΐας νρτιδ 

(Αρ 11) Ον πΙά59 οίο Αιρθρ 156 αιδρῖτ οἱ Πές {σι 17. εν 

96. τα δικαιωματα ο{. ΟπΙΠί 3589 οι τ... α ϱἳἳ Πατ] ” ΟτΙπ{ήδΟ δικαιωμα, 
ιθήδίαπι | φυλασση: 1, 116. --σσει | οὐχ οππῃ ΝΕ 44. Ώαπι ... ς ΤΙ ουχε 

επτῃ ΡΕΘΚΙ, αἱ Γεγο ΟΠΠ (Α ποπ Πᾳιεθ) Οµτ Τμάτί ΤΠΡΗΥΙ Οες 

27. η εκ φυσ. ακροβυστ. (οί. ΟπΙπί« 439. 450. 491 οἱς): α 5 οπι [ 68 Βα Τιμη 
νόµου ; (ρο5ί λογισθησεται νετο ΤΠ ποη Ἱπίοτριηχ1{) 

28. 99. Ἠαεο Παβοπί οἱ. ΟΥ 1155 οΠί 4,359 Ἐςάεπιῦσδ ϱµπιαΙ255 (οἱ58) οἱρ5 
335 οἱ605 οίς | ὁ: 1Τ. οπι (Ίΐίοπι ὁ ρτῖ ν. 29. ἰοβίο 9, ποπ Ἰέοπι Ττορ) 

29. αλλ οπΤη ΔΑΒΡΕΕΚΙ, αἱ οπιπσῖά ΟΥ Έπς είς... μη ΤΙ αλλα οππι Ὁῦα 

ΡΜ 1, 10 

Μί 15.14 

Έε 6, 6 

10οῇ7,19 



Τα, 3 

ρα 116, 9 
αατθ, 11) 

Ρα (60) 61, 6 

914 ο, ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 

/ 2 / στ 

καὶ περιτομὴ καρδίασ ἐν πνεύµατι οὐ γράµµατι, οὗ ὁ ἔπαινοσ οὐκ 

εξ ἀνθρώπων ἀλλ εκτου Όεουῦ. 

αι 

1. Τί οὖν τὸ περισσὸν του Ἰουδαίου, ἡ τίσ ή ὠφέλεια τσ περι- 

τοµήῆσ: 32 πολὺ κατὰ πάντα τρὀπον. πρῶτον μὲν γὰρ ὅτι ἐπι- 
στεύθησαν τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ. ὃ τί γὰρ εἰ ἠπίστησάν τινες; μὴ 
ᾗ ἀπιστία αὐτῶν τὴν πίστιν τοῦ Θεοῦ καταργήσει; 4 μὴ γένοιτο' 
γυέσθω δὲ ὁ Φεὺσ ἆλιθήσ, πᾶσ δὲ ἄνθρωποσ ψεύστησ, καθάπερ 
7έγραπται' ὅπωσ ἂν δικαιωθῇσ ἐν τοῖς λόγοισ σου καὶ νικήσεισ ἐν 

29. εν πνευµατι (Ειβ118155 οὐ γράµµατι ἀλλὰ πνεύματι): ἅ οσ πνευµ., 
Ιέοπι ἆ ο 6 (6ἱ οἴγσωπισίθῖο οογζΐ6 φιῖ δρ ποπ. {εγα) | ου ο (4. 41. 45. 

489. 61. 68. Ρ56Σ οδοὲ οπι) επαινοσ ουκ εξ ανθρ. αλλ (ΕΏ Επδάθι 558 

αλλα) εκ του (οί. ϱΕ οίξ; ϱἳ δα 98. 48. τὸ. Τ4. αδὸὲ οπι) Θεου (93η ἆ 

ο νρ Ονπί 205. 504 οἱ 2905 ϱ{ 614 Απηζηιςι αἱ αἀᾶ εστυν, πον Ἱίσπ ΟΥ 
Φ901Ποί ρχδομθ 15 οµἱπίά» 159 Ἠ)α9άετηῦῦδ ο) ο{ς): 43 ΟΗΥ531 (α{.πιοδοΆ) οπι 

ΠΠ. {. ή ωφξλεια οπΠΙ ΔΟΑΒΡΚΤΙΡ αἱ ἴοτο οπιπ ΟΥ Τπάτε οἷο ... να 4Τ. 

οδό οπι ή 

9. πολυ: 190. οἳοῦ πολλή (αἲ Ίππι ΑΙάῑς οἳ Οοἵπασας οἀἱάσχαπθ) | πρω- 
τον: 4ΤπΡ Ο15)115 (πο. ΤΜοπαδν τ) οἰξαί16 πρωτοι | µεν γαρ οπτη ΔΑΡΕΚ 
1, αἱ ρ]ον (41118 6131 οπι μεν) ΑΥΤΡ Ον 19 ματι Επίμα]εοὰ Ῥ]μου 
πιαπ]ο] 3 ΤΠΡΗΥΙ 0ος (τοβρϊοϊί Εβάεπι 1: πρωτοι γαρ επιστευΦησαν 
τα λοχια τ. θε.) ... Τὰ οπι γαρ οπι Ἑρ"εα Τθ. 950. 19013 194. 19τ. ἆ 

ο 5 νς ΒΥΙΣΟΝ ϱορ ΄αγπι αδἰἩ Οδ Όαπι Ονπί 196. 508 Απιζἒι αἲ. | 

ἐπιστευθησαν οὐ. Οἱ 5115 Ειιδάειη Η1 είο .... αἲ  αάά αυτοισ, αποτῃ- 

αἀπιοάππι ἀ ο να ΟχτΙΠΙ 456. 495 Απιῤγβίὲ οἵο ογεᾶίία βιωιέ ἐῑΙὲ8 

ὃ. τί γὰρ εἰ ἦπ. τινεσ; μὴ Ῥιαοσιπῦις Βεηρο]ίο δἱ Ίμπ 5ονΙρβίπιΣΒ, 
πθς αίον Ονἰπέ Απηοιοι αἱ. ναίν ἀἰδμηχίδεο; ς 9 Βή Τϊ τί γάρ; εἰ 

ἦπ. τινεσ, ἡ | ἠπιστησαν (Ον πί Απιῤιρι ποπ εγοαἰάεγωπέ, ΟΥΡ)" οἱ 
αΗΡ{ οφοἰζεγιπέ α [ᾳ6): Α ηπειθησαν, Ῥασἱαπορ” ἀοϊϊφμεγιέ | καταρ- 
γήσει: 1, πἱδ οαξ ΟΠΥΙΠΟΞΟ3 καταργηήση, 4Τ. παταργευ 

4. γινεσθω (οι. ΡΙά 156 Τ]άνε Ώαπι είς): 1, 26. 92. 45. οδοὶ 01535 γε- 
νεσθω, Ονεαἲ 1 γενηθητω (τὸ οὖν γενηθήτω εἴρηται ἀντὶ εὐκτικοῦ ὧσ 

τό" εἴη τὸ ὄνομά σου εὐλογημένον είς) ... ἅ εστω, Ίτοπι εέάονρ 
0Υρθ9: 120: 135: 305 (ες, οοπεσατίατ) Απιουςι; ϱ οδὲ αιέ ορέο, ΑπιρΙιις 61984 
ο. Οοπίτα ΟνΙπίδ. 199. 601 Ἰαέ α πασ δε αἳ. νρ (αξ. απι ἔτι ἀθιπίά Ἰαγ] 

ἰοΙ) «ορ 5ΥΥΡ Ονπίδ/900 ο(ή0τ. 499. 501 115,6 οἱο.... α ἆ ο 6 ΥΡΠΙ5 αρ 
Ίωῃ ΑΥΥΣΟΝ ΟΥΡ οἱ οοποξατία π. γαο, αῑπι π. ουν | καθαπερ ο. ΝΕ Τμάτί 
ενες ἵωῃπ Τί καθωσ οπα ΑΡΕΑΚΙ, αἱ ρ]ον .... Τὸ. ὦὧσ, Τθ. καθο { νικη- 

σεισ ΟΝΤΑ ΝΛΡΗ 1Τ. 29. 980. 94. τὸ. 116. 141εοί μδοῦ... ς ἴωη ΤΙ νικη- 

σήσ ουπι ΒάΚΙ, αἱ ρ]ου, Ιίοπι οάἹέαπα ἵπ Ογ5)595 οἱο (1: Βποίπαί Ιοσίῖο 

οἱ. ΤΝΧΝ, 5οᾱ ο, Ἠοπα, οἱ. ΝΛΕ αἱ ρ]αυ νικησησ) 
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- ς - - 

τῷ κρίνεσθαίσε. Ὁ εἰ δὲ ᾗ ἀδικία ἡμῶν Θεοῦ δικαιοσύγην συχί- 
.. 2) { ὰ 

στήησιν, τί ἐροῦμεν; μὴ ἄδικοσ ὁ 9εὺσ ὁ ἐπιφέρων τὴν ὀργήν: κατὰ 
” Π 3 πι ” αλλὸ 

ἄνθρωπον λέγω. ϐ ιὴ γένοιτο' ἐπεὶ πῶσ κριεῖ ὁ 9εὺσ τὸν κόσμον: 
Δ [« -- - - - 

Τ εἰ δὲ ᾗ ἀλήθεια τοῦ δεοῦ ἐν τῷ ἐμῷ υεύσματι ἐπερίσσευσεν 
.] Ν / 3 .. 34 2 λ « ς Δ / 5 Ν 

είσ τὴν δόξαν αὐτοῦ, τί ἔτι κἀγὼ ὧσ ἁμαρτωλὸσ αρίοµαι; ὃ καὶ 
ΔΝ ον / Ν έ / / ς ος / ς 

μή καθώσ ῥλασφημούμεύθα και καθωσ φασίν τινεσ ἡμάᾶσ λέγειν ὅτι 
/ Ν κ ο ο/ π.δ ο.) Έτ Δ / 2! / 2 ποιήσωµεν τὰ κακὰ ὕνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθά; ὧν τὸ κρίμα ἔνδικόν ἐστιν. 

τ ε ό 9 Τ/οὖν; προεχόµεθα; οὐ πάντωσ᾽ προῃτιασάµεθα γὰρ Ἰου- 

ὕ, Όεου ὄνκαιοσυνην (αῦ. Ο1ομα1δ Ον πΙδο1. συ Αιηῦγε(): 6 ρνς Οπί 499 
δικ. Φεου | ο επιφερ. την οργην (5ίο κὸ Ο1επι1ῦ ΟνΙπί 501: 505 ο{ς): 
κἘ ϱΟ0Ρ ΒΥΥΣΕΗ αἀᾷ αυτου, ἵἴοπι Ῥ]]αδίτηαθγ 51 (611 1493) φι Γενί 
ἔναπε δµαπι Ποπιζπῖύις | κατα α’θρωπον λεγω (Ο1ειη159 αος οπη, Πσοί 

αάάαί ή γενοιτο): οἳ ΟµΙπί503 Αοἰεπᾶωπι 6απε ἐδέ φιιοᾷ π φιζδιιδάαπι 

εἰίαπι ἀγαεσῖε εωα. δἷο ὑπυσάίητ: Ναπιαπῖά Ἱπῖαπαςδ ἄαις αι {π[ογί ἵγαπη 

βἀνοτβπ Ποππίηθςὁ 10 πιαφῖς 5εσιιπάπι ᾖπιο δέπδπι οἱεὐιιέ φας 

αἰαύπιιδ οοπιωεπζγα. Δεσοιιάιπι Ίιοο υετο φιοᾶ πι Γαὐπιῖς εωᾳ, αἱ ποπ {ές 

ὤγαεσοτιι ὑπωεπίπιιδ: -- Βαοιπᾶαπῃ Ποππίπδιη ἀἴσο -- ἅἴα πέεζέμεπαιι 

υἱαείιγ εἴο. Ας ταῦβας 50 αἆ α]ίεγαπῃ 1]]απι βοτ]ρίαταπι τοβρ]οῖί: αἱ ἐπ 

φιϊδιικάαπι εαα. ἴε(έ ἀἰαύπιιφ. Οαπα οαἀεπι οοπυοπ]ί Ῥ]ή]αςίν 1. ]., Ίοπι 
αοἰλαΏ, οᾷ αα{ΏΡΡ Ίηδαρον αᾶάῑί: αἱ Ίου ζο41οΥ πιογε Πιοπιύπτιπι, 

Τ. εν δε ουπι ΝΑ ὅ. 25. ὅτ. Τ4. 194. ἆδεὶ Πατ] «ορ Ώαπη ... ς 1 ΤΙ ει γαρ 

ο! ΒΡΒάΚΤΡ αἱ ρ]ετ νρ θγναίν Ονπί 501. συ Αιηῤιςι Οµ155: Τ]μάτέ αἱ 

Β. και καθωσ οπΏ ΝΑΡΕΑΕΙΡ α] Ρ]ον νρ 0ο) ΒΥΥΡ ΤΙ (5ΥΥΒΕΗ και ΟΠΙϊ85ο 

καθωσ, 11θοχο αί]ι) Ο1επιδς Ον Ιπί 501 οίο.... Ἐκ ὃ9θ. Τ4. αδΟΥ 0Π1 και | 
οτι (οί. ΟΙ απιδῖ” Ἐρ{ρΙΦ5 οχσοοᾶ ναι οίς, Ἱέσπῃ ᾱ ο φιιία ασἰαπιιθ): α τθ. 

120. ΕρϊρμδδΡείαν οπῃ, πες οκρτῖπι 6 νο ΟτΙπί Απιζιοί οίς | ποιησω- 
μεν: 9. -σομεν {τα κακα: ϱ” οπι (Ρ"39 α4ᾷ) τα | ελθη: ὃτ. ΒΡΕ «ορ 
αἀᾶ εφ ήµασ 

. προεχοµεθα ΟΙΤΏ ΝΒΚΡ οἱς (νς Απιῤνςί αἱ ῥτγαεσεϊζὔπιι ϱ08), 1ΐθιι ΑΙ 

ΚΡοΙΣ προσεχω-) προεχωµεθα ... Ῥ4 851. 011951 οχίποΡο 3 οἱ54 Τ]ιάτί 
Μονοτ]αποδ{1 προκατεχοµεν (Τ]μάτί Βονετίβη κατεχομεν) περισσον, 

Ἱέοπι ἆ σ Ονίπ{ «5ο: Ρῖ Απιῤιμισαα αἲῑα φιζᾷ 6η ἐοπεπαις απιρ[ήιε. Ὑϊάο- 
{πχ οἱ, ΥΥΣΕΒ αοοθἀἆστθ (οΠΙ68Ο ΡαΥΙΐεΥ ου παντωσ). Ἐκ ρ"οίο σ0η- 

Βαν]! Ἡ: τι ουν προκχατεχοµεθα (Ἴρβα απ]άδιη 6 ας Ἱποιτγῖα κάτ ΠΟΠ 

ἀο]ον1θ) | ου παντωσ: Ίαν ἆ 6 9ΥΙΣΕΝ οαἱρ ἴσί αοίμαί; Ονίπί ΟΗ 557 οκ 
ΠΟΡΟΣ Τ]άνί βανογῖαπσαί οπ1 (Ῥ τι ουν οππῃ προεχοµεθα Ἰπ ΠΠ 60Ἡ- 

ππχῖέ, ποσαπα οομαετοί ᾳποᾶ ου παντωσ οπι) | προητιασαµεθα (προ 

οἱ. ΒΥΙΣΕΝ ϱοΡ αθίὮ οχρτῖπι, Ιξοπῃ ΒΥΤΡ, δοᾶ νάίέν ἀεπιαπι ο,” α4άῑ).... 

Ρα 91. 493 Ον 537 ϱχπιο»οΣ Οα6οξοπὶ Πτιασαμεθα, Ἰΐοπι σατιβαζζ βµπιις 
ἆορνς Οτπί Απιῤγβί οίο | γαρ (εί. ΟπΙπί 546Ρ9): ϱἨ (ποη Ίέεπι ἆ) 
οπη, πθύ οχρτῖ ΒΥΙΣΕὮ | ιουδαιουσ τε: Α αἀά πρωτον | παντασ: ἆ 
απαντασ | υφ ΕΠΠΙ ΝΑΡΕΩΚΗΡ οἵο ... Β υπο. ΟΕ οί. Ο1επιδθξ ὅουλουσ 

δετουσ υπο αµαρτιαν καν ταισ αµαρτιαισ πεπραµενουσ - οιδεν ή 

ραφή. 

6, 19 
σα ὃ, 15 

6,1 

1, 89 
σα 8,95 



Ρα 12 (14) 
1--5 εἰ 52 

(58), 55 

ΡΕ 5, 10 
140, 8 

ϱ, 98 (10, ᾖ) 
Ἡςρθ,τς 

Ῥς ϱ6 (06), 5 

Ρο 1492 (149),2 
σα 2,16 

270 9, 10. ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 

’ [4 ε ’ ΔΝ 

δᾳίουσ τε καὶ Ἕλληνασ πάντασ ὑφ ἁμαρτίαν εἶναι, 19 καθὼσ 
᾿ ’ 2 φλ Ἕ, 1] « -- 

7έγραπται ὅτι οὐκ ἔστιν δίκαιοσ οὐδὲ εἷσ, 11 οὐκ ἔστιν ὁ συνιῶν, 
3 ” ἕ 9 δα ” Ν “ε.. 9) / οε- / [ο 3 ΄ 

οὐκ ἔστιν ὁ ἐκζητῶν τὸν Θεόν 129 πάντεσ ἐξέκλιαν, ἅμα ἠχρεώ- 
. « - ” ΄ « « , 

Όησαν ̓  οὐκ ἔστιν ὁ ποιῶν χρηστύτητα, οὐκ ἔστιν ἕωσ ἑνόσ. 19 τά- 
, ε - .ν ; αν ίρι ” 

φοσ ἀνεωγμένοσ ὁ λάρυγξ αὐτῶν, ταῖσ γλὠώσσαισ αὐτῶν εδολιοῦσαν. 

ὼσ ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν. 14 ὧν τὺ στόμα ἀρᾶσ καὶ 
ιά / 15 οι -- ιά ΄ .) ” 3 ” σ 16 [, 

πικρίασ γέμει. ὀξεῖσ οἱ πὀδεσ αὐτῶν ἐκχέαι αἷμα, σύν- 
Δ ’ -” { ” - Ἀ 3 αρ. 

τριµµα καὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖσ ὁδοῖσ αὐτῶν, 1 τ καὶ ὁδὸν εἰθήνησ 
2 2] ε] 3 / ο ] / -- 3 - 

οὐκ ἔγνωσαν. 15 οὐκ ἔστιν φόβοσ Φεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν 
, 2) νο ω « ; , ” 5 - , 

αὐτῶν. 19 οἴδαμεν δὲ ὅτι ὕσα ὁ νόµοσ λέγει τοῖσ ἐν τῷ νόμῳ 
-- (4 - -- ον, ν “ο -- « ’ 

λαλεῖ, ἵνα πᾶν στόµα φραγῇ καὶ ὑποδικοσ γένηται πᾶσ ὁ κὀσμοσ 

τῷ 9εῷ. 20 διότι εξ ἔργων νόµου οὗ δικαιωθήσεται πᾶσα σὰρξ 
/ νι Δ ήν ε 

ἐνώπιον αὐτοι ' διὰ γὰρ νόµου ἐπίγνωσισ ἁμαρτίασ. 

10. οτι οἱ. ἆ ο 6 νς ΑΥτρ οχργῖπι ... 1. 9. 91. 95. 96. ὅπ. ΤΑ. 109. 119. 

1Τ8. αδοὺ 056 α] ρ]ας50 0ΠτὸΣῖ οπι | ουδε (ϱ9): ϱ” ουδ 

11, ο συνιων ο. ΔΡΕΚΙΡ αἱ οπιπνἷά (Τα5Ηπά1813τ οἱ Τ159 οί]απι οκ ΤΙΧΧ βίο 

αβαγιιπὲ 1οσιπα) Οτῦῖ Τ]μάτί Επίμα]έοᾶ Ώαπη οἷο, Ἱέεπη θΥταἲῦ ανπη . 
Τωπ οπι ο οππΙ ΑΡαά 1: ΤΧΧ του ιδειν ει εστι σύνιων ή εκζητ. τ. Θε., 

Ἰίοπι ουκ εστι ποιων χρήστοτητα). Νεο αΡπΠοβοετο ναί αγοπ]πι 

4ο ρ νο ΟτΙπί{δ04θίό Απιρτβί αἱ ποπ εδ ἴπίε[ίεφεης, ποπ οδί γε ιῖγεπδ 

οοπίσα ν. 19 ποπ εδέ φιῖ ]αοΐαίι. Οθίθγαπι ΒΟΥΙΡΒΙΠΙΠΒ συνιῶν αἱ κ, αἱ 

Ριαν]ά Ἠπί]μα]σοᾶ: Τωῃ συνίων ιἱ Ῥὸ (5ο Ιάοπι συνιοῦσιν 2 Οο 10, 19): 
ΤΙΤΒΙΒ αἱ αέ 191. 194. Ίδοῦ συνιών. Οἱ αἆ Μι 19, 19. | ο εκζητων οΙΙΤΏ 

ΔΑΡΕΚΗΠΡ αἱ οπιπνίᾶ, 1ΐοπι γταἰῦ αγπι ΟΗΥ είο... Βᾶ οπι ο, Ἠῖπο Τη [ο] 

εκζ. Τμαηὶ αἱ απο τοἰαίαπι ο8ί,. Ι99 ουπι ΤΧΧ η εκζξητων | Ἡ ζητων 

12. ἠχρεωθησαν οἶπι ΝΑΕΣΡΊα (:: πί αχρεοσ Ῥτο αχρειοσ) ... ς Ἰμ 

ἠχρειωθησαν ο ΒΡΡΟΕΚΙΡ α] οπιπΊά (56 18 αἱ ηχριωθ.) :: ΤΝ Χεά 
ἠχρειωθησαν, 5οὰ να” ἠχρεωθ. | ο ποιων ο ΝΡΕ, Ἱοπῃ (νἷάε απίς) 
4 ο νσ ΟνΙπί δή Απιριςί αἱ φι /αοϊαί: 5 Ταεῖοπς αιί γι ]αοΐαέ ... ς 
Ίμη Τϊ οπι ϱ 6ΝΠ1 ΑΒΑΚΙΡ αἱ οπιηΥ{ά ΒΥΤΡ ΑΥΠΙ ΟΗΥ οἱο:: ΤΧΧ αὔδαπο 

αγήίσπ]ο, 5ο Παβοί κ” | ου εστιν ἕωσ ενοσ οὐ. ΟνΙπί Αιηῤιςί ος ... Ἡ 
6733 οπι ουκ εστιν, Ίΐθπι ΒΥΙΣΟΝ ε{ Ίιοπι ἐδέ φηί /αοίαί Φοπιπι, Ίιο 18 
φιζά επι 

15. λαρυγξ (α -ρυνξ): Αρ 1Τ. 48. Τ4. α1ὔ5οῦ λαρυξ 

14. ὧν το στοµα οἵιπι ΔΑΡΕΑΚΗΡ οίο ... Β 1Τ. αάά αυτων (ΟΥΡΞ55 εἰ ον 

εογιύπο), Ἠϊπιο Τωπ αάά [αυτων] :: ΙΧ ων το στοµα 

19. 9 νοµ. λεγευ οἵππι ΝΟΑΒΡΒΑΚΙΙΡ αἱ οπιην]ά σ (το) Αγταί αὖπι οἷς 

ΟΗν95 ματι Ώαπι οἱςο ... νξ 4 ο νρ «ορ Ον 4294 οἰσαί 3 Ονπί ἡ,δυύ 58 
ΑπιζΒί αἱ ο νοµ. λαλει (οφ) | λαλει οµπι ΝΑΒΡΟΕΚΙΗΡ αἱ {6γθ ΟΠΙΙΙ 
ἆ ονρ «ορ 5Υγτρ ΟΥ935ί οἰσαίδὰ Ονπί ωδοῦςδς ΟἩν ΤΠάτί Ώαπα οἷο ΑπΙΡΥΡΙ 

8) ... Ῥύεακ 19196ί β ρ ΑΥΙΣΟΙΙ λεγευ 

90. εξ εργ. νοµ. ου δικαιωθ. οἳΠΙ ΝΑΒΚΙΡ α] οπηπσῖᾶ νο (αἱ. πα ἀθιηϊά 
οἵς) δυτ{Γ οορ αὖπι ΟσΙπί 509 ΟἩν Τμάτί Ώαπα οἷςο... ΡΕΓᾷ 4α ες ἤι 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ρα οπή 

’ / - 

21 Νυνὶ δὲ χωρὶσ νόµου δικαιοσύνη Φεοῦ πεφανέρωται, µαρ- 
ς - Δ -- .. / κ λ 

τυρουµένη ὑπὺ τοῦ νόµου καὶ τῶν προφητῶ», 23 δικαιοσύνη δὲ 
- ” ” 5 ’ ’ 

Θεοῦ διὰ πίστεωσ Ιησοῦ Χριστοῦ, εἰσ πάντασ τοὺσ πιστεύοντασ. 

ααεῦπα Απιργςί α] (αξ. Ο141519 φιῦ ὧν διρεγίογίζεις ἀἴπενξ φῖα πο ἔθεῖ- 
σοξιη" οπιο εω οβετίύια Ιεγίθ) ου δικαι. εξ εϱΥ. νοµ. | αυτου: ὃ. 98. 

ὃδ. τὸ. Τ4. 114. 12033191. 177, αἱδ5οῖ αθί]ι ΟΥΙπί 505 (ὖπ οοπερεσζι εί, 

νο]α] ο οργαπι ἄεο) Απιρτβί του ὄεου | επιγνωσισ (αἰ. Ο1επαδθτ, 1{οπιήἵ 

γλωσισ) ... Εᾶ επιγνωσεωσ (5οᾶ { αφϊδίο, ϱ αφπιίο αιί 19) 

91. Θεου: Ετου φεου (Ἰέοπι ναίν αἲ οππα Πίου -νη οἱ θυ ταβατα 519). 

Ῥνταρίογθα Ρον ππαπϊ(οδίαπη ἱπουτίαπα ασ” Ἡ. 1. αἀά δια πιστεωσ ιησου 

Άριστου εισ παντασ χαι επι παντασ (Ρ” επι πα. ΠΟΠ εχρτοβδῖέ 6ΥΥΟΥο 
Ιπ{θ]]αοίο) | µαρτυρουµενη (ία ϱ”15): ϱ 46. -ρομενη | καιτων: ὃτ. 

(Έτερ 77) οπι και 

99. ιήσου χριστου ΟΠΠ ΝΟΡΕΕΑΚΗΡ αἱ οπηησ]ά νρ Αγταί ϱορ ατπι αοἲ]ι 
ΟΙαπι1 Ον 3609 ο π{ 2,511 Τμάτί Ώαπῃ αἱ Απιριςί αἱ ... Ἰμπ οΠΙ νησου 
ουσια Ἡ Μοϊοπίετίδ)15 (αἲ 181 βαϐ1ς Ἰθεχο αβοτίιν νατραπι Ῥαπ]: Τηπιο 

1ε, ΠπΠιο ὑιδδία ἄεὶ ρε Πάεπι η, «μας εδί ἰδία ἄῑδέποίοἳ - -- 

Οιγὶςύὲ ἀἰδίπιοίίο ἄιδροφιέίοιυπι εδί, ποπ. «ἴεογΙ ; πιοπεέ ἠιδήῄοαίος επω ]τᾷο 

Οιγιδέέ, ποπ επ ζεε, Ῥαθεπι αἆ ἄειπι Παῦεγε.) ... ΔΑ εν χριστωιήησου ... 

ΟΗ1550. (αἱ, πιο5ο 3) οπι (ειπων γουν' δικαιοσυνη Θεου, επήγαγε' ὃια 
τησ πιστεωσ, εισ παγτασ μαι επι παγτασ τουσ πιστευονταα, | 

εισ παντασ 5ἰπο αἀάϊίαπα οππι Ν ΑΠορΡ 4ΑΤ 19Τ. «ορ αππὶ (1ξοπη 

εοἰ]αίΣ φιοᾷ πι Πε Ιεδι Οι Πιδύ[οαπδη" αμιιᾷ ἄειπι ΟΠΙΠΟΡ ΕΠ[ί 

φιζ οεάιπέ ὕπι επι; ΒΙπαϊ]ΐτεν αἲ9 φιιοᾷ Ἰιδμία ἄεὶ {απέιπιπιοῖο οδέ ἴπ 

ύιᾷε πι Πεδιπι Ο]ηἱδέπι Ἰωιζομίγιε ἄε εἶδ φιιέ οπεάιπέ ὧν ειαπ) Ο]επι1 

(δικαιοσυνη δε Θεου δια πιστ. τυ χὺ εισ παντ. τουσ πιστευοντασ᾽ ου 
γαρ εστι διαστ.) Οι 3905 (δικαιοσυνήν λεγει την εκ πιστ. τὸ χῦ, ήτισ 
πεφανερωται εισ παντ. τουσ πιστ.) επί 516 (οι -- οδέεσίεςεξ, ἐπιδέέίαπι 

ἀαΐ εν Πίᾷεπυ Ίεδιι Ο]Ηδί ε9δε ἵπ οπές φιῦ σγειπέ, Ίειιε Ἰιαῦεγε αἰζ- 

Φιαπι ἄἰθέιοίοπιεπι, δε ΟΠΙΠΕΣ ἀεἰζφιῖεδε εἰς) ΟΥταξί56 Ααρίετ (αίρεςς 

παθη ϱΙ5ΡΙΤ οἱ Η{έ ο{εοπ/ὶ ορἈΡρο]αξ {πι οπιπε «ιό ογεζιιέ); Ίΐθπι δρεΥ 
ΟΠιΠΕΦ ΑΠ ἀθπιῖά Πατ] α]]δεμτη, Ώαπι επι παντασ....... ς (43909) Τή αάά 
και επι παντασ εππι ΝΕΡΕΕΑΚΙ, αἱ ἴογο ΟΠΙΠ Υνρ]θ {α ΒΥΤΡ (ένα ΦΥ Υ5ΕΙ 
ὤν οπω65, οὐταηοι 511ΡΕΊΥ ΟΠΙΠΕ5 φιῦ ογεάιέ ἴἵπ εο) Οῦδὸ Επίπα]εοᾶ Τμάντί 

ΈΠρΗγΙ Ο6ο (Οτ]πί 511 ἐχί ὅπ ΟΠΙ6Β εἰ 51ῤ6 ΟΠΙΠΕΒ «ῖ ογεζιωιέ πι εωπι, 
Ρτοτδας αἱ Παῦοπί {α οἱ νσζῖθ, ΟΩιοᾶ αὉ Οἵ Ρτο[οσίαπῃ 6556 ογ6ᾷ1 Πο- 

απάΐ, απππα οἱ 1ρβο ΟΥ 32605 ομπί ἡ, δϊδοοπα ορπίτα β{6πί,) Απιιοί (ὗν 
οπΙιες οεῖ διΡΕεΥ οπΙπέΒ, Ίου ἐδέ 8ιΡΕΥ οπιπέ Ιμάαεον εἰ ἄγαεσος οἱς) 

ΟΜγοπααΜίἩ (αἱ ναο]ο ογεζωπέ ὕπ ει). Οοπιπιοπίαίαν Τμάν5 τὸ γὰρ 
υεἰσ πάντασ'' τοὺσ ἰουδαίουο λέγει" ,,ἐπὶ πάντασ΄ δὲ τοὺσ ἐκ τῶν 
ἄλλων ἐθνῶν. (Ἠαάσαι οαίΙ Ῥοχ ΘΥΓΟΥΟΠΙ Αρο]μαγίο αἀδοηΡῖς.) :: 
Ρτο Ε6ΒΙΊΠΠΙ ταίΙΟΠ6 ΟΠΙΠΙΠΟ αἀεπάππι ο5ὲ εισ παντασ αβδαπε αἀαῑία- 

πἹοΏίο. Οποᾶ απἰάεπι αἰβῖ α Ῥαπ] Ἱησοπῖο Παιᾶ αβμβοτγοαί, {απο 

πθς 4) Ιπίθγρο]αίοτο αΠεπιπη θβί. Νεο ρτοβαΡ1]έεν ἀῑχοτῖς Ῥτονίογθπι 

Ἰθείϊοπεπῃ {πάςο ογίαπι 65566 αιιοά βοπῖρίου α παντασ αἆ παντασ ἴπαή- 

β{]ποπ{, Ὁί επῖπι {θβίες απ]αα]δθ]πηϊ ἰβηίαπι ΠΟΠ οοπβοπ{]επίος Ώτο- 



915 9,28. ΠΡΟΣ ΡΩΜΛΙΟΥΣ 

2 / Β ο. ῃ Ν ω κ « . 
το 12 οὐ γάρ ἐστιν διαστολή: 25 πάντεσ γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται 

” / ον ως / -- -- 

τῇσ δόξησ τοῦ Όεου, 24 δικαιούµενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι διὰ 
- 3 / ωά - -- ε 

Τ1οΣ)Σ σῇσ ἀπολυτρώσεωσ τῇσ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 20 ὃν προέθετο ὁ 
Δ 6 / Δ / 3 μα .) ο” [τά ) ” σ κν 

Φεὖσ ἱλαστήριον διὰ πίστεωσ ἓν τῷ αυτοῦ αἵματι, εἰσ ἔνδειξιν τῆσ 
/ 2 - ες 

δικαιοσύνησ αὐτοῦ, διὰ τήν πάρεσιν τῶν προγεγονότων ἁμαρτη- 
ῃ θ 3 αν 9 -” - -- Ν νσῃ - µάτων 26 ἐν τῇ αἀνοχῇ τοῦ Φεοῦ, πρὺσ τὴν ἔνδειξιν τῆσ δικαιο- 
/ 2 ο ο - σ Ν 

σύνησ αυτοῦ ἐν τῷ φῦν καιρῷ, εἰσ τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον καὶ 

δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστεωσ ᾿]ησοῦ. 
2ἵ Ποῦ οὖν ἡ καύχησισ; ἐξεκλείσθη. διὰ ποίου νόµου; τῶν 

νΙοχαπι {οπαπί, 1{β ΡοβίθγΙοΓ6Β {αΠ{ΙΙΠΙ ἨΟΠ ΟΠΙΠΘΡ Πάο]ίον οοΠΒΟΓ- 

ναταπί ΙΟΠΡΙΟΥΕΠΗ. 

95. παντεσ γαρ: ΕρὶρΙδΟ9 ο, γαρ παντεσ (Πέ ομῖπι Ιοροπᾶάππι Ῥχο ο0 
’ ᾳποᾶ αά1ίαπι οβὲ ει γαρ παντεσ) 

9ὔ. ιλαστηριον (Η3Ρ3 ειλαστ., Εά νλαστηρειον): ἆ ο ρ Πατ!” ” νρδὶχί Απιογεί 
αἱ Ργοραίογεπι, {νο ΟµΙπΙ519Ρ15 ῥγορδἰαξίοπεπι, 11164 ρίασαξίοπεπι, ΑΡ 
Ρεόό πιδχς ϱΓ5ΡΙΥ οἱ ΠΜ γγορκίαίογτωπι, ΟΥΤΠΙΡΙ54 ῥγορζαίογέπο δἵωε Υ0- 

Λάἰαέογεπι | δια πιστεωσ (40) επι πορτα 91. 6133 τθ. ΟΥ 2540 οἱ 
954, 99 ΈπςΡ5 395" 515: 491 Βαεραρίθδά Ογταοίδέ Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ ... ς δι. τησ 

πιστ. οππι ΒΟΌΡΕΕΚΤΡ αἱ Ρ]εν Βα5ς 11509 ΟΗ1ὔ5ὸ Ἐπα]σοᾶ Τμάτί Οες ... 
4ξ ο νο Ονπίδ]ὸ55 Απιρίας 5αεσῦ Αισοίς γεν επι (43 6), Ρρεισοηίος 
πι δαποώιε ἔρδδις (Οτ]ῖπί εν εἴις), ἐς ρε Πάεπι πι ζζις δαπιφμύπε, Απιἒσι 

Πάεὗ πι δαπριίπε ἐρδίμδ ... Α οτι. Ἑδαπα ΟΗμτδό1 νά: ο µεν γαρ πατηρ 
προεδετο, ο δε χΞ εν τω αυτου αιµατι το παν κατωρθωσεν. Τΐβετα 

Ον η” 208 φποπι ροβιᾶ ἅσιις Ργορίαίογεπι (οοᾶ -ογἴιπι). ὑπ απ ιήπο {ραζμς 

εν Πάσπι. {| αυτου ρε οἱ. ΟτΡῖ5 Ἐπβίεν οἰο (97. Οτ935 Ροβέαιµατι Ρο) 
ων 8 ἀπ. Τθ. εαυτου. Ώο Τιαϊπῖς (ἱρεδις, οζζμς, εἴις) νὶὰο απίο | δια 

την παρεσι) 11δᾳ τησ δικαιοσυνησ αυτου (ν. 54): τα 11. 99. 53. 61. 
Τ6. Ἠ5οΓ” 956 (χαπβί]]οπάο οπι | παρεσιν εἰ. Ον Οµν Τμάτί Ώαπι 
ΤΠΡΗΥΙ. Βίο Οµ1531: δια την παρεσιν, τουτεστιν τήν νεκρωσικ. - τι δε 

τουτο εστι" το εν τή αποχή του Όεου την παρεσιν γεγενησδαι; ... 
46. πωρωσιν, 69. 110. παραινεσιν (58Η παρεσνεσιγ), ἆἲ ο Απιρηςί 

Αοβοσο πηθΥ ο{5ΡίΥ οἱ Ην Ῥο]ασεοπι ῥγοροβύίπι (οοπίτα νς γεπιβδίοπιεπι) 
εως Ατ. 4 ἆ εν τω νυν αινωπι 

96. προσ την εΙΙῃ ΔΑΒΟΡΊΡ 4Τ. 49. 80. ΟΙαπι141 Ογναοίδδ Ώαπι... ς ΟΠ 

την οσα ΡΕΕΚΙ, αἱ Ρίου ΟµΥ Τάι Εαίμα]σοᾶ ΤΠΡΗΥΙ Οοο | και δι- 

καιουντα (3 -ουν) ... τα 4. 59. ἔᾳ ἔα αΗαεππη Αιηῦιςί οπι και (μέ εδ 

ἔρδε ἐμδέιδ, ἀιδέοαπδ, Απαριβί οτι {ρδε) | νησου επι ΔΑΒΟΚΡ αἱ Ρία 4” 

απη Γι ΦΥΥΡ αγπι ο ΟΠΥ551Ι αίμα] εοά ΤΗΡΗΥΙ Ααροῖ ΟχοβΡςΊΕ.... 
νροῖο ἀοπι]ά Ίαχ] {οἱ «ορ Οππί 51 Ῥ]μάνι Απιζιοι Βεἱαβ ο. /οδι 
Οιίοή, τὸ χυ, ἆἲ Οἱοὲ Πεδι, ΒΥΙΣΕΝ απο «οπιϊπᾶ πιοδγέ [δι (19 οπη) 

Οωηἱρίέ ... ΕΙ, 140 Ο]οπι ή] κήσουν (1. ο. Π/ Ῥτο (ϱ). Νοη Ιίεπι τοσίο 

α[Πογίιν Όος 244: Ροβίαπαη οπ]πι τον εκ πιστ. ΤΡ βοτϊρίαπι εδί, οχρΙ]- 

οαίιν δικαιουντ. τον δια πιστεωσ του τῦ. 

97. ἡ καυχησισ (0ἱογίαίο, δοᾷ ἆἲ ἀιδίή[ιοαίο): πα 4ο [ϱνα Ονπί 15: 
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᾿ π / - 
ἔργων; οὐχί, ἀλλὰ διὰ νόµου πίστεωσ. 25 λογιζύµμεθα γὰρ δικαιοῦ- 

/ / Δ ο / Ἂ 2 / ς Ν 

σθδαι πίστει ἄνθρωπον χωρὶσ ἔργων νόμου. 29 ἢ Ιουδαίων ὁ Φεὺσ 
’ οι Ἀ αᾱ » λ ο ο] - 2 τς ε Δ ο] 

µόνον; οὔχι και ἐθνῶν; ναὶ καὶ ἐθνῶν, 90 εἴπερ εἶσ ὃ Θεὺσ ὃσ 
[4 .) ω ͵ -- 

δικαιώσει περιτομὴν ἓκ πίστεωσ καὶ ἀκροβυστίαν διὰ τῇσ πίστεωσ. 
σ -- - 

8] νόμον οὖν καταργοῦμεν διὰ τῆσ πίστεωσ; μὴ γένοιτο, αλλὰ 
΄ 

γόμον ἱστάνομεν. 

4 

1. Τί οὖν ἐροῦμεν εὑρηκέναι 4βραὰμ τὸν προπάτορα ἡμῶν 

511. 515" 53 Λιιο δρῖτ οἱ ΠΜ Ῥ5 (ποπ 1ΐοπα οοπίν ϱρΖΡρε]αβ) αάά σου | ουχυ: 

ῬΣ ουκ, Εά ου | δια 86ο: "85 οΠι 

98. λογιζοµεδα: Ῥέ(πο Ἱέεπα Ε)ΚΡ αἱ αἰίᾳ -ζωμεθα | γαρ ουπι ΝΑΡΕκα 

5. 9. 99. 9δ. 99. 4Τ. 90. 121. 19ΜΤ. 1Τ9. ἆα [ρ νρ εορ΄ατπη (αεί) Ον 

1πῇ 516 Ώαπῃ Απιζιςί ΑπσζοηίςερΆἊρεῖας.,., ς(- αὖὐ Απ) Τί ουν οππι πο 

ΡΟΚΙΡ αἱ Ρ]ετ αγγ 01555 Τμάτί Επίλμα]οοᾶ ΤΗΡΗΥΙ Οος | δικαιουσῦ. 
πιστει ανθρωπ. εππι ΝΤΑΒΟΡΕ ὅ. 4Τ. 165. 118. 119. 958. ἆ 6 (5εᾷ 4ο 
εν ᾖᾷσπι, οἳ 4 ο Ιιοπιύπιήπι Ῥτο -πεπι) Ώαπα ... Εα ἔς νο αοθλμαίς Οτἷπί 
51655 Απιργρί αἱ δικαι. ανθρωπ. δια πιστεωσ, «ορ Πιοπιύπεπι ἐιδοαγέ ἔτι 

ᾖᾷε ... 5 (-- αϱ 54) πιστει δικαι. ανθρωπον επι ΝΕΚΙΡ αἱ Ρ]ον γα! 

αὖπι ΟµΥ Τπάτε Επία]έοᾶ ΤΠΡΗΥΙ 06ο 

99. η οἳ. ΟΙεπιδδθ. 150 είς; ἀἲχ (αὔ) ο ἔο νο Οιπί ρρ]αί απ ... ΑπνΙά 
9933 ΤιΙαποΥΤ106 µη, ττ. ει... 90. 89. 48. 51. πδοῦ Τμάτί οἵι | µονον 

6ΙΙΠΙ ΝΑΟΕάΚΗΡ αἱ] ρ]α (4ο ἔρ νο Ονπί Απηῤιςί οίς ἑαπέιι) Τι ά 6η Σ8ύ 
(οτυ µη µονον τιούδαιων εστιν ο Όεοσ, αλλα κ. εὔν.) ΑΠΙΡΣΣ ΟΗ1554 Ογν 

β4οι ὅδι Τ]ατί Ώαπι Οµ6ο ... Τί µονων οσπι Β αἲ15 0]οπιόδθ. πο ΑΙΠΦΡ4 
(Οι 51 8επιο! βιιοί 16οΙο) Τα]1απουτ 106 Ογτία] 1ο ΤΠΡΗΥΙ (Ο]επαῖδο Αι 
Τα]1απ µονων ο Φεοσ, Ο1επηθῦθ µονων εστιν ο Θε.) ... ΡΕ µογοσ | ουχι 
(Ρα ουχε) καν ΟΠ ΝΑΒΟΡΕΕΑΚ ὃ. 91. ὀ9. 40. Απ. τὸ. 1ττ. 118. Κδοι ἆ 

οἳρ νο ΒΥΙΣΕΝ ϱ0Ρ αγπι αοίἩ Ο]επιδῖς Α{ΠΙ554: 535 ΟΥ τΊπΙ1ΟΤ (Τπ]16γὲ αλλα 
και) Ον 50405801 Τα ΟΥΙΠΙδΙ5 ἨΠ 115 Απιουίι αἱ... ς (- αὐ 55) 
ουχι δε καν ΕΙΙΠῃ ΤΡ αἱ Ρρ]εν ΑΥΤΡ (0111554) ΟΥΥὰΔο 55Ι Έμανί ΤΗΡΗΥΙ Οες 

90. ειπερ (αὐ’) οειπι κ” αβορ”Ῥ 6, 6. ἀτίικι 80. 197. (5 νὶὰο Ροβ:) 
Ο1απιδῦθ Ον 9335 Ρ1ά 1 1918 Ογτῖα] 107 ο(84οχ 551 Ώαπι Ἠϊονρε]αρ 3 Ῥασϊαμ 
ερῦ (ΙΙ ἆμο δὲ φιΐᾶεπι) ...ς ΤΙ επειπερ οἵπι ΔΕΡΤΘΙΕΕΕΑΚΗΡ αἱ Ρ]ου 

Επβᾶσπι 364. 586 Α/1594- 535 Ον δῦς μάτι ΤΗΡΙΗΥΙ Ο6ς: φποπῖαπι ζεί 
ἆ ο ἔ(5 φποπίαπι (ωᾶειι αιί θἰφιιιᾶεπι) νο ΟτΙΠΙδΙδ Απιῤιοί αἱ | ο Όεοσ 

(5ῖο ϱ" "Ῥοί ϱ9): ϱῦ ΟΥ9335 οπ1 ο 

8. νστανοµεν (8’) ουπι Ν”ΑπορΆ ΤΡ (Ἠ περιστανομεν)κά (Πῖ ἄπο στανο- 

μεν Πποαα Ἱποιπίς) 10. (συνιστ-) 51. 80. Οἱ 9355 Ογταάοιό Ῥαμ....ς 

ιστωµεν οππΠι ΝΕΡΟΕΚΙΡ αἱ ρ]ετ (4Τίσίισταµεν, 11. αἰδ συνιστωμ.) ΟµΝ 

584 μάτι Ἐπίμα]εοά ΤΗρΗΣΙ Οες 

ΤΝ. 1. ευρηκεναι (4135 98πης ευηρεστηκεναι) Ροβέ ερουµεν (4)’’) εαπι νΑο 
ῬΕεκα ὔ. 91. τὸ. 191. ἆοξρ να «ορ αππι αοί ΟπΙπίσ30 ΟΥΥΡΙαΡΗ 06 
Ώαπι ΑπΙΡΙΡΕ...ς Τ] ρο8δί αβρ. τ.π. ημων ου ΚΙΡ αἱ Ρον βγταίτ 

σα 9, 16 

Ἱορ]ι 4, 6 
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Δ ΄ ς ώ Δ } Ν 8 / ” 

κατὰ σάρκα; 2 εἰ γὰρ βραὰμ εξ ἔργων ἐδικαιώθη;, ἔχει καύχηµα, 
απ 15, 6 23 43 » Ν / , Ν « Ν ; Δ 
αν οις ἀλλ οὐ πρὸσ Φεύν. ὃ τί γὰρ ἡ γραφὴ λέγει; ἐπίστευσεν δὲ 
“ο - - Δ -- 3 - 

᾽{βραὰμ τῷ Φεῶῷ, καὶ ἑλογίσθη αὐτῷ εἰσ δικαιοσύνην. 4 τῷ δὲ μ ο 6 ή τ / υ 
{ 

ἐργαζομένῳ ὁ μισθὸσ οὐ λογίζεται κατὰ χάριν ἀλλὰ κατὰ ὀφεί 

Οδ ἰκί ἨπΠια]σοά Τμάτι ΤΠΡΊΥΙ Οες (Ίίοπι Ῥ]μοί οἱ οππαᾶ αρ Ο6ο 

346)... ἀπὸ Οµ5/4 οπή ρ]απθ οπι | προπατορα (0) όππι κ" αίσαπο” 
6. 10. 91. 19. ΒΥΙΡΟἨ ϱ0Ρ αἲπι αθἰμαίῦ ΟΥΤΕΙΑΡΗἩ66 Ὅαπι (οΓ οἱ, Επιβ 

Ρταορ 519 αβρααµ οσ και προπατωρ του παντοσ νουδαιων εὔνουσ 

ανειρηται) ... ς ΤΙ πατερα ΠΠΙ ΝΔΟΖΡΕΕΟΚΙΡ αἱ ΡΙεγτά εΓς νε 5ΥτΡ 

ΟνΙπίσΣο 0ΠΥ54 0σί ο{οοτι Επίμα]εοᾶ Τπάτί ΤΗΡΗΥΙ Οεο (Ίΐεπι Ῥ]οί εἰ 
6εππαἆ αἱ απο) :: 5ο]αί αΐαπη ἵπ Ν. Ῥ. ΑΡταβατη ἀῑσὶ πατηρ (Τις 16, 

94. 99. ΤοἩ 8, 5ὺ Αοΐ Τ, 2 Ῥο 4, 139), προπατωρ 58ερε αραιά ΡΡΣΙ 

]ασ]1{τιτ. 

9, αλλ ου: Ἐ αλλα ου | Φεον οππ ΝΑΒΟΡΊΕα ΟγτεΙΑΡΗ66,, ς τον Όεον 

οππῃ ΡΕΕΚΤΡ αἱ οπιησίᾶ ΟἨ1δή Τμάτε Εαίμα]εοᾶ Ώαπι αἱ 

9. ἡ: ἙἨ οτι | δε οππῃ ΝΑΒΏΟΡΟΕΚΤΡ αἱ Ρ]6Υ οοΡ β7ΤΡ ΤΠᾶνί Ώαπι οἱο; αἲ 
οππάσπη 1οσαπι οππῃ δε αὔίαπη αΠαγαπί Ο1οπιοτη10 Της{άἱαΙ 53 Τη80 ο(181353 
Ον4284 οοαί55 Ἠαβηῖδί 1111. Τιοσῖμιν αρ ΤΧΧ (ραπο πηῖπιδο επ. δε, 

Ίέοπη ο. Οοπιρ].) και επιστ., αἱ Ύπππ ΝΕ ἀεβοῖαπί, ποπ οθτίαπῃ ο5ί 

πω ππη Ἱέα η επιστ. δε, αποᾶ ῥραΐταπα 1ρβῖάδαπο Ῥαπ]1 {αβίπποπῖο Ρτ0- 

Ῥαδθί]ο Πέ, αθίαίο ΟΠεῖβΗῖ Ἱερῖ οοπβιθνετί6 ...... ῬΊεα 61. 1083 8ο" 
οδοί ἆ ο {ρ νρ 5ΥΙ5ΟΒ αγπι αθίῃ ΟΗΥ56 Επίμα]οοᾶ ΟγΥρ105 Οτῖπί 511. 550. 
655. ὅ84 ϱἱς οπι | αβρ. τω Θεω: Πα εἰ. ΤΧΧ. ΟΙεπιτοπα Τγδν ο(ἰαί Ον επί 

Ειθηῖςδέ (έοπι Γαγίραίθ ζεπίφιε Α4ὐταλμ. ἄεο εγεζ(ζ οἵςο) ... 5τ. Παβίᾶϊαϊ 
ΟΥΡ τω θε. αβρ. ΟείετΙπη ϱρ ΟΠΊΠ6Ξ αὔρααμ επι Ῥαπ]ο, ποη αβθαμ 

πέ ΤΧΧ. ΈΩπαπι ἵη τ6ιη οἱ ΟτΟ8{35: νομίζω δὲ τοὺσ απὸ τῶν ἐθνῶν 

μὴ ἐπιστήσαντασ τῇ ἀκριβείᾳ τῆσ γραφῆσ ἐχτεθήσασύαι (5ἱ9) τὸ 
ἀπὸ τῆσ γενέσεωσ ῥητόν, οὐχ ὧσ παῦλοσ αὐτὸ ἔθηκεν ἐν τῇ ἀρχῆ- 
οὐκ ἂν γὰρ ὁ οὕτωσ ἀκριῤὴσ ἐξέθετο τό' ἐπίστευσε δὲ ἀθραὰμ τῷ 
Θεῷ. οὕτω δὲ εἰκὸσ καὶ ἐν τοῖσ ἑξῆσ γεγράφθαι ἐν τῇ πρ. όωμ. ἔπι- 
στολῇ ὅτι ἐλογίσθη ἡ πίστισ τῷ ἀβραὰμ (Ίεσο Ροβα5 αβραμ) εἰσ 
δικαιοσύνην. νυνὶ δὲ ἔχομεν ἡμεῖσ ἀθραάμ. Οοπβίπηα Ἠ]6 εααιθ 
πηαη][οςέίοτα, ΟτΙΠΙ525 Ἠαβοί: ,ὼοά ἀ]σαπίαπι Ιαοίοταπῃι, 4πθπι 1οία 

ππΊπ απζ ἹΠΊ5 αροχ ο Ίορο ποη ῥγαθίαχϊξ, πο 1]]πά απ]άεπ ]αΐογο 

ἀοβοαί απῖα Ίος ᾳποά αροςίο]ας ἀῑσιί --- 11ο {επΊροσο 61Πῃ 4ο 6ο βετί- 

Ρέππα οβέ αιιοᾶ ογεβίᾶενί ἄεο οἱ γεριίαίηπι εέ εἰ αἲ ἀιδέίαπι, πΟΠΚΙΙΠΙ 

Αὐγαλαπι νοσβΏαίαχ, 5εᾷ 4ὀγαπι οτι! ΠΟΤΠΘΏ αἶι». Ὦο απο αΠαπίραβ 
[οτί νιάαυίίαχ 6ἵτος ἵπ οχςκ. Ἡαμονῖ, ᾳποά {αοῖ]ο 4ὀγαλαπι Ῥχο «Ίδταπι 

Βογϊρῖ ροίιατῖ{. -- Βοᾶ απῖα Ίπος οχἰδήπηκίίο Ῥοΐία5 Ἱπσετία οδί 4181η 
βνπηα αρΡρτοῦα/ίο, Π05 οοπΠροπάΙοβίς τοβροπάθαπηαΒ αιιοά οΏβετναπ 

αβοβίο]ας βοπίθπ{ίαπι ἀαῖ, αἱ ἀῑχίέ: Ἴαπι πο Αὔγαπι δεᾷ «4ὐγααπι εν 

ΛΟΠΙΕΛ ἐπ, αρρο]]αν1έ ππο ΘΗΠ1 ΠΟΠ πέ 1η 1ο60 ἄεπεδίς δογ]ρίιπα εδί, 

βοᾷ πί ἆα ο ρτοπιπβίανογαί ἆθαβ.' 

4. οφειληµα (93 οφιλεμα) ΕΠΙ ΝΑΒΟΡΕΕΑΚΗΡ αἱ Ίοηβο Ρίτα αὐΠῃ Ο0Π1 546 

Βπίλα]εοᾷ ΟγΥΡΙΑΡΗ69 Τ]μάτί Ώαπι ... ς (- α)Ρ 1) ΡΤ8επι το 6η 

ΠΙΊΠΊΙ56 ραιου1ά (πα]11ς αρ Ῥοχ] που αρ Μί{μαςί) Οος 
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ο - Λ ον Ἡ Δ .- 

λημα᾽ Ὁ τῷ δὲ μὴ ἐργαζομένῳ, πιστεύοντι δὲ ἐπὶ τὸν δικαιοῦντα 
Ν 2 / / ε , 2 ο ος Π - η 

τὸν ἀσεβήν, λογίζεται ἡ πίστισ αὐτοῦ εἰσ δικαιοσύνην. ϐ καθ άπερ 
λ λ / Δ Ν τος η ες ΄ ὃν ις Δ / 

καὶ «αυειδ λέγει τὸν μακαρισμὸν του ἀνθρώπου ᾧ ὁ Θεὺσ λογί- 
Δ . - τς 3 32 ν. . : 

ζεται δικαιοσύνην χωρὶσ ἔργων᾽ Ἱ µακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνο- Ε991 5, 1.3 
/ ορ . 3 ο µίαι καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι' ὃ µακάριοσ ἀνὴρ οὗ οὐ 
Δ [ὁ , τ η ὃν 

4] λογίσηται κύριοσ ἁμαρτίαν. 9 ὃ μακαρισμὺσ οὖν οὗτοσ ἐπὶ τὴν 
4 Ἂ Δ Δ 2 Γ . ο περιτομὴν } καὶ ἐπὶ τὴν ἀκροβυστίαν: λεγομεν γάρ᾽ ἑλογίσθη τῷ .» 

2 ΔΝ κά ” - στ 

Αβραὰμ ἤ πίστισ εἰσ δικαιοσύνην. 10 πῶσ οὖν ἑλογίσθη; ἐν περι- 
απο, ἊἎ ] ( ] -” 2 / τοµῇ ὄντι ἢ ἐν ἀκροβυστία; οὐκ ἓν περιτοµῃ ἀλλ ἐν ἀκροβυστίᾳ. 

λ -- ' - -- - ν ο 11 καὶ σημεῖον ἔλαβεν περιτοµῆσ σφραγίδα τῇσ δικαιοσύνησ τῆσ «ἂν 11 1 

5, ασεβην επι νρ"ξα ... ς Ιω Τϊ ασεβη επι ΑΒΟΡΕΕΚΗΡ είο | εισ ὃν- 
καιοσυνην βἶπε αἀάῑίαπα: Πνα 6ἴ, ΟΤΙ 33055. πες αλίετ απ ... νρςῖε 
{απ ἀθιπῖά Πατ] {οὶ οπιπ]αο η Απηῤιςί αἱ, οἴίαπω ατπιαδό αἀά θεση 

2γοφοδίζιπι φγαξίαε ἀεῖ 

6, καθαπερ ουπι ΝΑΒΟΚΙΡ αἱ οπιησΊά ... ΡΕΕᾷ καθωσ | δαυειὸδ (δῖς εἰ. 
Ε): οί αἆ Μί 1, 1... θΏξα 40. ϱ5Οἳ ρταεπι ο | δικαιοσυνην (οδς --νη): 
Ρ 1Τ. 46. 6933 το, 114. 1δἱὲΟί εισ δικ. 

7. αφεύησαν: 4. ὃδ. 98. 68. 608. Τ4. 120. α356Υ (Πέοπα πια αρ ΜΙ]) ΟΥ 

δ41Ρ15 οοἆ αφειδησαν (:: 1ϊα οἳ, ΠΧ οκ α αἱ Ῥευπιι) 

Β. οὗ οπή ππρ΄πα 6173... ς Ἰωπ ᾧ ϱ. ΝΕΛΟΡΟΕΚΗΡ αἱ Ρίου Ώαπι Επί]α] 

6οᾷ ΟΥτεΙαρμόό Τματί αἱ, ει ἀ ο ἔσ νς ΟτΙπίσλο. 5005 6ορ εἰς :: Ίδεπη 
ΤὰΧΧεᾶ Ο1αμι”όὸ (αβοτί ος ΤΙΧΧ παπι αἀάαί ουδε εστιν εν τω στοµ. 

αυτ. ὁολ.) εἴς, ΝΑΒ ου | λογισηται: ΚΡ 11. 26. 98. 94. 46. 48. Ἠηδοῦ 

191εοί Επἰμα]οοᾶ .σεται 

9. ουτοσ: Ρ" αυτοσ (Έαυτουσ) | περιτοµην: ΡΕ ἀἲ νβζ]θ μαχ]” {οἱ (πο 

1{6π1 α1Ώ {αι ἀθπιῖᾶ Ποτῖας Πατ] ) ατπΙηΒ (π εἀἀσοηδί ο(αΠηΣ{) Απιριρί 

α4ᾶ µονον. Έααπη ἵη τεπα 1μποῦταδ: , Δον αι/εγας υεῖ αὔνεγοζωπαι ἵλι- 

έπη οεῖ υενζπη πιβπθί. Ἠαῦοί οπῖπα νσςε μαν]”” {οἱ (πο. Ίζεπα ΑΠῃ 

{α ἀσπιῖά) Απιζιμι νι οἰγσιπιοίδίοπε ἑαπέωπι πιαπεί, απ δίο | η και: 90. 

Απ. 49. 59. 1083 19196ί Ίκδου {οἱ ΘΥΙΣΟΝ Οσδή1 (αἱ. πιο5ο 1) Οπή και | επι 

5ος (αξ. ΟΗΥ5:1 ΟγτΕΙαΡΗ 66 Τμάτί Ώαπι εἰς): ο εισ ... 29. 989. αδΟΝ (οἵη 
εί. την) οπη | λεγοµεν γαρ 5ἱΠ6 οτι 6ΠΠΙ ΝΕΡΑ 4Τ....ς Τϊ αάά οτι, Ίμπι 
[οτι] εππι ΑΟΡΟΕΕΚΑΚΗΡ αἱ ρ]ει νο βΥτας «ορ ατπι Οτο” Οδ ΟΥτ 

ΕΙΑΡΗ 66 Ειίμα]οοᾶ Τμάτί Ώαπι | η πιστισ (156 απίε τω αβρ., 11. 69. 
Ρο5ί εισ δικ. Ῥοι): Ἱς οπι 

10. οντι (εἳ. ἆἲ ο ἴα ὧι αἰγοιπιοίβίοπε οιίπι ἐδδεί, Ίἴθιι Ο1ΙΠΙ534 Απιῤιςί 

ΆἉιπσθρ 146 οτι πι οὔγοιιπιοἰδίοπε ἐβδεί, είς): τα ἀἆἲὶὶ ἐρμρνς (εί. αι {1 

ἀεππῖά ΠΑΣ] {οἱ) ΒΥΥΞΟΝ (ποη 1έαπι ϱ) ΟΥτβΙαΡΙ66 ϱ{α4οἳ ὅδ οπι |} (8ἱο αἱ, 
4 ε {6 νρο]ε απι {α ἀεπιῖᾷ {ο]): Ρ4Ε Πατ] Άν]ά αὖἆ και 

11. περιτοµήσ ΟΠ ΝΒΟΡΕΕΕΚΙΗΡ αἱ Ρ]ετ ἀα ἔςδ νρ «ορ ΟτΕΔΙ35 (λαμ- 

βανει δε µετα τήν εκ πιστεωσ δικαιωσιν σήµειον περιτοµήσ, ὠσπερει 
σφραγιδα ος) ΟἨ1 3905 (2545 νοσσπη περιτοµησ ρταείογΙ() ΟΥΤΕΙΑΡΗ 6 

Ῥινάτί Εαα]έοὰ ΤΠΡΗΥΙ Οεο Απιζνις αἲ. ... 6)’ περιτοµην ουπι ΑΟ” 
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- 5 ο 3 στ 

πίστεωσ τῇσ ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ, εἰσ τὺ εἶναι αὐτὺν πατέρα πάν- 
- / 3 - -- 

των τῶν πιστευύντων δι ἀπροβυστίασ, εἰσ τὸ λογισθῆναι αὐτοῖσ 
/ Ν - ο 3 -- 

δικαιοσύνην, 12 καὶ πατέρα περιτοµῆσ τοῖς οὐκ ἐκ περιτομῇσ 
Ν ψ - ο - 5 

µόνον ἀλλὰ καὶ τοῖσ στοιχοῦσιν τοῖσ ἴχνεσιν τῆσ ἐν ἀκροβυστίᾳ 
/ ” Δ ς εν. 2 / 3 Ν Ν / ε 

πίστεωσ τοῦ πατρὺσ ἡμῶν "Αβραάμ. 19 οὐ γὰρ διὰ νόµου ἡ 
3 - Δ Ἂ τὰ 3 αρ λ 3 μ δι Ίτοιο ἐπαγγελία τῷ 4βραὰμ ἢ τῷ σπέρµατι αὐτοῦ, τὸ αληρονόμον αὐτὸν 

6. 9. 96. ὃττης εους 4Ττ. 01. τπτ. 125. Αγια γη ΟτΙΠΙῦ34 (Ίέαπῃ βο]ο] 

Ον 1ραπῖ αἀβονῖρίαπι αρ ἨΜίβί, 5εᾷ Ίρδα γετῦΌα ποη αὔεγθ) Ον 3366 ΟΥτ 
ΕΙαΡΗ34 οαᾶος 5 ῬγοσορΏό6ρ] 11541 Ίαπα (η1] ρτοραί Ἠιςάθιιή ωσπερ 
τινα σφραγ. την περυτοµήν υπεμεινε του σωµατοσ, πες ΟΥΤΗΣΤ4 και 

περιτοµην ελαβε σφραγιδα τησ εἰς) | σφραγιδα (1, αάά Ρον Ἱποπτίαπη 
πιαπΙ[οδίαΙη τησ περιτοµήησ): Ρα αἀᾶ δια (ποπ 1έεπι {; 6 νετο 6 ζιβίϊ- 

ίία αιέ ἠδίίας) | τησ δικαιοσυνησ: Α οπι τησ | τησ (ΙΤ. οπ) εν τη: 

ῬΕμα 1. 4. τ. ὁδ. 114. 10Τ. 191εοί 14196ἱ α]95οΥ 8ρο Ῥγοσορπίθερι Ταπη 
οπι τη | δι αχροβ. εἶπι ΝΒορ”" ὈοοΚδΗΡ αἱ ΡΙεισίά Ἐπίμα]σος Τά νε 
Ώαπι είς... Πμπ ΤΙ δια ακρ. οσα ΑΡ"ΕΡΓαΙΣΗ Τθ. | αυτοισ οππῃ ΝΤΑΒ 
9-5. 21. οο, 1. ον. στ” 6. το. σι. 80. 108. 115. ρου αοτιτα, Το 

οοΡ 5ε]Πο]οσ/Ώ (αρ Ὑγ{βί, τί απίθ) ΟΥΤΕΙΑΡΗΘό Ώαπα ... ς (609) ΤΙ ρταοπι 
καν ΟΠ ΔΕΟΡΕΕΑΚΙΡ αἱ Ίοησο ρ]α ἆ ο {ρ νΡ (αεί. απ ἐπ Πατ]) αυτα 

ΑΥΤ ο αίν ΟΙπίσ24. 515 Τά τί ΤΠΡΗΥΙ Ο6ο | δικαιοσυνην επ πο ϱ" 
οτ’” 90. 116. ατπι Ώσαπα ... Α 92. 4. 114. 194. αδοἳ ΟΥΙΡΙΔΡΗ66 εισ 
δικαιοσυνην, 613 εισ τήν δνκ., 5 πα] {εν έ γεριέεέω οἱ (ἀεπαϊᾶ {οἱ οι) 

Πίο αἲ (6 ὑπ) ἠπθίαπι ἆ ο ξρνρ Οτπίδ Απιριρί αἱ, ἆἘ νετο αύ 
γεριέείι εἰ δε ἠισίδία ... ς η Τϊ την δικαιοσυνην ἑππι ΒΟ"ΡΕΕΕΑΚ 

ΤΡ αἱ ρ]ον Τμάτίι ΤΗΡΗΨΙ Οεο 

19. τοισ ουκ (δτ. 80. οἳοὶ ῬνοεορπΙέερη ΤΠΡΊΥΙ ου τοισ) εκ περιτοµησ 

(Ίέα οἱ. να): νἲ οπι, ΓαΠΣΙΙΕΠΒ α περιτοµήσ επ περιτοµησ | στοιχουσιν 
(εά στοιλουσειν, ἐδ οφ μξ δεοἰωπέαγ): 91. ὃΤ. (ὔ αρ Ίταρ) 05. 80. 89. 

116. 156 τυχουσι | τησ εν ακροβυστ. 6ΗΠΙ ΝΑΒΟΡ"ΕΚ6 4. ὔ. 96. 44. 
4π. 69. 66. τ9. 80. 110. 111. 115. 19033 198. αδοἳ α1ὔδοι αἱ ΟΥΤΕΙΑΡΗ 6τ 

Ῥγοσορπίοδρ]μ 1541 απ... ς (Ξ 6Ρ) τησ εν τη ακρ. εππῃ ΡόκΏΡ αἱ Ρ]α 

Οµιῦ45 Επίμα]εοᾶ Τμάτε ΤΙΡΙΗΥΙ | τησ εν ακροβ. πιστεωσ ουπι κ (Οπη 
πιστ.) οίβΑΏΟ ( εν ακροβυστιασ) τα αἱ δαΐ παπα Γρ απι ζα Ἱαχ]” (15 οί 

Ουίπέ νεφέφία [ία Ονπί αἆᾶ εὔιδ] «παε εδὲ ἵπ Ῥγαεριίο Ἰάε) ΟτπέσΤΝ 

ΟγνςΙαρμότ Ώαι ... Ρ΄ Βᾷ τησ πιστεωσ τησ (5 2. 68. 66. αἱ τοισ) εν 
τη (9. αἱ οπ) ακροᾷ. οππη ΚΙ αἰ69 Γογο νφζ]ο (οεσἰἑφία οΠάεῖ φιιαε δὲ ἔτι 

Ῥγαεριωζο, Ἱα οὐ. ἀαπηῖᾶ Πατ] {οἱ Απιουςί) Επίμα]ζοἆ (οπι]βδο τησ 

5οο) Τ]ᾶτί ... ΡΕ Τ1. ἆ 6 τήσ πιστεωσ τησ εν (Ρ5 αάά τη) ακροῤ. 

πιστεωσ ( ο [εί φιιαε εδὲ ὑπ γαεγιίο Παεἵ) 

19. ἢ (αἱ. να; νἩ οπι): Τθ. 124. αἲπι ΤΗΡΗΥΙ και | αυτον ειναι: κ 1Π. 
ΠΟΥ ειν. αυτ., 49. τ8. οπι αυτ. | κοσμου επι ΔΑΒΟΡΕΚα 4Τ. Τὸ. 90. 
ἀδος αγ Ώαπα ... ς(-- αυ Β4) ΡΙΔΕΠΙτου απ ΚΗΡ αἱ] ρ]ον ΟΥτβΙαΡΆΟΤ 

Ἠύμα]εοᾷ Τά νί ΤΗΡρΙΙγΙ Όσο |. δια (15) οδε αἲὉ οπι) δικαιοσυνήσ 
(αεί. ἔ ϱεν ἀικηίαπι): ἃ διάκαιοσυνησ, Ε δικαιοσυνην Γπιστεωσ: ὃ. 44. 

Τ1. οδοὶ και πιστ. 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 4, 19. 98ὺ 

στ {ο ΔΝ 3 εἶναι κόσμου, ἀλλὰ διὰ δικαιοσύνης πίστεωσ. 14 εἰ γὰρ οἱ ἐκ 
/ / [4 ’ ΛΑ / ώ ’ 

νόµου ληρονόμοι, κεχένωται ἡ πίστισ καὶ κατήργηται ἡ ἐπαγγελία. 
ε / π : ζ ” ν 

19 ὁ γὰρ νόμοσ ὀργὴν κατεργάζεται οὗ δὲ οὐκ ἔστιν νόµοσ, οὐδὲ 
,, πι ΄ τ 

παράβασισ. 16 διὰ τοῦτο ἐα πίστεωσ, ὕνα κατὰ χάριν, εἰσ τὸ εἶναι 
1 Ν - -- - 

βεβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ σπέρµατι, οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόµου 
| 4 2 Δ λ ον 5 / 2 /{ 4 3 λ / 

µόνον ἀλλὰ και τῷ ἐκ πίστεωσ ἄβραάμ, ὅσ ἐστι πατὴρ πάντων 
- Ν [{ - - 

ἡμῶν, 11 καθὼσ γέγραπται ὅτι πατέρα πολλών ἐθνῶν τέθεικά 
σ / - -”. ο -- 

σε, κατέναντι οὗ ἐπίστευσεν Θεοῦ τοῦ ζωοποιοῦντοσ τοὺσ νεκροὺσ 
Ν - Δ Αμ ς ” ὰ αν αν / 3 / 

καὶ καλοῦντοσ τὰ μὴ ὄντα ὧσ ὄντα, 15 ὃσ παρ ἐλπίδα ἐπ᾽ ἐλπίδι 

ἐπίστευσεν, εἰσ τὺ γενέσθαι αὐτὸν πατέρα πολλών ἐθνῶν κατὰ τὸ 
. 2 Δ - εἰρημένον' οὕτωσ ἔσται τὸ σπέρµα σου, 19 καὶ μὴ ἀσθενήσασ τῇ 

14. και οἳ. {6 ΟπΙΠΙ526Ρἱ5 ΑΙΡΡΣΞ115 οαΗΡΙ,,, ἆ ο νρ Τα]]απ αρ ΑΙΡΟΡ 
ππρἜ Απιρτβί Ῥε]ασζοπῃ Οἱ (Ὁ ΡΤΟΙΡΙΒ ΙΠβο]Ιίο πιοάο καν αἵ 5σ]ο 
αἀά1ά1{ αἱ γετρῖςδ κεκένωται η πιστισ εοηδία{) 

16. οὗ: κα” που, ἴέοια απ | ὃε(αν’) οπη ν ΑΠΟ 10. 81. 80. 194. οορ 
ΒΥΤΡ 1ΏΡ απ ΟτίπίΏδ05 ϱ(526 015 οιὔ3τ Τμάνε Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ Πα]απ αρ 
ΑΛιβοΡ ΠΠρΣ ΑπιοορίςιἝῦ,,, ς Τϊ γαρ οι ΝΕΡΕΕάΚΗΡ αἱ Ρρ]ετά ο ίρ 
νρ ΑΥΙΣΕΝ ϱ{ρ ἰπί Οτἰπίδδόεοπιε] 01550 (οτι ο νοµ. ΟΥ. κατεργ.᾿ ου γαρ 

οἱς) Επίλα]εοά ΟγτξΙΑΡΙΟΤ 0ος Απηριρί Αιξ | παραβασισ: ΑΕά -βα- 

σεισ (5εᾷ ἔρ Ργαευαγίσα{ζο) 

16. εκ πιστεωσ: ϱὉ 4 αάά -ησου | ινα: ΑΔ 45. 80. αάά η, ἴίθια αἲΠι. 

11ρ6χα ἆ ο νο (αἳ, {ία ἀθπιῖᾶ Πατ] {οἱ, Βεά Πο ΑΠ) Απιογςί αἱ τέ δεοιι- 

ἄωπι ϱγαἰίαπι Πγπια κ Ῥγοπιβδίο αἴο. Ἰμϊρεχο ΥΣ ΘμαγγογίεΥ ρε 

Ζίάεπι, {πιαε εδ ρετ ογαἴϊίαπι, Πιθιοαδύπιμγ. | ου τω εκ του (91. 95. 9τ. 

Τὸ. τ0. 194. α1356Υ οπι) νοµου: Ρᾷ εαάᾷ (ἱπερίε) εστιν (ἆ ποπ εἰ φιιῖ εα 
ζεφε εδ) | µονον: ΓΕ 439. 91. 4 ορ οπι | αλλα καιτω:σαᾶ ἆα {ρ ίι 
Πατ] α1]4οἈπα 1η και 

11. πατερ. πολλων: ὃτ. πολλ. πατ. | τεθεικα: ΚΙ, αἱ τεθηκα | επιστευ- 
σεν (νσς]θ απι ΑΥΤΡ  ΟΥΙΠΙ535 οίο): τα ἆ ο {5 ἔι ἀεπιῖά {οἱ εαἰίογϊ]δοα 

ΥΥΣΕΆ αγ Απιργβί αἱ ἐπιστευσασ, ογεαἰαἰδέὲ (1ωπεῦτος , Λο πομίο ρε- 
6οπαπο ἐετίίαπι ἴπι δεσιµιάαπι ετεΙἀΙδι].  ) ... ΡΕ επιστευσαν. ΦΒῖς αθί] 

πο. πιιζίογή Ροριζογωπι, εογΊι «ιιί σγεῖεπέ πι ἄειπι | ου επ. Όεου: τα 
ου επ. Θεω (σωῦ ογεζἰὤιεὲ ἄεο) 

19. επ ελπιδι ΟΠ ΝΑΒΟΖΡΕΕΚΤΙΡ α] οπιμσῖά ,,. Ίμῃπ ΤΙ εφ ελπ. οἵιπι ορ" 

Ρα... 91. 63. Τ0. Εα{μα]εοᾶ οπι | γενεσθαι: Ε-ασθαι | ειθηµενου: 
Κ ΒΥΙΣΕΗ γεγραμµενον | το σπερµα σου: εα 106. 10816 Ε ἀαπιῖά Ποτῖας 

νρδῖκ ΤΠΡΗΥΙ Ῥε]αρέο (ποηῦ Ίέθπη Απιζιι |) αάά ωσ αν αστερεσ 

(106. 108.55 ΤΗΡΗΥΙ τα αστρα) του οὐρανου και το αμµµον (άθπιδ 

και ωὧσ ή αμµοσ, ἀαπι]ά αἱ θίσμέ Παγεπα) τησ Ὁαλασσησ (ἀαπιῖᾶ «πίαε 

εδέ Ὅπι Πέογε πιανί, ΤΗΡΗΥΙ οπα τ. Φα.). Βἰπηϊ εν 6 Πατ] αάά κεἰσοιέ 

δίεῖῖαε σαεῦί, Ἱέαπα {α πιατίαη θἶσιέ αγεπια πιαγῖς, ἴοἱ υεῖιέ αγεπα φιιαε εδἰ 

πι [ΐογε πια ής. Ῥταείθτεα αίαπι Ον/)πΙ551 ο Πέαπη οδί: εἶσιέ ίεῖῖαε οαεῖῖ 

εἰ αγεπα πιαγτε, εἰ Ώεἱατααο αἀποίαί: ,,Παεο ἀοβιάογαπίαγ ἵηπ οπιπΙΡΙι5 

ΜΑς. πορίτῖα. Ἰμεῦτας; (ιο βεζέη πι πιιλές Μέγα -- βιρεγ]]ή. 

αα 5, 18 

σα 5, 9 

ους τή, ὃ 

απ 15,5 



αν 11, 11 

Γο 9, 94 

απ 15,6 

954 4,20. ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 

/ .Ι - - ε 

πίστει κατεγόησεν τὸ ἑαυτοῦ σῶμα νενεκρωμµένον, ἑκατονταέτησ 
ς ΔΝ .ν / / . . ] 

που ὑπάρχω», καὶ τὴν νέκρωσιν τῆσ µήτρασ Σάρρασ᾽ 20 εἰσ δὲ 

τὴν ἐπαγγελίαν του Όεου οὐ διεκρίθη τῇ ἀπιστίᾳ, αλλ ἐνεδυνα- 
ο π. Άἲ ; - - λ . Ὁ 

µώθη τῇ πίστει, δοὺσ δύξαν τῷ Όεῳ, 3ἱ καὶ πληροφορηθεὶσ ὅτι 
1Η ὂν /{ 3 λ ο. Ὡς οι ἃ 5 η 3 - 

ὃ ἐπήγγελται δυνατύσ ἐστιν καὶ ποιῇσαι. 33 διὸ καὶ ἑλογίσθη αὐτῷ 
.) / 2 2 3 Α λ ν 2 ο. Ά / 4 3, νὰ 

εισ δικαιοσύνη». 325 οὐκ ἐγράφη δὲ δι αυτον µόνον ὅτι ἑλογίσθη 
ϱ] -” » Ν πο κε -- ο μη 

αὐτῷ, 24 ἀλλὰ καὶ δι ἡμᾶσ, οἷσ μέλλει λογίζεσθαι τοῖς πιστεύ- 
Ν ” ς -- - 

ουσιν ἐπὶ τὸν ἐγείραντα {ησοῦν τὸν κύριον ἡμῶν ἐκ νεκρῶν, 20 ὃσ 
/ Δ Ν / ς Α, Αλ οπή Δ Δ ν / 

παρεδόθη διὰ τὰ παραπτωµατα Ίμῶν και ηγέρῦθη δια την δικαίω- 
.. 

σιν ἡμών. 

19. τή πιστει ΟΙ πι ΝΑΒΟΡ"ΕΚΙΡ 8] οππηὖ]ά νρ ΕρΙρΗΦΣΙ 0155 Ἐπί]α]εοά 
Τ]μάντε Οτοπ106 Ώαπι Ονίπ 2/59 ος 58116Υ Απηῤγαὲ ... "κα ἆἲ {ρα 
νοσίκ Οτίπί 4,502 Τα ]απ αρ ΑαροΡ Ίπιρ Ἄ Ῥγαοπι εν | κατενοησεν οππι ΝΑΡΟ 

οπή 99. 19Τ. απι Γασ1οί ΦΥΙΣΟΒ 6ορ αγε ΟνΙπί 359 0Η 1560 (του παυλου 
λεγοντοσ - κατενοήσε µεν γαρ, φησι, το εαυτου σωμα νενεκρωμενον 
είς) οἱ 9ὔὔπιοςοΙ Ίλαπι Τπ]Ίαπ αρ Απο (59. ΤΠμάτί ὧσ κατενοήσε, βἱπιῖ- 

Πΐεν ατα αοίμας).... ς (49009) ΤΙ Ῥτασιι ου οππι ΏΕΕΕΚΤΡ αἱ Ρ]οχ ἆ ο 

{ᾳ νρ (εί. μι ἀθιπῖά 41) βγτρ ΟνΙπί4,581. 565 ΟΥ ὔδοπιοπίξ ἨρΙρΙΟΣΙ 
Οµτοπ 10” ΤΓΗΡΗΥΙ 06ο Απιῤτβί (οί ποπ ὑπήγπιαίτις εδέ Τε, πιος οοπεἰάεγα- 

υἱέ, τί ο. νρο]ο ΟνΙπί 5019) | νενεκρωµενον οππη Ώρα 4Π. 919. ἆ ο Γρ πι 
ἀσπιῖα Πατ]. βΥΥΣΟΝ ορ ἐχί αθ(ίῦ ΟΙη{3/589 ΟΥ 1560 ο(δ 555 ἨρΙρΡΗΣΟ1.. 
ς Ῥαοπι ήδη, ωπ [ήδη] οππι ΝΑΟΡΕΚΙΡ αἱ Ρ]6Υ 6οΡ ΥΤΡ ο.” αππη (νβς]ά 

ι αἱ οι ἵαπι Πεγε επί αππιογλίπι 98ο) ΟνΙπίτν 501. 555 Ἠπίμα]έοά 

Τπάτε Οµγοπ1οῦ Ώαπι ΤΠΡΗΥΙ Οεο | υπαρχων (αἱ. ἆ ϱδείθ): ϱ -ρχευ | 
κήτρασ: α” µητροσ (αβί επῖπα ο 8πρεχ α αάῑππι), δε ϱ ἰαπίππι υιιζ- 

ναπι | σαρθασ: 1, ΥβΕΙ8 (αξ. ἀοπαῖᾶ, πο 1ΐεπα αππ {1) σαρασ, 8αγαε 

290, δε: Ίέι ΑΥΤΡ Απιζιμις 4 αμίεπι εἴίαπι, ἆ  ονς ΟνΙπί σ51. 552 εἰίαπι, 

ορ ΑΥΥΞΕΝ αἱ -... Εά {Ρ αοἰλαί οἱ του Όεου: 17. οπη του | τή απι- 
στια: αοἲλίΣ οπ1 (2ο αοίμΡΡ ραα]]ο Προγίας) | αλλ πί ΝΑΟΡΕΕΟΚΙ, αἱ 

οπιπσΊά,,. Β αλλα | ενεδυναµωθη (9π. ενδυναμ.) ... Εᾶ εδυναµωθη 

21. και πληροφορηθεισ «πι ΝΑΒΟΡΤΘΙΟΚΙΗΡ αἱ ομαπσ]ά Αγγ ϱ0ρ αγη 
Οµπέσα Ογῦσὸ Ειλα]οσᾶ Τ]μάτί ΟἨγομ10” Ώαπι Ααραἄνοι»]ορΣ.... Τι 
ΟΙ και οἶπι ΡάΕΕᾷ ἀ είς νρ Απιῦνεί αἱ 

99 διο και ο ΝΑΟΡ" ΡοίοΕΚΙΡ αἱ οπιμνίᾶ ἆ ο νρ ΑΥΙΡ Ονπί 
Ειιια]εοᾶ Τά τί Ομτοπ1οῦ Ώαπι Απιυγβί αἱ ... πρ"κα Γρ ΒΥΙΣΕΗ 6ορ 

4Υ8 ΑΤΠΙ ΟΠ και, Ἠΐπς Τη [και] 
2). δι αυτον µονον αἱ. Οππίσῦ5 Οσο Οτο 109 οἱο (Απιυηςί {αύτη 

γορίεν ἕρδιπι κοζπι) ... ΏΕΡᾶ ἆ ορ να µονον ὃν αυτον | οτι ελογ. 

αὐτω: Ρ48 69. ἆῑ ο νς (αἰ. ἀεπαῖά {ο], 5οᾶ ποῦ απι {1) ΟνΙπΙδ09 Απιῤηἒοι 

αἱ αἆὰ ενσ δικαιοσυνην, 1ἴθιη ΔΥΙΣΟΝ κάτι ή πιστισ εισ δικαιοσυνην 

94, µελλει (Ε51 -λεισ): ντ νά µελλη | εγειραντα: Α -ροντα 

95, δικαιωσιν: ΡΔΡ 1Τ. αδοῖ αἲ1ὸ ΟΥτΕΙΑΡΙΙ65 ΟἨγοι 10ὔ ῥικαιοσυνην (048 

δικαίωσινην : πἰπ ίνα 4 ποίανοναέ {απίαπα ην Ῥνον Απα]ῖ, γο]]σίο 

501. 00 
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π. 

]. εΠικαιωθέντεσ οὖν ἐκ πίστεωσ εἰωήνή ἔχωμεν πρὺσ τὸν θεὺν 

διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἴησου Χριστου, ὸ δι οὗ καὶ τὴν προσαγω- 

7ὴν ἐσχήκαμεν τῇ πίστει εἰσ τὴν χάριν ταύτην ἐν ᾗ ἑστήκαμεν, καὶ 

καυχώμεῦα ἐπ᾽ ἐλπίδι τῇσ δύξησ τοῦ Όεου. Ὁ οὐ µόνον δέ, ἀλλὰ 

καὶ καυχώµεθα ἓν ταῖς θλίψεσιν, εἰδύτεσ ὅτι ἡ Ὀλίψισ ὑπομονὴν 

κατεργάζεται, 4 ᾗ δὲ ὑπομονὴ δοκιµήν, ᾗ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα: ὃ ἡ δὲ 

ἐλπὶσ οὐ καταισχύνει, ὅτι ᾗ αγάπη του Φεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖσ 

αρδίαισ ἡμῶν διὰ πνεύµατυσ ἁγίου του δοθέντοσ ἡμῖν. ϐ ἔτι γὰρ 

εἰῖατη 6ο 416πη ϱ”7” Ῥοβιεταί ποσσπία; ἩὮ νετο δίμ]ία Βάς αχδον]ρείέ 

εχεπηρ]ας ΒΗΠΗ,) 

γ. 1. εχωµεν (εί. 87, Ἰΐθπι Τιθὰ αοἳας τηπίαν Τί απίθηι 1εςίΙΟΏΘΙΗ «1ΠΠΙΠΙ 
Ισηοταχεί Β' εἰτιδάεπῃ {εβίεΊΏ 6956) 6πη ΝΤ ΑΒΤΟΡΕΠΙ, αἱ ρ]ιςῦ 4είρς 

νρ ΥΙΟΙ ϱ0Ρ ΑΠ ααἰμπ Ομπί 4, δῦδ. 586. 541 (οχρ]]οαί 556 ᾖαδεαπιιβ 

Ῥασεπι αἱ μέγα ποπ αζνεγδείιγ οαγο ρύζι) Ρε 153 (6115) ΟΙ 561 {ευ (οί 

εχρ]]οδί τουτεστι’ µήηκετι αμαρτανωμεν µήδε προσ τα πφοτερα επαν- 
ερχωµεθα) Ἐπίια]εοά ΟΥΥ2α 105 άν Ώαπη Απιοηςί εἰς, Νεο α){ίθυ 
ποοϊρ]οπάαπ νἰάσίαιν Τοχπατο δν1ὅ πιοπεί ἐιδίσαέος -εα Πε Ουίκί -- 

φασεπι αἆ ἄειπι Παδεγε... ς 1193 πιαῖ (86ᾷ γῖάς απία) Τϊ εχομεν οΠὰ 

παβερταβίρ αἱ ρία 5ὖ1Ρ 110 3 ΠΕ ρ1ρ]Ρ5ὐ ΟΥΤε5Α3τ6. 666 οιαοίθ4 5ο 1 
1: πασς ]αείίοπίβ εχοµεν ἰεδπιοπ]α, Ίοηρ6 5αροαγατΙ {αεεπποπΙογαπα νἱ 

απα εχωµεν να]εί ἵπ Ρτοπηρία ϱβί. Ἠϊπο εχωκεν αὈΠεῖ ποαῖς ΠΒ 

Ρτογδβ Ἱπερίαπα 5ἳε: Ἱπερίππῃ νεγο ΠΟΠ νΙάαίας, 

2. τη πιστει ουπι Ν΄ ΕΙΕ(ΝΞΑ)ΟΚΤΡ αἱ Ρ]εγ ἀἨ" νρ »γγιί «ορ αΡΙΏ 46ΙΗΡΡ 

Ονίατῦ, 69 (φιοπίαπι ἴπι ἴρδο Λιαδεπιιβ ασοέδδιπι ρε Πίάεπι ἵπ δρε φἰογίαε ἀεῖ) 

οι 556 01562 56πΠΕΙ Ἠπί]μα]οοὰ Ογιαοίθά Τμαντί Ώαπι Απιρῤγβί (ἰχί; οκ 
60Ί1 ΠΟΠ 8845 αρραταῖ τη πιστ. απῖη ΠΟΠ Ι6ερ1586) αἱ; Ἰίειῃ εν τη πιστ. 

πα 995. 1924, [αι Τ1Φ5ή ΟΠιδθήδοπιε!.,, 99 Ίπ ΤΙ οπη οµπῃ ΗΡΕΚα ἆ” ο 
[ρ αεἰμῖο Οτῖπί ἡ, 506015 1 χαριν αἱ. ΟτΙπί πυ]ᾳ δείς: Α χαραν | επ ελπ. 
ΕΠ ΝΑΒΟΡΕΕΚΗΡ αίςο (αἱ. Επίμα]σοᾶ),.. ΤΙ εφ ελπ. εππι Ῥ'Εᾶ | του 
Θεου: ἵνα Οτ]πίή,οῦ (πηα]ο απία Τε6]αγ. οάέαπι Πίου. ἀεῖ) εἰδῦό έοτῃ ΟΥΡῥ 

36π ος... ἀ)" νρ (εί. απι ξα είς) Απιζυςε (ἵπ «οπι ποη αἲἰὶρίθ) Ῥοίας 

αἱ Πζίογπι ἀεί 

ὃ.ου κον. δε: ϱ"5ὲ αθᾷ τουτο | καυχωμεθα ΟΠΠ ΝΑΡΗΕΑΚΗΡ (Ἡ καυχο- 

μετα, 1, αἱ καυχομεθα) αἱ πι!” νς «ορ αγι αεί] ΟνΙπίνδῦτ. 505 ΟΥρζό. 

506 ΤΙΙ95δ Ὃµν ΤΠάτίε Ώαπι οίο... Ώο 80. Ον 2163 1501 Ἠρῃτδιθή5 Τετ 

ΕποδΙς15 παυχώωµενοι {:: εΕ Ἱπίτα ν. 11) 

4. δοκιμην: 1Τ. δικαιωσυην (916) 

ὅ εκχεχυται: Οἱ Ἠ501 εκκεχυσθω (ου µονον γαρ, φῃσι, αλλα και καυχω- 

µενοι -- η δε ελπ. ου καταισχυνει µονοΥ ἡ αγαπ. τ. Θε. εκκεχυσθω εν 

τ. καρὸ. ηµ. δια είς) | ηκων (88): κἲ υμων 

ϐ, ετι γαρ οἳπῃ ΝΑΟΡΊ ΘΙΕΕΚΡ (6 1, ετι δε) αἱ οπιπΥῖᾶά (ΑΥΥΡ, νῖὰα Ρροβί) 
ΤΙΘΟΒΕΝΡΟΕΕ. Ν, . ο, 8. 25 Β 

Έρ]ι 5, 18 
5, 12 

1 Ρο 5, 13 

14 1, 8 
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7” / / έ - 32 - ρ Δ Ν σ Δ ρ] -- 

Ἀριστύσ, ὄντων ἥμων ἀσθενων ἔτι, κατὰ καιρὸν υπὲρ ασεβὼν 
3 ’ . / Ν ο 4 / 2 -- ε ας νὰ Δ 
ἀπέθανεν' τ μύλισ γὰρ ὑπὲρ δικαίου τισ ἀποθανεῖται' ὑπὲρ γὰρ 

ἓν να / Δ 9 Ω, »ς 5 / Δ Ν 

του ἀγαθοῦ ταχα τισ και τολμά απούθανεῖν συνίστησιν δὲ τρ 
3 σι ος Ἡ η ) « ω. ει ο 

ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰσ ἡμᾶσ ὁ Όεὺσ οτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν 

ΑΥΠΙ ΜοϊοπεΡίΡΗ 515 οἱ Πρίρ]5ό9 (νῖᾷο ρο5θ) ΟΗ1565 Τ]μᾶτίι Ώαπι Ονῖπέ 
4540: 603 (110 ογα”)ὸ οτύπι επιύπι α.]ιιο εοιιά πι {επιριις ὑπιρῆί εββεπιιις, Ομ", 

9ο ποδίς πιογίιηις οδἰ). Βίο Ερὶρηπιαϊο 569 τὸ ,ἔτι, καὶ αἀπέθανεν' οὐ 

ῥοκήσεωσ, ἀλλὰ ἀληθείασ ἐστὲ σηµατικόν. εἰ γὰρ δόκησισ ἦν, τἰσ 
χθεία τοῦ ἔτι λέγεσθαι, δυναµένου τοῦ χῦ πάντοτε καὺ νῦν δοκήσει 
φαίνεσθαι, καὶ μὴ λέγεσθαι μἔτι ὄντων ἡμῶν ἄσθενῶν.' ἀπὸ τοῦ γὰρ 

υἔτιί τὸ τότε Θανεῖν ἀπέδωκε οίο). Αίαια δἵο ΑΥ1Ρ: Ογέφές επύπα, 
στηπι α.]ηιο οὔδεποιις ἐπ]ίγπιί, αάλπιο δεσμά ἔεπιρις ϱγο ὑπρίίς πιογέαις 

ἐθέι ος. 8 ειγε, α Ααςορ 149 οίρθσο πιθς1 οὗ επίπι, 501 1814 31111 εν γαρ 

(λεγων’ ει γαρ χξ οντων ημων ασθεγωγν κατα καιρο» υπερ ασε. απεύῦ.), 

ΒΥΙΞΕΗ αἱ αμίέεπι, 60Ρ οἳ οπῖπι αἀ]πιο ... ΏΡΕΑ ειστιγαρ, ἀαίρνρ 
Πηἱπέ30τ ἨαιιδΗποοπίτ Αα α] μὲ φωίᾶ επίπι | ασθενων ετι (αἴ. 9) οτι 
ΝΑΠΟΡ᾽ΊΕα 51. 197. ἆα [ανα ϱγτ) Ππί ΟΥΙπί,41 ( αιοᾶ οπῖπι ϱηγρέις 
οι αά]ιο ΡεξσαίογεΒ -- Βροπι ποβῖβ ἀπίή) ΜοϊοπδΡΙρΗ 518 οδό Ώαπαι... 
σ(-- 9) ουπι ΡΟΒΚΤΡ αἱ ρ]ου ΑΥΥ56Ἠ ϱ0ορ αὖπι αθθμ) (ρ]απθ Ποη αεί) 

ΟµΙπέσ10: 003 οπη ετι. Ώοάἵππας ἰρίξαν (ργπεουιπθίρας ΑΡ Τη) ετι Ὀἱ8 
οππη ΝΑορ” 91, 191. 8ΥΥΡ Μεϊοπερίρα Ώαπι; οβεηθῖ ἀπρ] οί ετι, οπ]τιΒ 

απἆσπι ταίίοπαπι ἁπάππι (παπί απ τουμββῖπιο εχρ]Ηεαγεπί, αἱ{6νί 
ΡΥΙΠ5 νατίο τηοάο παπίαταη{, α]{ογί δαἱΐς Πα πογαπί βθοαΠά1πῃ αρ1οςββθ. 

7. µολισ ΟΠΠ ΝΔΑΒΟΡ ππο τα] οἱ πηίηιδο οπιπσίά ΟΙ 506 τα... νὉ Ον 

1551 µογισ 1: µογισ πο ἱππέαπι ΝΙ Τϊ Ίοσο Το 9, 99 βοπ]ρίαπη εβί, 5α0- 

ΣΗποπίρα5 π αἱ” µολισ, ᾳαποᾶ Ἰάσπι Το αππίαν ἵπ ο] Ἠαρεί (14, 

18. 27, τ. 8. 16) αἴᾳαο βοπιεἰ Ῥοΐγαδ ριοτο ορὶδία]α 4, 19. Πϊπο 

µογισ Ἡ. 1. οοππποξίς ἑοβιππομίϊς κ” εἰ Ον 848 οοπηπιοπατῖ νΙβΙΙΠΗ 

ομβαί, πῖβί θα σθπι Γογπης, ϱ{ἵππι Αοὶ 14, 18 α Ὁ Ῥτο µολισ βαρβΗ[αιία 

οβ8οί οἱ 27, 16 α οοᾷ. 40. | υπερ γαρ (258. δε): 1, 2. 99. 63. 1816οί 
ΑΥΤΑ ΟΠΠ γαρ. Οοίαγαπα αριιᾷ ΠπέΣοτ. αβῖ νν. 6 πδᾳ 10 εοπέίπαα βετῖε 

οχδοπϊριπίαν, ν. τ οπι(1έ111, 

8. εισηµασ ο Φεοσ 6ΜΠΙ ΝΑΟΚΡ αἱ Ρ]οχ «ορ Ον151 Οδό Ογιπείδό Επί]να] 
σοᾷ Ώαπι Οµ6ο ... Τί ο ε, εισ ηµασ οι ΏΕΚαΙ, Τθ. 194. ἆ ο Ες πηδῦ- 

να ΑΥτΡ ΓἱαΙ509 ΟΠΥΠΠΟΡΟΙ Τά τί ΤΗΡΙΗΥΙ ΠπέΣοτ ΟπίδΗ10ἱ5 ΑιιρίοἩ 110 
οίδ86Ρ..., Προγε ΒΥΙ5ΟΕ αΥΠΙ αοίἩµ.... Β ΟΙ 0 Όεοσ | οτι εἰ. Ον 1531 

Γ1α155) α{ο ΤηπέΣ0 οίᾳ: ϱ” Ὀ (γαγβα5 ἀθΙαί ρόκα ἆἲ πιδὸ Οµνδόδ Οπή 
δι ΟΥρΤΙ ΠΠ ὔ5. 115 Απιῤιιι αἱ αἆά εν (φιιοπίαπι κὲ σιώπ «πιο εζοαίογεξ 

εβδεΠηΙΑ, «γ. Ὢγο ποδῖς πιογέηι εδ). Οοπίτα Τιοῦταβ: Λίο ἐπίεγροπαξ 

σοπζηπιοίζογιοπι ΒΙ ἐπέεγ ηιιοπίῖαπη εξ οππη. | ετι: 109. Ε11555 ΟΙγδόδ οπη | 
οντων ημων οἱ. Ον Ρ]α] οἱο ... 1, ΟΠΥ505 μ. ουτ. Οοίογιπη νο] (10η 
ΑΠ {ι ἀσπιῖα Ίαν] {οἱ). αγΠΙΙΠΡ 1π ο ἆαπιδί οἱοοπ»δί οίνει Ῥο]αρζοπὶ α4ά 

δεσιιιάπι {επορις, οἱ Τιοῦγαβ: οογβεοίογες ἐπασαγιπιέ ΠΟ. 695ε Ῥγασίεν- 

πιεπάιπι τ]ζιᾶ Ἀαο. {6πραβ. Ας νῦν κατα καιρον Ἡ. 1. εἰῖαπη Τ]άνε 

Ἱερίβρο; αχρ]ίοπί οΠἵπη 5ὅ αἆ ν. 8 (ν. 6 ἵηπ οοπι ργαθίεγΙϐ): το δε κατα 

καιροΥ αντι του Σισ καιθοὴ, κατα τον προσηκοντα καιρου. Νὶο ΒΥΤΡ: 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ὅ, 12. 957 

ς Δ ιά -” 2 ο - ”- ν - , 

Χριστὸσ ὑπὲρ ἡμων ἀπέθανεν' 9 πολλῷ οὖν μᾶλλον δικαιωθέντεσ 
- - [ιά - ’ - ” .) ” 

νῦν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ σωθησύόμεθα δ αὐτοῦ ἀπὺ τῆς ὀργῃο. 
ο Ν 2 Ἅά ’ -- ο Ν -- ’ 

10 εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντεσ κατηλλάγηµεν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ Θανάτου 

του υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῷ μάλλον καταλλαγέντεσ σωθησόμεθα εν τῇ 
” 2 ζω 2 / ῴ Δ Ν - - 

ζωῇ αὐτοῦ, 11 οὐ µόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώµενοι ἐν τῷ Θεῷ διὰ 
α ο ον - 2) ΄ 

τοῦ κυρίου ἡμῶν Πησοῦ Χριστου, δι οὐ νυν τὴν καταλλαγὴν ἑλά- 

βομεν. 
ς Δ - φ ο ει 2 / ος , 5 λ 

12 «ιὰ τουτο ὥσπερ δὲ ἑνὸσ ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰσ τὸν 
/ » - Δ Ν » « ς . - 

κόσμον εἰσηλύεν, καὶ διὰ τῇσ ἁμαρτίασ ὁ Φάνατοσ, καὶ οὕτωσ εἰσ 
/ ) 2 ’ ς ο, ἃ τς 3, 5 / ᾳ . 

πάντασ ἄνθρωπουσ ο θάνατοσ διμλθεν, ἐφ ᾧ πάντεσ ἥμαρτον 

- μοπίαπι, «τιπι αιμα Ῥεοσαίογ6δ εβδέΠΙΙΕ, γεοοποἰζίαξέ Βτίπιις ἄεο ρε 

πιογίεπι ΠΠ ἐρείις. Ο]η"ἰδίδ Άγο ποδὲς πιογέµις εδ. Ἰ{ι]ίο {ρίέι πιαφίς 

σιιδέ[ίσαςἶ πιο εἴο. 

9. ουν ΟΠΠ ΝΑΒΟΡΟΕΚΙΗΡ αἱ [εγο ΟΠΠ νο (αἱ, Ἀπι (αἳ”) ογταίς Ον Μσα1. 
δ15 ΟἨχῦ65 ΟΥγαοίῦδ οίο ... Ρ"εα 48. 69. ἆ ο {6 πιδὸ [ι" 4 οεπι]ὰ «οΡ ΑΥΠΙ 

Τα] 95 Ππέσοτ Ον η 1δα ΟΥρτί Π1]55. 115 Απηῤιι οπη (:: ο[ αἆ ν. 8 οτι 
ει) [λυν: 99. 41. {οἱ Ρ1α15ΟΤ οπι 

10. Α αΏ τω Θεω αἆ εν τω Όεων. 11 (ναμδΙΗί { τὰ εκθροι | διατου: Ε 
οπῃ του | σωθησοµεθα: 1, α] ία (3 αρ Βοτ]) -σωμεθα 

11. ου µονον δε: Ῥ"εα 4” {ο Πα” αὖγηὶ ΑπΙΡΥΡέ α4ά τουτο (ἴίθπα Ἐ αἱ ναί 

το: ἵηπ Ὦ αηΊπι οοχγγοςίοΥ ραπεία Ἱπρτοβαπάϊ βαρετ τουτο Ῥοπεπβ (παπά 

ππ]]πα. Ροβι]ββεί, β1ροΥ τ αἱ{αοναπα, βοτ]θα, οος1οῖβ Ἡ Ἱπερία το ΒεΥνΑ- 

νἰ) | παυχωµενου 6ΠΠΙ ΝΒΟΡΕΕΡ α] 5αΐ πλ 6ορ ΟΥ566 Ἠπίμα]εοᾶ Τ]άτί 

Ώαπα ... π(πα) αἱ ρΙαβῦὸ ἆ ο ίσος νρ αἲπι ΑΥΙΣΕΝ (ᾳἰογίαδύπιιὴ) ορ παἲΗ 

Ον ς 4,545. 545 Απιργςί αἱ ΤΠΡΗΥΙ καυχωµεθα (αἱ αἲῖα καυχοµ-), Κα 
κπαυχωμεν | ιησου Χριστου ... Β ΟΠ χυ 

19. ανθρωπου: δΤ” ῥταετῃ Θανατου | η αµαρτια εισ τον κοσµ. ΕΠΠΙ ΝΑ 

ΒΟΚΙΗΡ αἱ οπιπὐῖά νρο]ο ΥΥΡ ασπὶ (ΑΙΙΊ5Ι «ορ ή αµαρτ. εισηλϐΏ. εισ, 

Ί1ῦαγο οὐ. α]) Ον 3260. 564 1 4545. 5495 ΟἨ1ῦτο Ἐπ]ια]εοά Τ]ά τί Ὦαπα 

αἱ Απιῤιοι αἱ (οἳ οἱ. ἄτερίμδιπα  γνα ὃν ἠσ σαρκοσ ή αμαρτ. εισηλό.. 
εισ τ. κοσµ. και δια είς) ... Ἐϊ ειστ. κοσµ. η αμαρτ. επ ΡΕΡΟ 4ο { 

5 απι [α ἀθπι]ά Πατ] {οἱ Απιριις 1953 ΑΙ |. ο Φανατοσ ρτὶ Ίοσο: Ε Ο1η 
ο | ο Φανατοσ 8εο Ίος 6ΙΙΠΙ ΝΑΒΟΚΙΡ αἱ {στο ΟΠΠ νρ (εί. απι ἀθπιῖά 

(οἱ) 6ΥΥΣΕΝ αἱρ ο. ο0Ρ ΤΠ (1 Ἰηίεγρτείας νατῖα ροπαπέ, αἱ αὖἲπά ρορί 

διηλθ.) ΟΥ 3580. 964 ο(πί 4,549. 544. 546. 549 ΟἨγδτυ ἢΤ]ιάγίδ,δδ ος 455 (ΟἨτ 

εί Τ]άτί Ῥοβὲ ὀνηλό.) Επί]λα]οοᾶ Ώαιη (ο θα. εισηλ9θ.) Απιζιιι Λας 

Π]μ1δ αἳ.... αρὸ Τί ο εππῃ Έα 62. ἆ ο { 6 ἴα ΒΥΤΡ ἴχί αεί Ον 

54 ΘΠΙΟΙ (Αἱ πηπ]έο βαερῖας α[ῑίογ αίᾳιο οπάοπι Ίρδα Ῥαρίηη) Άιις 

(νιᾶο Ῥοβ8) Απηζῄιοιώσἳ Ῥασἰαπθαρίίδια Τ,οοβθῦπι 0 Ώρα (1ος ν]ᾷο αρ 

Ῥ48). Αίαπε Απο απ]άεπι Ἱπρασπαί Ῥε]αρίαπον ο Φανατοσ 5αρρΙεΠ- 

{65.. Πα οοηί. 2 ϱρρ Ῥε]αρ 2; φοζωη ἠπέοϊὲφί ποη Ῥεσσαίιηι βεᾷ ΠΙΟΥ- 

ζει. Τεπα 49 νο]ιιηέ, ἀαἱ Ὁ. «ία 96γο πι ΟΠΙΠΙ6Β ιοπιῖπες ΠΟΥ ρεγέγαπική, 

ὅπι ΟΠΙΙΕΒ πιεθέθ8ε ἐδί ρογίγαπείίεο ρεοζαίήπ. Πθπι ορ. πρ. εοπίγ Πα]]α 

3, 50 αἶνε πιο» αὖρε ρεοσαίηπη φἶσο γοίῶις οι πιογίε ρεοαίπ. | εφω: 

Η): 

1 0ο 15, 51 



258 ὃ, 19. ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 

«5 19 ἄχοι γὰρ νόμου αμαρτία 9» ἐν πὐσμῳ, ἁμαρτία δὲ οὐκ ἑλλο- 
. 8 ” / ο 14 3 Ν 2 /, ς / 2 Ν 

γειται μή Όντοσ νόµου αλλὰ ἑβασίλευσεν ὃ Θάνατος ἀπὸ 
« ο -- ν Ν Ν Αμ είς Ν - 

1091545 4δὰμ µέχρι Μωϊσέωσ καὶ ἐπι τοὺσ μὴ ἁμαρτήσαντασ ἐπὶ τῷ 
3 

4ε{ρνςρ Απιριις ιδ Απιῤγςί είς ἴπ φμο. Όπα ἂθ τα ε{ ΑιιρζοπίνΣ8ΡΡ 

Ρε]αξ” ϱμοᾶςί ργορίεγεα, Ιπαιῖξ, Ίο ροΐεδέ εί υενδἱν αφοδίο]ί ρεσσαξιώπι 

ὑπέεζφί: ἵηπ ᾳπο ΟΙΗΠΘΒ Ρθοσβνθγιπέ, φῖα ὧι ἄγαεσο, τὐιάε ἐγαπδίαία εἰ 
ερὶκίιζα, ρεσεσαξιπι Γεπιπύιο «ΕπεΥε ροβίέμπι εδἰ, γεβίαί μέ αι ἐῑίο ῥργύπιο 

]ιοπιῖπε Ῥεοσαβ6θ Οπώπιες ἴπέείφαπζιη, «ία ἴπι ἐίο Γιεγιιπί ΟΠΙΠΕΡ, φιαπάο 

Π[ζε ρεσσαυίή, 

19. αµαρτια ρτῖ εἰ. ΟΙεπιδότ ΟΗ15ΤΟ Τ]άτί Ώαπη είο ... 98. 62. 191εεί Ον 
560 ΤΠΡΗΨΙ ή αµαρτ. | ελλογειται (ΔΕΡΕΕα ενλογ-) εΠΙ (ΝΔ ελλο- 

γαται) ΝΕΒΟΡΕΕΑΘΚΤΡΡ αἱ ρ]ογ απι αν]. Ον 9τ. 960. 680ποῦ (αχ ΡΠΙ]ος) 

ΟΥδτο. 51 ΟΥΤΕΙΑΡΗ 95. 435 οµα] 916 ματι Τ]εοᾶονΙπορ» οαἳ4ὅ Ώαπι εἰς 
εεε ΝΤΕΥΕΛΟγειτο, Α ελλογατο, 53. 108. ελογειτο, [δεὲ ελλογειτω, 1915ἳ 

Λελογισται. Τίεπι πρμίαδαίιγ (άεριί. Βοτῖας) νσεῖθ {ι ἀσπιία Βοτίαο 

παγ]. 1οἱ Απιριςί εἰο (π6ς οοπίτα 5ιπ{ ΒΥΤΑΤΙ ο0ρ οἴς) 

14. αλλα ΕΠΙ ΒΡΕ... ς 1μῃ αλλ ΕΠΙ ΝΑΟΕΟΚΙΡ οίς | µωυσεωσ «ππι ΝΕς 

ΡΕΕΩΚΙ, εἰς... ς µωσεωσ ο. ΑΡ α] Ρθιπηι (οί. Ον 550) {µη εἰ. ΠήπεΣ11 
(Ον 560, αἲ να Ἱρβαπῃ µη α[επα Ἱπαπιι Π]]αίαπη 6586) ΑΙ 63 εί Ῥα-Α{ῃ 

3914 ΟΥ ΥΑΙ2Α1 (και ταύτα, µη αµαρτησαντασ τα οµοια τω αδαιι) Ώϊοάου 

ελίάσ Τ]μεοᾷοτπιορ» 5 (αρ Ἠν1νΖβοΠ., οαἲ15) Αοασσαίαδ αοπιαἁ σαί”ὃ ΟΥ 

ὅτι ΟΥΤΙΟΝ 84. 1018 ο(απίμτορ τό Ρα ασεᾷ 484 (ορρ Α1ι2) Τμάτί Ώαπι εἰο 
Ατοε]ῦδῖ (ἀϊβετίς) Ἠϊαγίονία 1 οἱ αρ5αεΡ Αποσρεσςιπεν 1 (π)ῇ ἰδβίαίαν: 

ἄταεσί αιέεπι οοζίσεἙ, ιωιάε ἴπ Πιαΐπαπι ζὔιφιαπι ὑιεγργείαϊῖο ]ασία εί, 

αμί ΟἨυΠ6Φ αμέ Ῥαεπε ΟΠΙΠΕΒ τᾷ φιιοᾷ α πιε ϱγύπο ρορίέωπι εδὶ Ἱ. 6. µη 

ιαδεπί). ΕριρηόαηΙ δΣ, Αάάο Ἠπο ΟτίΠί551 πβ] εδ: δἳ 9εγο, μέ ὑπ πο - 

πια εσεπιρίαγἶδιμδ Παδείιη:, εἰίαπο ἴπι «08 ϱῦ πιοπι ρεοσαυεγιιπὲ οἷς 

ὑοδίος 6ῦ9 µη: οπι επῖπα 62. 69. 6133 18166ι 4 (8εᾷ ποπ Βαρτα Ιπεαιηα 
βαρρ]δίαπι, αΏ 1ρ8ο3 9) Ος 4564 οἶπί δ10. 515. 5ου. 505 οἱ ἀῑδετίε 555 (ὖπ (ο 

αγὐτίγον φιέάεπι αἴϊφιᾳ εἰ Ἰαίεπέῖα ἐ98ε πι δίεγΟἰ, «ία εἰ αἰῑδί πιονίέτι 

ἀῑοίέ γεΦΊπαδξε αὖ Αἄαπι 11διιε αἆ Λ1ο//8ετ, το ὕι ΟΠΙΠΕΒ, δεᾷ ὕι 05 έαπ- 

ἔωπι «ιά βεσιιάιπι βἰπιιζίέιάύιεηι γ}γαευαγτσοαὐϊοπί Αάαε γρεοσαυεγιιέ) 

οἀἁ]αῖ αρ Αιρ (νιάο αργα) Απιζἒαιώἥν, παπάς πες αἀδογίθαπΙβ: {ίαφιιο 

ιο πι Ο1ΠΊΙΕ5 πιογίεπι ΤεΦπαθ6ε πιαπιγεδίύπι ἐδί, φωῖα ποπ. ᾖεσσαυεγιιπέ 

οΠιεΒ ὅτι θἰπιιΠιάίπεπι ργαευανἱεαἑίοπί Αάἄαε - ---ο δὲ ὕι ἄγαεσο ποπ 

σα σαιύπι ἀἰσαίιω"; δίο επιίπι ἀἰοίω: εογρίιπι αἴ]απι 1π 605 πιοτίθπα 18- 

βη 8886 αιὶ ΠΟΠ ρεοσανοταΏέ Τη 8ἱπΙ, ΡΥενΑΥ. Αάαο. - - Οοπείαί αμίεπι 

ΦοΥ2Ο οἶὗπι φιιοκάαπι Γαἰίπος ἄε υείεγίέδιι «γαεσῖς ἐγαπιδίαίος οοᾶἰοϊδιις, 41105 

ὑποογγπρίος εὐπιρέίσοίίας (εηερογιύπι δεγυαυῖ εἰ ργοῦαί: Ροδίφιαηι αιιέεπι α 601ι- 

εογάία απιύπιίς ἀἰφεεαεπείδιι εἰ Ιιαενεέίοίς βρε απθϊῦις ἑογηιεγὲ φιαε- 

βἐζοπίδιις εοερεγιπέ, Ππιιίία ὑπιπιμίαία δέ αἲἲ 5ετιδεπε ἠπιαπτπε, τιέ ιου ο0:- 

ἐὔπιεν ει ὅτι [ἐέεγίς φιιοᾷ Πιοποὐπέ υἱ]εγ εί, ηιάε εἰίαπι ἠρδί 6γαεοί ἀϊνεγδον 

οοζ ίσον Ἰιαῦεπί. Ἠογιηι αιέεπι υε’πιπι αγθιίγο, φιιαπιάο εἰ γαἰῖο εἰ Πκέογία 

εἰ αιοἰογέίαν οὐδεγαίιη: παπι Πιουύεφιιο πι 1 ια ὑπ ερ ε]ιεπάιώιέιή. οοᾶἑοῖ- 

με, αἷο ὑποοπύμπέηγ α υεἰεγένιε ροδίία, Πεν μιζίαπο Υἰοίογίπο εἰ συργίαπο. 

Αἱ πυἱ ἰαπάσπι Τον ΟΥΡ Ψἱοιονία | επι τω εί, Ον 990. 5684 ΑΠΑ 
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ε ’ αϱ / »] ’ [ολ ᾿ Α κ. /' 

ὁμοιώματι τῇσ παραβάσεωσ «δάμ, ὃσ ἐστιν τύποσ τοῦ µέλλοντοσ. 

16 αλλ οὐχ ὧσ τὸ παράπτωμα, οὕτωσ καὶ τὸ χάρισμα ̓  εἰ γὰρ 
- - ΑΝ / ε λ ᾧ ’ - - , 

τῷ τοῦ ένοσ παραπτώµατι οἱ πολλοι απέθανον, πολλῳ µαλλον η 
- - Αντε ος Ἡ Ὦ / - - , 

χάρισ του Θεοῦ καὶ ἡ δωρεὰ ἐν χάριτι τῇ τοῦ ἐνὸσ ἀνθρώπου 
- - 3 ’ Δ ” . 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ εἰσ τοὺσ πολλοὺσ ἐπερίσσευσεν. 16 καὶ οὐχ ὧσ δι 
« / - Δ Δ Δ ) 

ἐνὸὺσ ἁμαρτήσαντοσ τὸ δώρηµα᾽ τὸ μὲν γὰρ κρίμα ἐξ ἑνὺσ εἰσ 
; ν 5 - 

κατάκριµα, τὸ δὲ χάρισμα ἓκ πολλῶν παραπτωμάτων εἰσ δικαίωµα. 
1Τ εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἐνὸσ παραπτώµατι ὁ Δάνατοσ ἐβασίλευσεν διὰ 

- -- - ’ - Δ - 

τοῦ ἐνόσ, πολλῷ μαλλον οἱ τὴν περισσείαν τῇσ χάριτος καὶ τῆσ 
- - ’ - 

δωρεᾶσ τῇσ δικαιοσύνησ λαμβάνουντεσ ἐν ζωῇ βασιλεύσουσιν διὰ 

ΟΥτΙΟΗ 84 οιαπίμτορὂτ6 οίς (νῖᾶς 54ΡΥΑ) ... Β εν το, απεπιαάπιοά τη 
1 απ (4 ο ές νρ Ἱππί Ονἷπί οἱ) ἐπ αὐπιιάίπε νεὶ -ἀὐπεπι. ΟΕ Ώπο 
οἱ. ΒαβΙά 1 305 μεχρι µεν ουν µωυσεωσ απο αδαμ εβασιλευσεν η 

αµαρτια, καόθωσ γεγραπται. 

15. ουτωσ και δ{. ΟΥ ”:564 οεϊπί σ11- 552. 554 ΟἨν 5τ3 οἰο ... Β ΟΠΙ καν, πες 
οχρτῖ ΒΥΥΣΟΗ σορ (εοπίτα οχρτί νρ 8ΥΙΡ αππι) | πολλω: Α ΝΥΥΣΕΝ αάὰ 

ουν | εν χαριτι ... Εᾶ (πο τει { 6) οπι εν | τη του ενοσ: 990. 95. ὃτ. 

4τ. τά. 1918εί ο56) ΠδΟΙ απ οἱ τη, Πίστη απΠίο χαριτι Ί8Πβρ (εν τη 

Χαριτι του ενοσ) 109. 118. 199. 

16. αμαρτήσαντοσ ουσ κό (ὔ οπι ΒΥ]]αβαπι σα» εχειπίε νειδι) ΑΒΟΝΙΡ 

αἱ ἴογο ΟΠΗ ἆἲΡ απι μ.χ!” (αἳ” «ορ ΦΥΙΡ αππι Ον Οδ 01513 Είμα] 
σοὰ Ῥμάγίσοπα (νά!τ, βῖο επῖπα: τοτε γαρ ενοσ ημαρτήκοτοσ είς) Τλαπι 

Αιις1ΟΠ129 αᾳ586Ρ (ν]ὰε βα9) οίο... θεα 96. 80. ἆ” Ερνρ Ίο [αἲ ἀοπιῖά 

{οἱ ΒΥΥΞΕΣ αθιῖ ΟνΙπί 4,5» Τμάνιϊκί Αππσορ 151 ο{εονίτ Ἰαμαπὃ αµµαρτηή- 
µατοσ (0) | γαρ οἱ. ἀθ ία να; 9ΥΙΡ Μαδεί ο.” ... Ἐά 4ὔ. 19ἱεοί 
οπι [ εξ ενοσ: ΑΥΠΙ πάᾷ παραπτωµατοσ | εισ δικαιωμα: ϱ" ἆ” 1” αἱ 

Ίασμπα αθίμαίτ αάά ζωησ (παίἩ ἵπβαρον αάά φας πι βαεοπζηπε) 

1Τ. τω του ενοσ ΟΙΤΗ ΝΒΟΚΙΡ αἱ Ρ]ει ἆ ο νρ (115 ωιζμς, εἰ. {α {ο]) βγταῖτ 

οορ ασπη αεί ΟνΙπέ5δ4 (αἱ νο) ΟΗΥ5ῖ5 Εαίλια]σοὰ Τμάτε Ώαιω εἰο (Ας 

ΟΙ 39 ϱ{6Ρ 151 είο ϱὗ πμ αε[ίσίιωπι) ... αὉ' Τϊ εν ενι ουσ ΑΕΕ, ΡΕ εν 

τω ενι, Ἰίεπι ΓΡ ὑπ πο. Αίηαο Ἠϊπο ]μπθᾶ πια [εν το] ενι 5ἶπο εοάἴσε 

εων Απ ΟΥ 560 ϱ[561 εν ενοσ, Ίίθιῃ ἃπι ἀθπιῖά Ἠατ] πι τωπίς, 44. πῖ] πὶβί 

τω | παραπτωµατι: Ε οπι α]Εἴππαπα ΑΥ1]8ὔα4Π1 τι | δια του εγοσ: 03. 

1916Οί ΟΠΗ, πθο ΘΧΡΙΙΠΙ ΥΥΞΟΝ αγ 6οΡ | τησ δωρεασ: 6. 10. 91. 6133 
τθ. Ονἰπίδδ: οΡ55ίου ΤΠΡΗΥΙ την δωρεαν ... Β Α9. Π πΗ δοτ Ον 391 Ρῇ9 
(ποῦ. 1ΐοπη 564) ΟΥδτά όοπι Αιιργοπη 35 ϱἱ6Ρ 15τοἴο οπι, Ἠΐπο 99 οἱ Τμ 

[τ. δωρ.] ... 68. 19Τ. νρ (8οἆ {α" οπι εἰ Απίο ἀοπακοπίφ) βγτα ΟΠι5Τ5 

σαὰ Έμάτί Τ5145)195 Απιουςί αἱ ρορί τ. δωρ. αάά και | τησ δικαιοσυγησ: 

ο τοῦ ΟΥ95ύ (πο ΠεπιδδιὈί5 πεσῖπθ) οἵα | λαμβανουτεσ εἰ. ΟΥή)3018 οἱδδέ 

εως Ἐς λαμῤοντεσ ... 6638 τθ, Ον 951) λαῤοντεσ | εν ση... τ ἀπ. 
46. 98. 114. ΚΣΕ εν τη ζω. | βασιλευοουσιν εἳ. Ον 9586 επί (893 93. 
«σωσιν, Ἰθπι 049610 εβασιλευσεν -- εωσ οι την περισσ. - λαβοντεσ εν 

ζω. βασιλευσωσι εἴο) ... υ6 υίά (κεπρίανα ποἩ ΕΔΙ15 Μαπει) 1. 14, 
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-- - - Γ τ « 

«σο1532 τοῦ ἐνὸσ ]ησοῦ Χφριστου. 15 ρα οὖν ὧσ δί ἐνὸσ παραπτώµατυσ 
/ 3 [4 Ν « ’ 

εἰσ πάντασ ἀνθρώπουσ εἰσ κατάκριµα, οὕτωσ καὶ δι ἐνὸσ δικαιώ- 
3 [ ; 3 μες [ὗ 

µατοσ εἰσ πάντασ ἀνθρώπουσ εἰσ δικαίωσιν ζωησ᾽ 19 ὥσπερ γὰρ 
ο » ο. Δ 7] / ς Δ / 

διὰ τῇσ παρακοῃσ τοῦ ἑνὸσ ἀνθρώπου ἁμαρτωλοι κατεστάθησαν 
σ ας ο  λ » ε - ο 

οἱ πολλοί, οὕτωσ καὶ διὰ τῇσ ὑπακο]σ τοῦ ἐνὸσ δίκαιοι κατασταά- 
ς / Φ - ς α. σι Φήσονται οἱ πολλοί. 30 νόµοσ δὲ παρεισηλθεν ἵνα πλεονάσῃ τὸ 

ο. τσ Δ / « « « 

παράπτωμα. οὗ δὲ ἐπλεύνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ 
/ ς [κά ιά ο / « ε κ 3 - ’ ας 

χάρισ, 21 ἵνα ὥσπερ ἑβασίλευσεν η ἁμαρτία ἐν τῷ Φανάτῳ, οὕτωσ 
ώς η ; Δ ν / ον «μα ”/ μὴ -” 

καὶ ἡ χάρισ βασιλεύσῃ διὰ δικαιοσύνησ εισ ζωήν αιωριον δια [ήσου 
-- - ιά -- 

Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 

πτ. 

1 Τί οὖν ἐροῦμεν; ἐπιμένωμεν τῇ ἁμαρτίᾳ, ὕνα ἡ χάρις πλεο- 

1τ. 54. 4π. 69. 65. τπτ. 91. οδοἳ Ον δια Ον 5Τ5 (που ἴέαπι ὔ4) Ώαπι 

ῥασιλευουσιν | νήσου χριστου οΝΠΙ ΝΑΟΡΕΕΑΚΗΡ αἱ οπιπσίά 4 ο [ς νµ 
γο]1 ΠνίπεΣοτ ΟΥ 49964 οπή οἱ... Ἡ ΟΥ 9961515 χριστ. νησ. 

18. ωσ δι ενοσ οἱ. ἂὸ Ον]πί 4. 556 Ἠβἀοπι{θ” ΟΗγδΤά Ογταᾶοι 596 (1911045 
οίο ... Ν 46. αά ανθρωπου, 1ἴεπι αοίἩ, αι βπαΠίεν ανθρωπου 

αάά ν. 16 ροδί εξ ενοσ είν. ΙΤ ροβί δια του ενοσ. | παραπτωµατοσ: 

κα 57. 46. το παραπτωµα, Ίἴεπι ΒΥΥΣΕΝ «ορ | εισ κατακριµα: αΥΠι 

- ΟΠ1 εισ, Ἰίοπι απίθ δικαιωσιν | δικαιώµατοσ: ῬΕα ὃΤ, ΒΥΙΞΕΝ «ΟΡ το 
δικαιωμα, Ἐ και δικαιωμα ) 

19. κατεσταθησαν: ὃτ. 98. 1916ἱ --ημεν, 2. καθεστηκαμεν | τησ υπα- 

κοησ: δΤ. οπη τησ, επι ίρονο Πίταρπι Χσσχι (αρ Β[Ιετομ 514) | του ενοσ 

8ος: "μα ἆἲ {ρ Ινασια ΟΥΥΕΙΑΡΗ 544 (που 54) οἰβᾶοἱ506 ΑιιρίοΒ 66,3 (που 
Ίέοια ΠΟ, αἱ οπα”ς) Απιρερίςιτὸ (πο 1Μοπιβάδ) αάά αν Θρωπου. Ῥτασίθιθα 

Ρα 4” Γρ δια τησ του ενοσ ανθρωπ. υπακοησ. Τν νετο (1. 1.) δῖε: νυν 
δε ὠσπερ δια τησ υπακοησ του εγοσ ανΌρ. του πρωτωσ εκ γησ - 

ουτωσ εδευ και δι υπακοησ ενοσ ανθρωπ. του πρωτωσ εκ παρθενου 

γεγεννήµενου δικαιωΘηναν πολλουσ. 

90. νοµοσ δε: 1, νοµ. γαρ | ου δε: Εὰ οπου δε. Το οπου ΟνδαΤΟΙῦ αλλ 
οπου «πλεον. η αµαρτ. ἔχει υπερεπ. ἡ χαρισ, εἰ Ειδρς” 5 Ηῦοτο καν 
επειδη οπου επλεον. εἰς | ΚδΟΙ υπερεπεριεσσευσεν, 1Τ. υπερπερισσ. 

91. εν τω Φανατω: Εά οπι τω | βασιλευση (Α εβασιλευση ἰοβίο Ἠ/οίᾶ, 
οοπίν Οονϱ) ... ΚΙ, αἱ ρ]ιβ”0 -λευσει | νήσου χριστου: Β χριστ. τησ. 

ΝΤ. {. επιµενωµεν (α0’) ου ΑΒΟΡΕΚ αἱ35 ἆ ο (11 ῬεγπιαπεαπιιΒ) (Τατ 

επιµενω), Ἰΐοπα 1, 99. 194. Κ56Υ επιµεινωμεν ... ΑΚΡ 1. ΑΤ. ὅτ. 68. 109. 

{14 116. 19ἱεοί 1416οί 496 ηδος αἱ Ῥαιο «ορ Ἠαί]ια]εοὰ επιµενοµιεν 

ες επιµενουµεν 6πά ππΙπαδο Ρρουπιὰ απ ΟΥ 516 Τμάτί οπικάσαιστ 
Γ]οςςκί5δῖ ΤΗΡΗΥΙ Ο6ο, Ἱίοπιη ῥεπιαπεὐὔπις ἓ 6 νο Οτ]πί νῦν. 500. δτα 

Απιρτο 51 αο5αθρ Απιριςι αἲ, Τονραα]ο τ ρεγφευεγαδύπιδ (οοάΡΔΠΙ5 Ῥεη- 
7εγεπιιβ) | τη αµμαρτια... 4 ο ἳο νρ Τονίρασίο Οτῖπί ος ἴπ ρεοσαίο (οὔ. 

Αοίά εν τη αμ., 5οᾷ ποραί Οοννρ.) 
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νάσῃ; 3 μὴ γένοιτο. οἴτωεσ ἀπεθάνομεν τῇ ἁμαρτίᾳ, πῶσ ἔτι 
ό 3 3. Ἂ 3 -- ᾳ σα 2η ο 3 στ Δ 

ζήσομεν ἐν αὐτῇ; ὃ ἡ ἀγνοεῖτε ὅτι ὅσοι ἐῥαπτίσθημεν εἰσ Χριστὸν 
.) .» 2 Ν / 2 - .) /΄ / 

᾿ησοῦν, εἰσ τὺν Θάνατον αὐτου ἑβαπτίσθημεν; 4 συνετάφηµεν 
-- - / » [ς ιά / 

οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσµατοο εἰσ τὺν Φάνατον, ὕνα ὥσπερ ἠγερθη 
-- -- / ια ο ΔΝ « δν 

Χριστὸσ ἐκ νεκρῶν διὰ τῇσ δύξηο τοῦ πατρόσ, οὕτωσ καὶ ἡμεῖσ 
-- ” / 

ἓν καιότητι ζωῇσ περιπατήσωµεν. Ὁ εἰ γὰρ σύμφυτοι γεγόναμεν 
- « - ’ - Δ -- 3 

τῷ ὁμοιώματι τοῦ Θανάτου αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τῇσ ἀναστάσεωσ 

9. οιτινεσ οἱ. Ο]οπιδ Τοχιραᾶ 1 Αιρῖο51 οίο .... τά ἆοίςσ νο βυτοίς 

Ουτ]πίά, 59. 660 Απιργςί αἱ αἀά γαρ | ζησομεν οπΤῃ ΝΑΒΡΚΕΡ αἱ Ίοηρο ΡΙ 
ΟΠ οπιδίά Ον στ Τά τί Ώαπη οἱο, {οι υεπις 4ο Γρ νς Τενραᾶ Οτηί 
Απιζἒοι αἲ ... 6ξς1, α119 ΟἨΥπιοβο1 Ῥιοβσαί5δ ζήησωμεν (8εά τ, 191. αἱ 

Ραπο οίαπι απεθανώμεγ) 

ὃ. χριστ. νησ. 6ΗΠΙ ΝΑΟΡΕΚάΚΙΡ α] Ρ]ον ὰ ο Εμ πιδά νµ «ορ ΒΥΥΡ αἲπη 

Γ1α15ὔτ Ειίμα]οοά Ογταοί δό οσα Τ]ιάτί αἱ Πππι2οῦ ῬΤονίραά 1 οὐτου 
ομ1Π 47 ρχ ϱ4[ταπεα Ον]πί 3,560 15 ο(561 Ρἱ5 Ααρ586Ρ Απιρτβί είο; Ποπ 80. 
050Σ ΑΥΥΣΟΒ αοἰλμαί τν χν ... Ὦ 91. 99. τὸ. τ4. τθ. 109. 118. 120. 124. 

8Ιεοῦ αδοτ ΕΡρ]τ 5303 ΟΥ 51 ΤΠΡΗΥΙ Τοτίραἆ αχρατῖδ οἱ 165 Ο8ΙΠ ϱχ εἆ 
δει] οἱ81 ΟνΙπί 2935 ϱἱ 40561 5οπιο] ϱ{565 (οὐ. Απιῦ ππίταπια Παρα) χριστον 

3Ώδᾳ νησ. 

4. ουν οἱ. ἕ (ᾳ οπιίπι αιέ ογφο) πω” Τοτίραά 11 οί165 61Η 47 ΑΙΙΡΣΔΕΡΘ Ρασίαη 

ορ» ΟΗνῦτΊ Τμᾶτί Ώαπα οίο... 4 ο (6 νῖᾶο απίθ) νρ ΒΥΙ5ΟΝ ΟΥ1455. 5,056. 

40191 οπή 2)915. 538 ϱἱ 40560 (γχαᾶου 407 ο(ΡΙΑΡΗ 319 Απηρτρί αἱ γαρ, οπούηι | 
βαπτισµατοσ οἱ. Ον οἱ Οπῖπί Ογτειαρᾶ οἰδάον οίο: 11. (οί) αάὰ 
αυτου | εισ τον Φανατον: ρ"κα ΚΟ οµη τον | Ρ εγερδη | δια (0813 
υπο πἰν]ᾶ) τησ δοξ. του πατροσ εἴ. Μοαί]ι τν Ον 511 Οντβιαρ 519 οἱ 

β4ογαοτ μάτι Ώαπι οἵἷο Απιζιμι (26 οἰγίμίεπι ρα, ἆ ε[ρνε Διρ 

δαορ Απιῦ οἷο ϱ6) ϱἰογίαπι ραίγίθ) ... πι) ΠπίδοΊ Ῥογ/1ος οἈγπ4Τ ο{Ριιά11 

Ῥαοϊαπερ ὃ Οαιιάδθῖπα ὃ ΟἨτοπι ΟΙ 

6, συµφυτοι αὲ ΝΑΒΟΚΗΡ οἱςο ... ΡΕ συνφυτοι, Ἰίοπι [εά (5εᾷ ρτου!ῖνί 

6ΙΟΤΟ συνφυγοι, Τ οσπι Γ 6οπ/[α5ο). Παπ οοπρίαίαξέ (οοπιρζ.), 8εὰ 

Τογ{Ὀῖ5 οοπεαδὶ ... Ον 541 συµµορφοι (ηµεισ δε χαθιτι ὄεου συνετα- 

φήμεν τω χριοτω καν συνανεστηµεν αυὐτω, Σιγε σύυμμορφοι γεγοναμεν 
τή αναστασει αυτου οἴς). ΤϊοάἑαϊθΙ ἀκριβῶσ τὸ σύμφυτον τέθεικε᾽ 
τῶν γὰρ συμπεφυτευμένων πρέµνων εἰσ ταυτὸ ἑνοῦται πολλάκισ ἡ 

φύσισ διὰ τῆσ κολλήσεωσ" οὕτωσ οὖν καὶ οἱ γνησίωσ βαπτισθέντεσ 
εἰστ. Φαν. τοῦ χὺ ἑνοῦνται αὐτῷ διὰ τῆσ πίστεωσ. Τίεια Έμάοτπορ 
Ἰρ]άσπι: καλῶσ δὲ εἶπε τὸ σύμφυτοι περί τε νεκρώσεωσ καὶ ζωοποιή- 
σεωσ διαλεγόμενοσ' ἐπειδὴ καὶ τῶν φυτῶν ἴδιόν ἐστι τὸ νεκροῦσθαν 
μὲν ἓν τῇ φυτείᾳ, µεθίστασθαι δὲ ἐπὶ τὸ κρεῖττον καὶ ἐνδοξότερον 

πολλῷ. | αλλα αἵ. Τοτίριᾶ 17 οἱ (5εὰ Βιοί Ιοσ[1ο) 15 ἐἈγη 1 ΑπρΣΡΙΙ οἱ 

Ην, τα 4 ο [ρ πιά νρ Απιριβδε Αιςσῦῖ αἱ (Τετίτοδ ο81Π ν]ὰε απ{ς) 

αμα, σι. Τα οἱ ΟνΙπΙ565 πί απίο Ώε]αν. ο [απι ο8ί, αριιά απσια τος 
αλλα πος αμα ο8ί, που ππαρϊςοθῦ. | αναστασεωσ (Ε -σθασεωσ) οἱ. 

Τονιοῖδ Ον 560. 565 ϱίο.... εᾷ {6 ΦΥΙ5ΟΙ οορ αἲπῃ ποἰ] αάά αυτου 

σα 5, οἳ 

Οο1 9, 12 

ΡΠΠΙ ο, 10 
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.' . - / 4 ς Ν « -- ”/ 

Έρναι22 εσόµεθα, ϐ τουτο γινῶσκογτεσ, ὅτι 0 παλαιοσ ημων ἀνδρωποσ 

9 Τὶ 9, 11 

συνεσταυρώθη, ἧ-α καταργιΘῇ τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίασ, τοῦ µηκέτι 

δουλεύει ἡμάσ τῇ ἁμαρτίᾳ" τ ὁ γὰρ ἀποθανὼν δεδικαίωται 
ώ Ν » ς / ὅ .] ἡν 3 / Ν μ ος / 

ἀπὸ τῆσ ἁμαρτίασ. ὃ εἰ δὲ ἄπεῦθάνομεν σὺν Χριστῷ, πιστεύοµεν 
[ὰ ν --/ ες, 0 ο) σ η 5 Ν υ 
ὅτι και συνζήσοµεν αυτῳ, ) εἰδοτεσ οτι Χριστοσ ἐγερθεισ εκ 

-” 3 3 / ο. / ) -- νι 

νεκρῶν οὐκέτι ἀποθνήσκει' Θάνατοσ αὐτοῦ οὐχέτι κυριεύει. 10 ὁ 
Ν 3 , ο τ. , ορ » αν π ” - - 

7ὰρ ἀπέθανεν, τῇ ἁμαρτίᾳ ἀπέθανεν ἐφαπαξ᾽ ὃ δὲ ζῃ, ζῃ τῷ 
- σ "τα - /' 3 - 

θεφ. 11 οὕτωσ καὶ ὑμεῖσ λογίζεσθε ἑαυτοὺσ εἶναι νεκροὺσ μὲν τῇ 
Π ’ -- ι Δ ” ” -”- - 

ἁμαρτίᾳ, ζῶντασ δὲ τῷ 8εῳ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 12 Μὴ οὖν βασι- 
{ { ’ - - « - ’ { ’ 

λευέτω ἡ ἁμαρτία ἐν τῷ Όνητῷ ὑμῶν σώματι εἰσ τὺ ὑπακούειν 

6. τουτο οξ. Ο]απιῦδό Ταγιρααίο 17 ΟνΙπΙ 4565 {ο (πιδ' οἵη) ... Β και τουτο, 
1Τ9. τουτ. δε | ημων εἰ. ΟΙοπιδί δἱ (ο παλ. ανθρ. ημων) 53 Τοατίραᾶ 

Ονπέ ων Ἡ αθίἩ οπι | καταργηθη οἱ. ΟΙαπιοίς Ονῖπί (Φεβίγιαίιν) Όγτ 
σα{θ3 οἱς: Α αθἰΠΙ καταργηση 

Φ. δε οί. Ἐπριηδ!ο δή Ο]τ 584 οἱς ἆ ο {οί (αμέεπι αιέ οπιῦπι) α παν” Τοτίρια 1τ 
Οµίπιδό5. 661 οίο ... Εά (ᾳ νὶἀάε απ) {οἱ γαρ (11θειο ΑΥΙ5ΟΣ ἐφίμιη) | 

συνζη-- οΏπΏ ΝΑ ΡΗΕά ΠδΟΣ,,, ς συζη-- ουπι ΕΡΟΚΙΡ αἱ Ρ]ετ | -ζησομεν 
ΟΙ ΝΑΒΡΕΙ, α] Ρ]εν Βαδιαγ δὲ Ομνδῦδ Τμάγί οίο, Ἰέεπα αὔπιιί υἱδεπιιιδν 
(6 ου ἴπιιϐ) ἆ ο πιδά νρ Απιργβί αἱ, οοπυίνεπιις ἐς Τοτίραᾶ 11 Οτ]Πί 585 

(5εᾶ απίθ Ώθ]αχ. σἴπιιζ υὔυ.) ... Ἐα -ζησομεθα :., οεΡρ οἱ. 9ο 09. 

ΚδοΥ Ῥαρῦαρίθδή Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ -ζήσωμεν. ΒἰπλΠίαν θασ1οί οὖπε. υζυαπιιθ 

αυτω οΠΙ ΝΑΒΟΡΟΕΚΙΡ αἱ οπιησῖά παδὲ [ι ἀθπιῖά Το] ναδΙΧ «ορ ΒΥΤΡ 
αὖπι αθί] Εβπι)ο54 Βαβθαμί ο04 ΟΗ1505 Τμάτε Ώαπι δίο Τοτίραᾶ Ον]πί 
565. 661 Αιηῤγδί Αιρβδρίν οί 1 οἱοοπί Ἱπ]απ Ῥε]ασ είο ... Ρ'ΕΕς ἆαθ εξ 

6 νρεῖα απῃ Ἠαγ] πηαγῖαη (οί. Ααρζοηί Τα] 5οπιε]) ΡΥΥΣΕΗ τω χριστω 

9, κυριευεν οἵ. Τετρια1τ.., 298. 4ο Γρ πιδὲ νρ (αεί. απι {α ἀθπιιά Ταχ] 

ΠΑΓΙΑ {οἱ οπΙΠΙαοἨτης ϱοᾷ αῑα {ορίο Βαῦ ἄοπιὐιαίη) Εαβπιατο δὲ Έρῃην 
3196 Απιρηςι ΑΠΙΡΡΣΗ5 α] κυριευσευ 

11. ειναι πα ηεκρ. μεν ουπι Ν πο ΟγΥαᾶου δ41 Ώαπα...ς (Ξ αὐ Βπ) ροδί 

νεκρ. µεν οΙΠι ΔΕΚΗΡ αἱ ρ]οΥ πιὸά νρ 8ΥΥΡ Οχοβίθὸ ϱΗπίσθθ ήν 4 (91/33 
ΒαβθαΡί 84. 640 (0]γ 585 Ρἱ8 (684 ΠιοβοΙ οΠῃ 591) Εέμα]οοά Τμάτί αἱ ΗΙΙ59Σ 

Απιυημιιαι... αὖ ὃσ Ίμπ ΤΙ ΟΠ ευνοαι ΟΙ ΑΡΕΚᾳ 4 ο ξρ (4ὔ α ἴα οπι 
μεν) ΙΤ. 118., πηθς οχρτίπα ΒΥΥ3.Ν 60ρ 8ΥΠΙ αεί Τοχίρααττ {εν χω τὸ 

βἶπο αἀαἰίαπι οπή ΑΒΡΕΚΑ 4Τ3 1ττ. 119. πιά απι [πι ἀεπι]ά Πατ] {οἱ 
Ποτῖαο πιατ]α. ΦΥΥΡ. αθίη Βαςδυαρίθδή. 610 Ογταᾶος δει Τμάτί ΤΗΡΗΥΙ οἱ 
0 6σθοπα Ταγίριιά 11 (οἱΤ65 ΛΑΤ δίο οπῖπι, Ἱπαα]ί, εἰ υο5 γεριίαίε πιο - 

{πο ηιίᾶεπι 908. Ομύπαπιξ οαγπΗξ Ἀοηπ, φεᾷ ἀε[ίγιεπίίαςα. «ΙἼγφο δαζυτ 

ογιιέ οαγπέ, υὐωεπέες αιιέεηπι ἶεο πι Ο]μβίο Τεδιι ρεν οαγποηι μέἶφμα.) ΗΛ 5.3 

Απιαζριν εἰ ΗΗ ϱ(αΗΡ1 Ῥε]αρ αἱ]... ς (-- 9 Β7) αᾶά τω κυριω ημων οσπι 

ΝΟΚΙΡ α] ρ]ου νρζ]θ 60) ΑΥΠΙ (ΒΥΕ ρε ἁοπιῦη. ποδίν. 1ε5. 01.) Οπ]πύ 
560 1 άὐπί 135 Ον ὅδδ Ἠίμα]εοὰ Ώαπι ΤΠΡΗΥΙ οἱ Οθείχί Απιυγεί 

19. υπακουει» οἱ. Ον 1355 Μοι]ερΙρΗ 578 οχεοά νεη; πα ΜαδίΠεθρίΡη οκ εἆ 
Ρείαν επακουειΥ | ταισ επιθυµ. αυτου ο. ΝΑΗΟ” 43 99, 4τ. 0τ. 50. 195. 
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» ” Π , . ο. 

ταῖς ἐπιθυμίαισ αὐτοῦ, 19 μηδὲ παριστάνετε τὰ µέλη υμῶν ὅπλα 
«ν. ἵς ’ . Ν -- - ε Γ 

ἀδικίασ τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλὰ παραστήσατε ἑαυτουσ τῷ Όεῳ ὥσει ἐκ 
-- - Δ [ιά - Γή ον - - 

νεκρῶν ζῶντασ καὶ τὰ μέλι; ὑμῶν ὅπλα δικαιοσύνησ τῷ Θεφ. 
{ . [4 - ΄ [ὁ 

14 ἁμαρτία γὰρ ὑμῶν οὐ κυριεύσει οὐ γάρ ἐστε ὑπὸ νόµον αλλὰ 
« / 

ὑπὸ χάρυ. 
τ Π ’ α΄ η ε Γ ζ. 

15 Τί οὖν; ἁμαρτήσωμεν, ὅτι οὐκ ἐσμὲν ὑπὸ νόµον ἀλλὰ ὑπὺ 
/ λ / ) ” σ ῳ / « Δ / 

χάριν; μὴ γένοιτο. 16 οὐκ οἴδατε ὅτι ᾧ παριστάνετε ἑαυτοὺσ δού- 
η { -- τ [α / ” « η 

λουσ εἰσ ὑπακοήν, δοῦλοί ἐστε ᾧῷ ὑπακούετε, τοι αµαρτίασ εἰσ 
ῃ ας - 3 / η Λ σ- - ο π 

Φάνατον ἢ ὑπακοῆσ εἰσ δικαιοσύνη; ἱ τ χάρισ δὲ τῷ 9εῷ ὅτι ήτε 
- - « , εδ ’ κ) ’ 3 [ὁ] / 

δουλοι τσ αµαρτίασ, υπήκουσατε δὲ ἐκ καρδίασ εἰσ ον παρεδὀὔθητε 
- ΔΝ Γ - ε ’ 

τύπον διδαχᾗσ, 195 ἐλευθερωθέντεσ δὲ ἀπὸ τῇσ ἁμαρτίασ ἐδουλο- 

179. ἆΞ νρ βα]ι οοΡ ΒΥΥΣΟΒ αγπῃ αθίὮ ατθ ΟΥ 1355 (8εᾷ αυτησ) οἱ 5:68 
οἴϊΏί 4,569. 560. 5το ἨαίμερΙρΗδΤ8 ΑπΙΟΟΗΙΙ40 (οπη14) Ώαπη ΑβίοΒ 4113 ας 
588Ρ αΙ .... 87 αυτη οππι ΡΕΕα ἆ {ο παδὸ Πηπίὔα Οτίπί205 Τογί1ε5 
οατη 4 γΠοιίαπραες..., Ξ αὐ ὢπ) αυτη εν ταισ επιθυµιαισ αυτου 

ουπῃ ΟΞΚΗΡ αἱ Ρρ]ετ (8εἆ ρτο αυτη 9. 35. ὁδ. Τ1. αὐτω, 1Τ. αυτου, 120. 

οπι; Ργο αυτου 115. Τμάτί αυτησ) ΑΥΥΡ ΒαβθΔΡΙ 643’ 6585 (Ἠγ55δ6 Ἐπί]α 

σοᾷ Τμάτί ΤΠΡΗΥΙ Οες 

18. ωσεν 6υπι ΝΑΒΟ 16. 4Τ. Τδ. 99. Μοαιμερίρ]5Τ5 Ώαπα ... ς Τϊ ὧσ επι 
ΤΕΕΑΚΗΡ αἱ Ρ]εν Βαβυαρί 13: 65 (τοῦ Τ]μάτί ΤΗΡΗΥΙ Ο6ο | ζωντασ 
ΡΎΕᾷ -ντεσ | και τα μελη: Β ΟΠ τα 

14. ου κυριευσει (ν6): κκ τὸ. Οτεαίτο5επιο! Τμάγί ουκετι κυρ. | αλλα 

οαπι κ Βορ"εα ... ς αλλ ουπι ΑΡΟΚΡΙΗΡ αἱ οεγίο ρ]οί (Ε αλαὔπο Βὶο 
Ἱπερίε) 

16. αµαρτησωμεν (68’) οππι ΝΑΒΟΡΕΚΗΡ αἱ (εγεῦὸ Ο1επιῦῦ Ἐπίμα]οοὰ 

ες αμαρτησοµεν οππι ππΙπιδο Ῥεγππα ΟΗ555 ματι Ώαπι αἳ, Ἱίαπι 
Ῥεοσαδύπιις Ενροιε ἀθιπῖᾶ {οι ΟνΙπίστῃ Απιργδί, Ιΐοπι Αγταίτ 6α]Ἡ ϱ0Ρ 
ΑΤΠΙ ... Ἐᾶ ηµαοτησαμεν, Ἰίεπι Ῥεοσαυίπιι ἀἲ" (Ἠ εοσαπηιβ) ϱ ϱ Ἆπι 
ία Πατ]. | αλλα οιπ1 Ν Βοξά Ώαπι... ς αλλ οΙΊῃ ΔΕΑΡΕΚΣΗΤΙΡ αἱ οετία 

ρίεν Ο0ΗΥ555 οίο 

16. ουκ (οί. ΟτἰπίδτΙ δτά Απιυγοί α]) ... "κα 213 4” ἔᾳ {αι ἀθππ]ᾶ Ποτίαο 
πασ]”. βαἩ Φοάσ]Ι ρταεπι ἤ (αμ, απ) | οτι ΙΤ. οππ, 5εὰ Ροβί Ἠαθαί 
οτι δουλοι εστε | Εά παρεισταννεται | δουλουσ: 1Τ. 48" Αρο]θαί 

ΠΊΟΘΡΗ 191143 ϱΠ1 | εισθανατον οἱ. νο (αἱ. {α ἀαπιῖᾶ Πατ] {οἱ είο) οοΡ 

ΒΥΥΡ αΥΠΙΗ5ο αθίἩ ΟνΙπέδτΙ Ῥαρτοβε 515 Οµνῦ55 Τμάτί Ώαπι είο... ΡΕ ἆ 
ϱ απ. ΑΥΥΞΟΝ β4Ἡ ΑΥΠΙΖΟΕ αγ (Οτ]πί στο ΡΙ9 αἴνε Ῥεεσαίζ οἵωε Τιδίέίαε) ΟΠΗ, 
Ἠϊπο 4000. Τήρενο (ον. 19) ῬνασάαςΙπὃ (αρ Μίτπη 561) αὔσε ὑπζφιαίαίτ5 

αἆ ρεοσαίωπι δἴωο Πιδίίαο αἄ δαπο[οαίίοπεπο. 

17. καρδιασ ε{. Ου]πί 551 571: 5Ἱὸ Βαβθβρίθ54: 686 οίο (εί. μιῖ8).., Α 19. 26. 

0ΠἨ19466 οχοᾶᾶ α]ῖα (πο 588ΐετ αἆ Ἡ. 1.) Ργαθπι καθαφρασ (πεἰΠαῖτ 6: {οίο 

οογζε υοβίγο) 

18. δε οΙΠΙ ΝΕΑΒΡΕΕΩΚΗΡ αἱ Ρ]ει 4ο ἐς πηῖὸ νο 5αἩ 9ΥΤΡ Ον]πεστ οτ8’ 

δτ4 ρίο.,... νο 9Ί. 118. ασπι ουν ... ΒΥΙΣΕΝ αα1ἩΤο οὗ --, πΕΙΠΡΡ οἱ πιο 

13 

αα ὅ, 18 

1ο 8, 94 

10ο ἩΠ, 25 
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8,6 
ῬΜΙ] 8, 19 

191,9 

1 0ο Τ, 69 

994 6, 19. ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 

Όητε τῇ δικαιοσύνῃ. 19 ἀνθρώπινον λέγω διὰ τὴν ἀσθένειαν τῇσ 
π ο ο 4 / ε - - ” 

σαρκὺσ ὑμῶν. ὥσπερ γὰρ παρεστήσατὲ τὰ µέλη ὑμῶν δουλα τῇ 
ώ ’ Δ - 3” 3 ’ ιό -- ΄ 

ἀκαθαρσίᾳ καὶ τῇ ἀνομίᾳ εἰσ τὴν ἀνομίαν, οὕτωσ νὺν παραστή- 
Λ / { - - - ιά .] 4 ’ ς ιέό ἃ 

σατε τὰ µέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ δικαιοσύγῃ εισ ἁγιασμόν. 240) ὅτε γὰρ 

δούλοι ἦτε τῇσ ἁμαρτίασ, ἐλεύθεροι ἦτε τῇ δικαιοσύνῃ. 2ἱ τία 
2 2 σε, ο- 2 . οὖν καρπὸν εἴχετε τότε; ἐφ οἷσ νῦν ἐπαισχύνεσθε΄ τὸ γὰρ τέλοσ 

9 / Ν ο 2 - ς / 

ἐκείνων Φάνατοσ. 232 νυνὶ δὲ ελευθερωθέντεσ ἀπὸ τῇσ ἁμαρτίασ, 
α η ο - 5 ε , 

δουλωθέντεσ δὲ τῷ Φεῷ, ἔχετε τὸν καρπὸν ὑμῶν εἰσ ἁγιασμόν, τὺ 
λ /, Ν 1 {β. Πω Δ Δ 3 ’ -” ς / / 

δὲ τέλοσ ζωήν αιώγιον. 29 τὰ γὰρ ὀψῶνια τησ αµαρτίασ δάνα- 
Ξ Λ Ν , - ” πι ./ 9 7 -- -” » 

τοσ” τὸ δὲ χάρισμα του Θεοῦ ζωὴ αιῶνιοσ εν Ἄριστῳ 1ήσου τῷ 

κυρίῳ ἡμῶν. 

ΥΠ. 
Ἂ » ” . , ΄ - σα ιά 

1 ᾿Η ἀγνοεῖτε, ἀδελφού, }ιυώσκουσι» γὰρ νόμον λαλῶ, οτι ὃ 
’ / - 3 ΄ ὃν ο ῤ 5. ς « Δ σ 

γόμοσ κυριεύει του ἀνθρώπου εφ ὅσον χρόνον ζῃ; 2 ἡ γὰρ υπ- 

υεγο ... ὃτ. 99. 62. 19196ἵ {οἱ οπι (εορ ᾖῥεγα εδ α ρεοσαίο, δενυἱεῖ5 

απίεπι ἔμσί. ΝΙ ρτοναί Ον3506 διο και παυλοσ γραφει ελευθερωῦθ. 

απο τησ αμ. εδουλ. τω θεο.) 

19. ὅουλα Ρἱβ οἱ. ΜοΠερΙρΙῖ5 (05 Τματί αἱ ΤετραάαἹ (απυμία ἴπι- 

πωιάἰέέαε --Γαπυμία ὑιβίας) οἰτεδ σαι Ἡ ἨΗ 1] 1οτοπα 3 (κο υἱσιία ὕπππιίη- 

αδίαε είο)... τα ἆ ο ξς νο ΟππίΣτο: 436 οἱ 1π5 Απιριοι αἱ ὀουλευειν | 
ευσ την ανοµιαν οἳ. ΟΠ 3,10: 436 ϱ{ 515 Μο(ΠοΡΙΡΗ 515 Οµγ559 Τμάσί 

Ώαπι αἱ Τοτίριᾶ 17 (6οἆ Ρατῖ5 ο1) οί165 ὁαιἩ 4 Απηῤηςι Ἠ]ετίοτονι Αιιρρ 
1454]... Ἡ ΥΙΣΟΝ γε (Τοτίραά ν]άο απίς) Ῥοάπ] οτι. ΟΙ πιο οἳ. Ὀ]α] 

307 λεγων' ωσπερ παρεστ. τα µελη υμ. ὃουλα τη αδικια κ. τή αχα- 

Θαρσια εισ ανοµιαν, ούτωσ παραστησατε τα μελ. τω Όεω δουλ. τη 

δικαιοσύνη. | ουτωσ (8ἱὰ ΒΟΚΗΡ οἵο, ΝΑΡΏΚΑ οἷο ούτω) οἵ. ΜείμδρῖρἩ 

Οµπίοίς ... κ ᾖπ. {οἱ 881 «ορ αἲπι Τουίρααά οἱε5 ἑαῦπ Βοάπ] αάά καν 

δουλα 8ος (Ρα οἵο ν]άο απίθ) ... Α οπλα 

20. δουλοι ήτε (Ε δουλίθιητε): 1, ητ. δουλ. 

91. τότε; ἐφ οἷσ οἱο. Βίο οά]άἵπιας οππα Τά οτοα! Τὸ: κατ ἐρώτησιν ἄνα- 
γνωστέον τό" τίνα οὖν καρπ. εἴχετε τότε᾽ εἶτα κατὰ αἀπόκρισιν ἐφ' 
οἷσ νῦν ἐπαισχ. ...ς (ποι 0 81) τότε, ἐφ οἷσ νῦν ἐπισχ.; | τοτε 
(εί. ἆ ἐς): ϱ” ποτε | τογαρ οππι Ν ΔοΡΟκΗΡ αἱ Γετε ΟΠΗ νΡ 60ρ αΡΠΗ 

01 οπιῦθ» Ον στη, 516 ΟΗ1 551 Ώαπι αἱ Τογαός ἐ8114Τ Απιριρί αἱ... Γπ 

το µεν γαρ ο. ΝΕΒΡ"Εκα Τὸ. ΘΥΙΡ ΟΠηποςο” Ῥματί | Φανατουσ 8ίπο α- 
ἁπίαπα οἱ, ἔι Ο1οπιδθῦ Τογίτοδ οανπ 41 οίο ,., Ἐς αάᾶ εστιν, επι ἆ ο Ε 

σ νρ (οί. απι οἵο, 5οᾷ ποπ {π) ΟµΙπί στα. στο 

99. νυνι δε: η Α ὃ οκ τ απίοφιαπι αΏδο]αίιπα ομβεί (ποίαπι οδί | ζωην: 

1π. εισ ζω. 

95. τα γαρ πιβᾳιιο ζῴη αιωνιοσ: Ρ ΟΠΙ 

ΥΠ. 1, ή αγν.: ει ἀγν. | τ, γιγνωσκουσι, Εᾶ γεινωσκοσιν 
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ανδροσ γυνὴ τῳ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται γόμῳ' ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ 

ἀνήρ, κατήργηται ἀπὺ τοῦ νόµου τοῦ ἀγδρόσ. Ὁ ἄρα οὖν ζῶντοσ 

τοῦ ἀνδρὸσ μοιχαλὶσ χρηματίσει ἐὰν γένηται ἀγδρὶ ἑτέρῳ' ἐὰν δὲ 
ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ἀπὸ τοῦ νόµου, τοῦ μὴ εἶναι 

αυτὴν µοιχαλίδα γενοµένην ἀνδρὶ ἑτέρῳ. 4 ὥστε, ἀδελφοί µου, 

καὶ ὑμεῖσ ἐθανατώθητε τῷ νόμῳ διὰ τοῦ σώματοσ τοῦ Χριστου, 

εἰσ τὸ γενέσθαι ὑμᾶσ ἑτέρῳ, τῷ εκ νεκρών ἐγερθέντι, ἵνα καρπο- 
φορήσωμεν τῷ Φεφ. Ὁ ὅτε γὰρ ἦμεν ἐν τῇ σαρκί, τὰ παθήματα 

τῶν ἁμαρτιῶν τὰ διὰ τοῦ νόµου ἐνηργεῖτο ἐν τοῖσ µέλεσιν ἡμῶν 
εἰσ τὸ καρποφορῇσαι τῷ Βανάτῳ' ϐ νυνὶ δὲ κατηργ/θηµεν απὺ 

-ν / 3 ’ 3 ῃ ᾳ Π : » 
του Ίοµου, αποθαγόντεσ εν ᾧ κατειχοµεθα, ὥστε δουλευει» ημάσ 

΄ ΔΝ 

Εν καινότητι πνεύµατοσ καὶ οὐ παλαιότητι γράμματοσ. 

2. αποθανη: 1, -νει | του νοµου: 59 1954. 1659. 1941. (Πο. Ίέομι 1956. 1015. 

ποςς ΜΙΙ ὙἨγίδί εἰς) οπι του νοµμου Ρεν αἵτοτοπῃ | του αγδροσ: Ε 

ΟΠ1 του 

ὃ, µοιχαλισ: 1, ΙΤ. -αλλισ εἰ ροδίοα -αλλιδα | χρήηµατισει (1. -τηση) : 8Ρ9 

ἨαβῦαρίθΗ5οοᾶ Ον 595 Τμάτί --τιζει | µοιχ. χρημα. αἱ. ΑΥΤΡ αὖπι Ον 3516- 
641 οἱ 0315 πι δν ἨΠ]455 οἰς ... ΡΕΚᾷ ἆ ο ΓΡ νρ οοΡρ Ρο (5γΙ5ΕΝ) ΟΥ 
ἴπί 4,516. 5185 χρημ. µοιχ. Ῥταείοτει Α «ορ ΟἨχδ09 (ποι ἴέοπι 559) αάά η 

γυνη. οι Οχὔδ7 και το αρα ουν µοιχ. χρηµ. η γύνη γένοµενη ανὺρι 
ἕτερω ζωντοσ του ανὸδρ. | αποθ. ο ανηρ οἵ. ΟΥ 92515" 40318 ο ὔί 2νττ. 4216. 
518 Τετίποπορ 15 οἱο ... ῬΕξᾷ ἆαο ἔσνορ 8ΥΙΣΟΝ ΟσΙπί5, 598 ἨΠ]:55 

Απιριρί αἱ αάά αυτησ | απο του νοµου οἳ. Οἱ 3515" 4318 οἱο Ῥουί 
ΠΙΟΠΟΡ 15 Η1] 158... 1Τ. νςδ (αἱ. απι {απ ἀοπιῖά Πατ], πο Ἰέοπα {οἱ) Ονῖπί 

τη, 598 οἱ 1916. 5185 Απιργεί αἱ αάά του ανδροσ 

4. αδ. µου (εἰ. ἐς /Γαΐν. πιεί): τα αλ. μοι | και υμεισ Ἡ. ]. αἱ. Ον 9318 

ο πίά)516: 5τ9 Ῥαβυαρί 645 (0Ἠχθοο Τά τί (Τοχίπιοπορ 15 Πα. η. πιεί πιογέί- 

σαπιύηί εἰ υο8) οἱἵο ... Ἀ 4. 46. ΑΥΤΗ 5ο απ απίο αδελφ. µου | ετερω: 1. 

96. 98. 45. 4δ. 52. 61. 66316 Το. 191. 19218 19ἱ6εοί α14δοι (οἱ15οἳ ετ. 

ανδρ.) Ώαπη ανδρυ ἕτερ. | καρποφορήσωµεν: Ῥ -ρήσομεν, Εᾶ -ρεσωμεν 

ὅ. μεν: ϱΆ ηµην (5εᾷ ἆ εβδεπιιθ) | εν τη σαρκι: Ἐά ΟΠ1 (ΡΥΘΡΓΘΞΡΟ ημιεν) 
ἓν (5εᾷ ἔρ ὧι οαγπϱ) | ενηργειτο: Ἐά ηνεργ-,. ΡΕ 36. ενεργ-, 191. 
ενειργ-, ΙΤ, ενειργητο | καρποφορησαι (Ρα -ρεσαι) ... Τζ. -φορειν 

6. νυνι: Εὰ νυν | αποθανοντεσ (αί.ς αὐυ ὢσ) οἳπη ΝΑΒΟΚΙΗΡ αἱ Τὸ ας ρ]4γ10 

ΑΠ” ΘΥΤΙΙΓ ϱ0ρΡ αγ αεἰ]λαῦ σο 1! 135 Ῥαβῦσαρί 645 ΟΥ 605 Ἠμίμα]οὰ 

Ογτεκιδ” Τπάτε Ώαπι αἱ Τογμποπος1ὸ Οπῖπέστ6. 519 (, κο] 5ΙΠΙΙΙΒ α οσα 
πηοτίπ], ΔΙ επιίηι φιεῖς πιογέιαι Γιεν οτπι ΟΠγἰβίο, αὖ ἐἰδία ἴεφε ποη, δοζ- 

οὔέην, Ἐκ Πῖ5 Ύαπο αἀάππίαν αρρατεῖ πιογἠιζ ΠΟΠ 6889 του αποῦδα- 

γοντοσ 5δεᾷ αποθανυντεσ, Ιϊεοί ρογρα! Ἱπίετρτας ὅτό ο(ὔτ5 πι ια αειί- 

πεὐαπιιη'. Αάάῑί γετο αεἰῖαπι 515: ΑΦοζο οἱ ἵι ας επεπιρίαγ{διι δογΏρίττηι 

ἃ Ἱερα ΠΙΟΥΗΙ5, ἵπ ᾳπα ἀαίποβατηι, ὅσᾷ ᾖοςσ, τᾷ δὲ πιοτίαϊ, εἰ ηεγζιδ εδ 

εἰ γεοζύι) ...... ΡΕΓΚᾷ ἆ ο [6 νε (οκο αππἨ) εἀἆ αρ ΟτπισΤ ρρΙᾶί τη 

του Θανατου... σὲ (Ξ-ς α) Β2) απο ανοντοσ οκ οΙΤογο π{ Υνάΐγ Ώοσπο 

8 ϱο 8, 6 
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’ π ᾿ ” ς / ς / ΔΝ ’ . ” Δ Δ 

Τ. Τί οὖν ἐροῦμεν; ὁ νόµοσ ἁμαρτίαι μὴ γένοιτο" ἀλλὰ τὴν 
ιά ’ » . 3 Ν. Ν ς / ο πα Ν 3 , . 

αµαρτίαν οὐκ ἔγνων εἰ μῇ διὰ νόµου ᾽ τήν τε γάρ ἐπιθυμίαν οὐκ 
9 υ { / 2/ . 3 3 [ σι » . Δ 

ᾖδειν εἰ μὴ ὁ νόµοσ ἔλεγεν' ουκ ἐπιδυμῃσεισ. ὃ ἀφορμῆν δὲ λα- 

βοῦσα ἡ ἁμαρτία διὰ τῇσ ἐντολῆσ κατηργάσατο ἐν ἐμοὶ πάσαν 
Ν ΔΝ / ς ᾧ 9. 

ἐπιθυμίαν' χωρισ γὰρ νόµου ἁμαρτία νεκρά. «) ἐγὼ δὲ ἔζων χωορὶσ 
/ ο / Δ - 3 ον σης / 4 ο δι 

νόµου ποτε ελθούσησ δὲ τησ εντολησ η αμαρτία ἀνέζῃσεν, 10 ἐγὼ 
ως 9 3 Δ « / / ες 1} « 3 / ιο] 1 Ωω.’ 

δε ἀπέθανον, και ευρέθη µοι { ἐντολῇ η εἰσ ζωήν, αὕτη εισ ὃάνα- 

τον. 11 ἡ γὰρ ἁμαρτία ἀφορμὴν λαβοῦσα διὰ τῇσ ἐντολῆς ἑξη- : πο μα ορμής νά ή σού 
αν το ον ών 2 ς Φ ς Ν ο 

πάτησέν µε καὶ δι αὐτῆσ ἀπέκτεινεν. 12 ὥστε ὁ μὲν νόµοσ ἅγιοσ, 
ναι ν Ν {« ’ Ν / Ν ο ο. ἥ Γ τ . ΔΝ .. Ν 

καὶ ᾗ ἐντολὴ ἁγία καὶ δικαία και ἆγαθη. 19 τὺ οὖν ἀγαθὸν ἐμοὶ 
’ ” Δ { { ϱ - ε 

ἐγένετο Φάνατοσ; μὴ γένοιτο, ἀλλὰ ἡ αμαρτία, ἵνα φανῃῇ ἁμαρτία, 
Ν -- 2 Ξ / ες τά ’ ) 

ιὰ του αγαθου µοι κατεργαζοµένη Φανατον, ἵνα γένηται κ ὃ γαῦου µ ἑργαζοµένη Ό ανατο Ίται καθ 

Εταδιπαπη 5οοΗ ππα]ο Ππίοεργοίαίαπα νετρα ΟμγγβοβέοπηΙθύ” (πῶσημεῖσ 
κατηογήθηµεν; τοῦ κατεχομένου παρὰ τῆσ ἁμαρτίασ ανθρώπου πα- 
λαιοῦ ἀποθανόντοσ καὶ ταφέντοσ) | ηµασ οπΠΙ ΝΑΟΡΕΚΗΡ αἱ οπιηνῖὰ 
ΤΙ Απ] 135 Ῥαφῦαρίθί5 (0Ἠγθδυ» Τμάνί Ώαπι (ἀ ο { ρ νσ τα ιέ δεγυζαπιης, 

Τογίποποβ αἲ εεγυζεπάμπι) ... Ἐξα οπῃ, Ἠἶπο ΤΠ [ημασ] 

Τ. ερουµεν (Ε ερευοµεν) 8ἱπο αἀ [ίδια Ο1οπιδή ΟτΙπίδδΟ οἱς .... 11. 58. 
46. 48. τ1. το. 1Ττ. 401εοί α135οΥ Τετ(ηατο δ15 α4ά οτι | την τε γαρ εἰ. 

Ο1επιδή οἱς: Κα οπ1 τε, πθς οχρτῖπα Τέ νρ εἰία (αἱ. ΟµτΙπίσδυ»ᾳ) | ο νοµοσ 

οἱ. ΟΙαμιῦή” Μειμερίρσ5” Οµἷπί οίο .... 1, ο λογοσ | επιθυµησεισ: ΚΕ 

-μησησ 

8. δε: ἐρ Αασζοπίτ Γαπδί 15 οι5ρ]τ οἳ Πέ (ποἨ Πέδιη ΠΡΙ 5αεβ) βεα] ἱσζων ... 

Ρ" ἀἲ οι | κατηργασατο οι ΒΡΕΡ 9. 116. 199. ἀδον αἱ ... ς Ίωι 
κατειργασ. ΕΠΙ ΝΑΒΡΟΚάΚΙ, α] Ρρ]ες { αµαρτια οἱ. Ο1επιδόῖ Οχ ὁἳ είς 
εως κο 296. 199. ΜαΙιερῖρ]α 552 Ο]ν 605 (αἱ. π19803) (ομπαα σαι 55 Τρια οδί ὃν 

ή αµαρτ. | νεκρα 5ίπε αἀ απ 6{. Ο1επαδοτ Οτήδτ Μοαι]θρΙρη 5Σ είς... 
Ρα(κρο)ἆαέμρνο βγταί! 6ορ αΕπι (πο αδί]) Ον πι σ1δ. 58 Απιριςί αἱ 

αάά (Κ Ρο ΡΙΒΕΠΙ) ήν (15. 26. ΑαρθΡ 156 α] εστω) 

. εἴων αἱ. ΟΥεαί54 Μοαι]ιερΙρη 581 (01605 ΟμΥβΙαρΗ 153 εππαςσβίιδ» Τ]μάνε 

Ώαπι είς (17. εζουν) ... Ἡ εζην 

10. ευρεθη: Μοαίμερίρα 555 γυρεθ. | ή εντολ. ηταν δτ. 48. τπτ. 109. Μείμ 
ερΙρῃ 585 0ἨγδύδπιοβοΙ ΟΥῃ ή πες | αὔτη (4 ο ΓΕ νµ πιαπᾶαίωπι -- ]ι0ς) : 

αρ’ αὐτή 

κο] 

19. αγαθη: 4Τ. θαυμαστή 

/9.το ου» αγαθον: Ρ Μοιμερίρη 585 τι ουν” το αγαθ. (8ἱο Ἱπίειρρ 9) | 
Εγε}ετο ΟΙΗΠ ΝΑΒΟΡΕΡ 4τ. τὸ. 80. Με ΙΕΡΙΡΗ 585 αμ... ς Τί γεγονε 

οπ1 ΕΤ, αἱ Ρρ]ον Ονδῦτ (ΟΥ τσαὐτ) (οπηκά σαδδ Επίμα]σοὰ Ῥμάνί ΤΗΡΗΥΙ 

Οες .... τα οι; 4” ἐρ Οτπί 80. 585 Απιζιςί θίο εδί | αλλα οι ΝΡΕ 

καθ, 1π. δτ. αἱ δαί πιπσίᾶ ,., ωπ αλλ οιπι ΒΟΕΘΡ 4ἱ986Γ οίο (Α πο 

Πα) { αμαρτωλ. η αµαρτ. ΕΙΠΑ ΝΑΒΟΚΗΡ αἲ οπιάνῖᾶ νρ Αγναί ϱο 
ΟΗΥδοῖ Επίμα]εοά Τ]άνί Ώαπι αἱ ΟΥΙΠΙΖ5Ο οἱς (Αρεβ " αο58ΕΡ μ/ σέ 
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, πι « Ν ς ς , Ν - - 2/ς. 

ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὺσ ᾗ ἁμαρτία διὰ τησ ἐντολησ. 14 οἴδαμεν 
ν 4 « / ; ας κ λ , ͵ . 

γὰρ ὅτι ὁ νόµυσ πνευματικύσ ἐστιν ἐγὼ δὲ σάρκινόσ εἰµι, πεπρα- 
ορ οἳ ς / « .. 2 / . 2 

µένοσ ὑπὺ τὴν ἁμαρτίαν. 15 ὃ γὰρ κατεργάζοµαι ου γινώσκω' οὐ 
ὴ] - ΄ 3 9 ας - - - 3 25 ϱ) η 2 

γὰρ ὃ Θέλω τοῦτο πράσσω, αλλ ὃ μισῶ τοῦτο ποιῶ. 10 εἰ δὲ ὃ οὐ 
/ Ξ - / - , σ αν. ον ον ν ση ή 

Θέλω τοῦτο ποιῶ, σύνφηµι τῷ νόµῳ ὅτι καλόσ' ΙΤ νυν δὲ ουχκέτι 

ἐγὼ κατεργάζοµαι αυτὸ αλλὰ ἡ ἐνοικουσα εν ἐμοὶ ἁμαρτία. 18 οἶδα 
σα 2 ὼ - .] ) ον ”’ ο, ’ 2 / 

γὰρ ὅτι οὐκ οἰκεῖ ἐν ἐμοί, τουτ ἔστιν ἐν τῇ σαρκί µου, αγαῦόν. τὸ 

6πργα πιοάμπι Ῥεοσαίογ αιί ρεεσαίιώπι γεγ πιαπάαίήπ)... ΡΕΕᾷΘ 4 ε {Γρ 

εορ ατιω Αππζηιι ΑΙΡΛΡΙ οἱ Η ῃ αμαρτ. ακαρτωλ. Βία: Γρ Απιριί 

μέ Πῖαί 8 ργα πιοᾶτιπι {ρδιπι ρεσοσαίιπι Ῥεοσαπα (5 Ῥεσοσαπς αί αεἰύπῳιετιβ) 

Ῥετ πια. 

14. οιδ. γαρ 6ΝΠΙ ΝΗΟΕΑΚΡ αἱ ρ]ετᾶ ο { ρ νο »ΥνδΕΣ αἱρ ἰχί «ορ 5ο ΟΥ 
5398 οιή,δδυποί (οκ Ρμ]οσα]) αἶπίσδ” Μοαι]μιερίρὴ 5856 ια τί 1135 Για ]ο]ι 

98 (6411 5954) 011615 ΟγναΙαπ 91 Ώαπι ΗΙΙ359 οἱο ... ΑΡΕΙ, 120. 194. 
ἀπογλνιά ντ) σας Ον 1109 ο πέσττ Ῥακτεβρ 430 Τμάτε Απςερ 196 (1ο 1ΕθΊη 

319) οιδ, δε ... πελαῦ αγπι οιδαμ. 5ἶπθ εορι]α | σαρκιγοσ 6 Ν” ΑΠΟ 

ΡΕΕΑ αἱ πα (2 αρ Βοχ) Μαειμερίρη στο. 5δδ Ἡρμνδή (ΒαδτεβεβΣο βιοί 

1οείῖο) ΝΥβΒ8 (οτγα!. 4 49 νῖτς. 19) ΟγνΙαΙαη50 Ὥαια .., ς (- αὐ 5) 

σαρκικοσ ΟΝΠΙ ΝΕΚΣΗΏΠΡ αἱ] Ίοηρο ρ]α Ο19105 Ομνο1ή Ἐπνα]εοὰ ΤμάνοϊΣ 
(οί αά Ἰ. Ἱ. οἱ 1352) Ρ]οιαπααίοὶ 818 ϱ] 

16. ο γαρ: Αγά αγπι ΟΙ γαρ (πο ρτοβαί ΜΕΙΠΕΡΙΡΗ 555 το γαρ ο κατ- 
εργαξ. ου γινώσκω, και ποιω ο µισω- λεγοµενον ουκ επι εἰς) | τουτο 

πρασσω ϱπΠῃ ΝΑΒΟΚΙΡ αἱ εοτίθ Ρίο να αγταῦ αγπι αθί] ΟΥή1δ56 οΗπισδΗ 
Μειμιαρῖρισδτ Ῥαδτοβε{5ο Οτσ61 Επιμα]ισοά Τπάτί Ώαπ. Απδιοη 4: 
Απηζἒιαι αἱ ... Τί οπι τουτο εαπι ΡΏΕΕα ἆαίςσβδο (Ιἴεπ «ορ, 5εἆ πθς 

Ἰπ 844 εχρτῖπι) ΜαΙΙιερΙρη δ84 ({οίπήὰ νδτβΠη αΏετς) ΟτΙπ{Σ196 Ῥε]αρ | 
πρασσω (58 παρασσω) εἰ ποιω: τ. 26. ὃτ. 62. θὸ. τὸ. 50. 91, 110. 

111. 115. 195. 258, αἲ ποιω εἰ πρασσο | αλλο: αλλα ο 

16. ει δε πδᾳ ποιο: 1 ΟΠ | θελω: 92. ὐτ. 99. 62. 119. 114. αἱ Τμάνί αάά 

εγω | συνφηµι (Εα -μει) εππι ΝΗΡΕΚαά ...ς ]μπ ΤΙ συµφ- οππι ΑΟΚΤΡ 

εἵο | οτι καλοσ (1, 623 191εοῖ καλωσ) ... ΡΕ οτι καλον εστω, βεά {ρ 

«ία ὄοπα εφἰ, πϊηια βῖο ερ αάά οὔῖαπι νας]θ (εί. ἀεπιῖά αἱ, πο Ἰέθπι 

Άη [11) γγαίξ αἰ (αἱ. ΟπΙπισ84. 585 ΑιρεΡ 196 οίχοβή αἱςᾳ, 8εἀδΡρῖ εί Ητί 

οἵη ἐδέ) 

1τ. νυν: πδΟ αἱ ραπ Βαθ1εΡΣ 420 νυν | κατεργαζοµαι (ἆ καταργαζ.): 1Τ. 

Τ5. απίε εγω Ροῦ | αλλα επ ΒΡ"ΕαΑΙΡΗ... ς αλλ ου κΑορὈοίΟκδΗΡ 

] εετίε Ρ]6Υ | ενοικουσα ο. ΝΕ ΜοαιμεΡΙΡΙΟΟΤ αρ Ῥμοιλδεοά νου Απιζγαί 
(ζπ]ιαδίίαϐ) ... ς 1μῃ Τϊ οικουσα ΟΠΠΙ ΑΟΡΕΕΕΚΙΡ αἱ οπιπσῖα Ο]απιδή5 

(Με ιερίρ] 50 γ]ᾷςο απίθ) Ῥαδτεξρ4δὺ Ον 616 Ογταμαπ 9ο Τμάτί Ώαπη :: 

Ώθς ΟιΚει ν. 1δ πες οικουσα ν. 20 Βασίπαϊί, πὶδί ααοᾶά Απιζτμί εί. ν. 18 

ὑπ]ιαδίίαί, απι ίτος νογδα (πο Ιέθπ ν. 11), ἆἲ ν. ἰαπίαπι 20. ὑπ]αθίίαί 

18. αγαθον εἰ. ΟΙεπιδή5 ΕρΙρΙΙ1031 Ον 616 Τ]μάτί Όλη αἱ]... εα 191. 177. 
ΜοίμερΙρῃ 545 αἱ581 015 Τ]ιάογεα{ 1ο Ον να Παπ το αγαθον | το δε 

20 
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ι κ / ”/ 

7ὰρ Θέλει παράκειταί µοι, τὸ δὲ κατεργάζεσθαι τὸ καλὺν οὐ 

19 οὐ γὰρ ὃ θέλω ποιῶ ἀγαθόν, ἀλλὰ ὃ οὐ Θέλω κακὸν τοῦτο 
/ 3 να ». Ὢ ον το ο αν. 9 ο ΛΑ 

πράσσω. 240 εἰ δὲ ὃ οὗ θέλω ἐγὼ τοῦτο ποιῶ, οὐκέτι ἐγὼ κατερ- 
/ 4 3 Ἀ. ας 3 οὰ 3 3 Ν « / [αν ορ 2 

γάζοµαι αὐτὸ ἀλλὰ  οἰκοῦσα εν ἐμοι ἁμαρτία. 2ἱ εὑρίσκω ἄρα 
Δ / - /’ 3 Ν -- Ν / ιό 3 Ν Δ Δ 

τὸν όµον, τῷ Ὀέλοντι ἐμοι ποιεῖν τὸ καλόν, ὅτι ἐμοι τὸ κακὸν 
/ . / Λ -- / -- -- / 

παράκειται' 22 συνῄδοµαι γὰρ τῷ νόμῳ τοῦ Θεοῦ κατὰ τὸν ἔσω 
” Δ / -” 3 

ἄνθρωπον, 25 βλέπω δὲ ἕτερον νόµον ἐν τοῖσ µέλεσίν µου ἄντι- 
/ - / ως / Ν 3 

στρατευόµενον τῷ φύόμῳ τοῦ νούσ µου καὶ αἰχμαλωτίζοντά µε ἐν 
- /. - [ά - 2 . / 

τῷ νόµῳ τῇσ ἁμαρτίασ τῷ ὄντι ἐν τοῖσ μέλεσίν µου. 24 ταλαί- 
ασε 3 ε/ - , -- / 

πωροσ ἐγὼ ἄνθρωποσ ' τίσ µε ῥύσεται ἐκ τοῦ σώματοσ του Θανά- 

πατεργ. το καλον ο{. Μαί]θρΙρΏδΙ9 είο .... τα το γαρ κατεργ. το αγα- 
Θον. Οοίοταπα ἴέ νρ ΟνΙπί ΑππῦτΑΙ οἱο οἱ καλον οἱ αγαύον Πἱ5 νετβὶ- 

Ῥα5 ὀοπιωι ταάἁαπί. | οὔ (9) οππι ΝΑπςΟ ΑΠ. 013" 80. σορ ατηηϊσί 
Μ ο]ιερΙρΗ 519 Ογτῖα]θ οἱσαί106 ο4 485) αρ Απσζαα ὔ 6 (ποπ ὑυυεπίο νο] 
βἱοιέ Ἠαῦαοπί ἄνασοΙ ο. ποπ. αἴς) οἱ ΑιιςῖΝΕΡ (ο[ βαβ) ... ς ουχ (Ἡ 

ουκ) ευρισκώ ΟΠΠ ΡΕΚΑΚΙΡ αἱ Ρ]ευ νο αγγπ σο (παίμ ποπ Ίαδεο) 

019616 Ἠπίμα]εοά Τμαάνε Ώαπι ΟνΠΙ 5845 Απιριςί αἱ... τὸ. ου γινωσκω 

19. ποιω (Απιῤιβί ποπ. επι «φιιοᾷ ὦοίο |/αοΐο Φοπιωπι): ο οδΕ" Ρταεπα τουτο. 

Τοπ νρ (οί. απι ἀαπιῖά τα]], ποη Ἱέθια (ασια: [απ οπι 189---90). ΤΠΗ 

Οµπίσεσ Π1ογίετεπα 10 ϱ{ΡΓΘΕ 1ΠΑΠΙΟΘ ποπ. επι φιοᾷ υοἷο δοπιηπι Ίιου,ασῖο 

(Ονπί ἨΙογΔΙΠΟ5 ἆφο) | αλλα ουπι ΝΕΡ” (Ε αλλαο) ...ς Ὦπ αλλ οτι 
ΑΟΡΕΡΑΚΤΡ αἱ εοτίο Ρ]οΥ | ου θελω (αἱ, ΜοΙμερίρι 45 Οµπίσδέ),, τε 

νροῖκ Τ]άτί ΟµΙπί555 µµσω (Ε µεισω) ... ἅ 5 ΟΠ 

90. ο ου ελ. εγω ΟΠΠ ΝΑΚΗΡ 4] Ίοησθ Ρ]α 60ορ ϱο 5ΥτΡ ΟνΙπίσ Ον θ1ή 
πποδς 1 (οποπίξ ο εγω ου 9ελ.) Τμάτί Ώαπα ΑποβΣΙ15 αι (Ο1απιῦή” εγω 
Ροφδὲ τουτο, Ἰ«δὲΤ απία ου)... 009 Τμ οπη εγω οΙΠ τΟΡΕΡα αλ ἆ ο { 

ϱ νο ΦΥΙΣΟΝ νἷά αγπη αθί]αί Μα (]νορΙΡΙ 49 ΟΠΥπποδοΙ ΟΥ τίαΠαπ ο Απηῤιρι 

Ρε]αρ αἱ | αλλα ο. ΝΗΡΣ (Ε αλ αη) εως Ίο. ΑΟΡΟΕΕΑΚΗΡ αἱ οοτίο Ρ]εν 

91. οτι εµοι το κακ. παβρακειται: Ρα {6 οπι 

99. του Όεου οἱ. Μαί]ερῖρη 545 οἱ 5855 Ἠπςργαθρ 601 Ογυ ας ο ΟνΙπεσστ οἱ 
Ἀρορπ. ὅδα 9 (οῇ οἱ. Οτεαί 53 ετερον µεν ειναι νοµον τον του ὅεου, ὦ 

µονω και αυτοσ συνήδεται κατα τον εσω ανθρωπον, ἑτερον δε νομµ. 

εναν τον εν τοισ µελεσιν εἰο) οἱο ... Β του νοοσ, 94. τ. κυριου 

20. µου: Έα µοι (5εᾶ Ερ ὧν πιεπιογί πιεί). ΟΕ απ τ, 4 | τω νοµω του 

νοοσ µου οἳ, Τάσο ιδ]εα 571 (μις τοβρῖοϊε αἱ. Ον 95155 οἰσαί ὅμ. 116. 303) 

ΟΙπίσβ4. 580 ο(αΗῦ. ΜοιΠερίρΗ 519. σἹἹ Ἐπςριαορ 601 0468 5155 Ογνία απ οι 
οίο ... ΑΟπι | µε αἱ. Μο(ΠιερΙρα δή αι 57 οἱο .... Α ο. Νο ρτοραί 
ΜοΠιθρΙρΗ 57 (οπερ -- εκαλεσεν - νοµον αντιστρατευοµενον τω γομω 
του νοῦσ και αιχμαλωτιζοντα) | εν τω νοµω οΊΙΠΙ ΝΗΡΕΕΟΚΡ αἱ ρ]1815 

4 οίρνο οσο ΟΙοπιδή5 Βαίμα]εοά Τμάνί Οτι σθτι 584. 5856 Απιῤιι (ο 

ἴε(επι) οίο ... ς ΤΗ ΟΙ εν οΙΠΙ ΑΟΙ, αἱ Ίοπρο ῥρίι ΑΥΥΠ ΑΥΠΙ Μα{]ΘΡΙΡΗ 

519. 539 0πορ 5159 (01918 ΟΥΥΑΠΙΙΤΟΡΟΤΟ Ίλαπι | τησ αµαρτιασ: Α του 

γουσ µου 1: ν]ᾷς Α ΒΠΡΥΑ 
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του τούτου; 20 χάρισ τῷ εῳ διὰ {ησου Χριστου του κυρίου ἡμῶν 
”/ π ον πα οὐ ςΒ / / έ - αν, Ἀ Δ / 

ἄρα οὖν αὐτὺσ ἐγὼ τῷ νοῖ δουλεύω γόμῳ ὕεου, τῃ δὲ σαρχί νόμῳ 

ἁμαρτίασ. 

ΥΠΙ. 
Δ 2 ιά / -- 7 -3ὺ τν « Δ 

1 Οὐδὲν ἄρα νῦν κατάκριµα τοῖσ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 2 ὁ γὰρ 
ῃ - / - - 3 .) τς ιἃ ; ; 

νόμοσ τοῦ πνεύµατοσ τῇσ ζωῇσ ἐν Χριστῷ Πησου ἠλευθέρωσέν σὲ 
2 ΔΝ -- ’ - ς ’ ΔΝ / Δ Δ 2 / 

ἀπὸ τοῦ νόµου τησ ἁμαρτίασ καὶ τοῦ Θανάτου. Ὁ τὸ γὰρ ἀδύνα- 
- / 3” απ ’ Ν - , ς ΔΝ Δ ς - 

τον του νόµου, ἐν ᾧ ησῦενει διὰ τησ σαρκοσ, ο Όεοσ τον ἕαυτου 

90, χαρισ τω Όεω (4) ουσ Ἡ 41 (αεἰλπίτ αιάαέας ἄειις) Ον 1315 Μεί]ι 
αρῖρ]όδ ΠΙαγαιαορίὔα1ραδ, Τίοπι αἀάῑίο δε ροδέ χαρισ απο” (" 1αἱεί) 10. 

1. 951. τδ. 80. 99. 197. 915. (οππι δεὂ πο δε) ϱ0Ρ αἲπι οβ{ΕΟΤΗ 109 

(Ό]οά ϱ) Ογιαπίμτορ ὅπ9 Ώαπι ... ΡΕ 9δ. ἆ ο νρ ΟσΙπίδ84. 686 Ἠ]ιοτίονία 1 
ΑΠΙΟΥΡΐ αἱ ή χαριστου Όεου, Εά ἔρ η χαρ.του κυριου, Πϊπί 314 φγαΐία 

Πε Οἱ ί ἀοπιπέ ποδίγῖ ... 6 ευχαριστω τω Θεω οἳπῃ ΝΤΑΚΙΙΡ αἱ Ρ]ου 

(49. ευχ. δε) βγτα ο Ον 3993 οἰσαί 118 01γ6Ι9 Ματεπιοπβ ο Ει{]μα]εοά 
Τμάνί { ,ησου χριστου: Ον1519 (πο Ιέοπι 3 που ο8ΐ 115 πθο ΙΠί) χριστ. 

νησ. | αρα ουν: ἆ ο Επηῦή νρ Απιζἒιρι ἐφίδιν, ΟνπΙΣΟΤ αφπε, ϱ ἐθίέν 
ε’4Ο .... 3 οΠ1 ου» (56ᾷ 1ρβε” να(ν βπρρΙ6βΞΘ) | αυτοσ εγω εἰ. Ώ1αἱ566 

Α1534 01050 ΟΥιαοί57 Τ]μάτί Ώαπι αἱςο, Ίΐθπι Γρ ἔρεεεφο ... ΡΕ ἆ ο 
πηῦά νο Οτίπί Απισγςί εγω αυτοσ, 60 ἐρδὲ | τω νοῦ 8Ίπθ µεν οἵπα ΑΕ 

10.46 πιά νο Ονἰπίσοτ Απιῤηςί το]]]αῖ; Ίίοπι οτἼ πι ατπι τω νο 

µου ... ς Ίπ ΤΙ τω µεν νοῖ «ΠΠ ΝΕΑΒΟΡΕΒΤΕΒΙΚΙΡ αἱ Ρρ]εγ βαἩ οορ 

ΒΥΤΡ Ὠ1αΙ566 ΑΙ 0Ἠτ620 Ογναοίἳ Τμάνε Ώαπι 

ΥΠΙ. 1. νυν αἱ. Γ1α]566 ΑΙ554 ΒαβΏαΡίθΣ5ό Ώαπι οἱο (6. ο σα119 (οππαά 

ν.] 

σαί 115 Ο]γ 62ο ος 110 μάτι ΤΗΡΗΨΙ ΑπρτοπιΙῖ β01ο]115 ο{αΙΙΟΣ ροβί κατα- 
κριμ. Ῥοπ) ... Ρ” (πο Ίέεπι 4) 4Τ118 ΒΥΙΣΕἨ αγπὶ πολλα ΟγΥαοίδῖ ϱαἱ 

οοπη 109 γ]οβογίπαν! ἡ Ῥγασᾶοςεῖπὸ (Ηἱεν]ονίπ 1) οπι | εν χω τὸ 5ἶπο αά ἁἷ- 
ίαπα οππα Ν Βορ"τα (Ἠ1” οππι βρα[ῖο νασιο) Ατιχί οτΏς 1ττ. ἆἲ ρ β4Ἡ 

«ορ αοἰλαίγ αγπηζοᾶ 1 (ΟΥ56ΠΟΙ αρ Υ7158) Τ1α1566 Α{ι 534 Ογνασίστ Οτίπί 

δµτ Απιρτοπῃ τ ϱ(δεΙπΙ ΙΟΣ, ς {5 0 Βπ) α4ᾷ µη κατα σαρκα περιπα- 
τουσιν αλλα κατα πνευμα οΠΙ ΝΕΡΟΕΚΙΡ αἱ] Ρ]εν ο (αἱ νά αρ βαβ) 

βΥτΡ Τ]ιᾶτί ΤἩΡΙΗΨΙ Οο6ς. Τέεπι ΑΡΊΌΟ 101. ἆΣ {1154 νρ ρο ΒΥΤΣΟΝ αγδ 
αγΠι ΒαβὐαρΙό56 011659 (και ουχ απλωσ φησι’ τοισ εν χρι.(ήσου, αλλα’ 

τοισ ή κατα σαρκα περιπατ.) Υἱοιον]ηα{ α] αάᾶ ἰππίππηπιοᾶο µη 
κατα σαρκα περιπατουσι» 

. εν χριστωιησου αἳ. Μαι]ερίρη 555 1 άτί 135 ΑΙΙΦΗ4 είο; κ Τθ. Τανιρια1ή 
ΟΗΓ 591 ος 105195 01. Ὀ]οίέαν ΟἨν οἳ. απ Ἡ. 1. οπ1ξίθγο ϱΧΊΠΟΡΟ3, β5αθ20 
ε(δ31 αρ Μοπί{ αἀθβί, | τα ελευθερωσεν (Ε -ροσεν) | σε σππι ΝΏξα {ρ 
πιδ” ΑΥΥΣΟΝ Ταγεριᾶ1ή ΟΥ 650. 631 (6οἆ πίτοα Ίος Βποί Ιες[ῖο) ... ς Ίμη 

ΤΙ µε οἳπι ΑΟΡΕΚΙΡ αἱ οπιπΥίᾶ ἆ ο νρ 5ο βα]ι ΒΥΤΡ ατπι (5ε4 εᾷ4 αἲ]α 
οπι) 06η δ15 Τά 11 118 ος) αιδΗῦ ΑΠΛΟ: ΟΥ 591 οἱ 109519 Τ]ιᾶτί Ώαπι 

Τατίτες «αΓπ46 ΟΥΠΙΣΕΤ α].,.. «ορ παμἩίῦ ατα Τἱα]566 Μαι]ιθρίρῃ 555 
1κασ 

1 Οο 18, 5τ 

Ῥ]Ι1 9, τ 
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[4 Γι [4 Ν ΔΝ ιά 

υἱὸν πέµψασ ἐν ὁμοιώματι σαρκὺσ ἁμαρτίασ καὶ περὶ ἁμαρτίασ 

κατέκρινεν τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί 4 ὦα τὺ δικαίωµα του 
ο μα σας - Ν / απ. 

νόµου πληρωύῃ ἐν ἡμῖν τοῖσ µὴ κατὰ σάρκα περιπατοῖσιν ἀλλὰ 
” Ν / ο ὰ Ν - - 

κατὰ πνεύμα. Ὁ οἱ γὰρ κατὰ σάρκα ὄντεσ τὰ τῇσ σαρκὺσ φρονοῦ- 
ΔΝ - - ῤ . - 

σι», οἱ δὲ κατὰ πνεύμα τὰ τοῦ πνεύµατοσ᾽ 6 τὸ γὰρ φρόνημα τῆς 
Ν Ν ΔΝ / -. / -. Ν 3 

σαρκὺσ «άνατοασ, τὸ δὲ φρόνημα του πιεύµατοσ ζωή καὶ εἰρήνη- 
” ν .Ρ ο” 2 ως -” / 4. 

ἵ διότι τὸ φρόνήµα τῆσ σαρκὺσ ἔχθρα εἰσ Φεύν᾿ τῷ γὰρ γόμῳ τοῦ 
- ” ε / 3 ον Ν ν ὥ οκ Ἡ κο 

Ψεου οὐχ υποτασσεται᾽ οὐδὲ γὰρ δύναται. Ὁ οἱ δὲ ἐν σαρχι ὄντεςσ 
« κά ον / 2 / 9 ς - δὲ . 9 α 3 Ν 2 Ν 3 

Φεῷ αρέσαι ου δύνανται. υμεῖσ δὲ οὐκ εστέ ἐν σαρκι αλλὰ εν 
/’ - - - ος συ Ξ 

πνεύµατι, εἴπερ πνευμα Όεου οἰκεῖ ἐν ὑμῖν. εἰ δέ τισ πνευμα Χρι 
- 2 ᾿ ᾳ ῳ 3 Δ δω 

στοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτου. 160 εἰ δὲ Χριστὺσ εν ὑμῖν, 
ι - ὃ ε ν ο - ο ος ο 

τὺ μὲν σώµα νεκρὸν διὰ ἁμαρτίαν, τὸ δὲ πνευμα ζωὴ διὰ δικαιο- 
Δ - .4 ’ 2 -” - 

σύνην. 1 εἰ δὲ τὸ πνευμα τοῦ ἐγείράντοσ τὸν {ησοῦν εκ νεκρῶν 

ὃ, και (Ον 919 αιἰπίσδῦ οπι) περι αµαρτιασ εἰ. ΟυΙπί 588. 589 Ῥογραᾶ 1τ 
δἱ)65 σάχη 16 ΟΥΤΙοΝ 830 οα]απ νῦ αἰαπίἈτορ τὸ οίςο .... 94. τ1. 109. Ηἱρρ 

ποςί15 (Τμαμδή, 56 οπῃ εἰ. δια τησ σαρκ.) οπι | εν τη σαρκι (Ἴαθο ἴπ 
Ῥ τθβοτγ]ρία διαπΐ αὉ 1ρ8ο”. βΒα5δ αἀ λαο οετηϊίαι προσ, αἲ ποη ΒεἹε- 

Ῥαΐασς σαρχα, ααοᾶ Ἠ)ἱδί «οπ]θοῖέ: {οίππα απῖπη σαρκι τεβετῖρίαπι εβί. 

ΗΠαρεί ἀἈ ὧν οαγπει) ... ΔΥΤΡ ΟΠ | αλλα: Ἐ αλὰ 

ϐ, ειρήνη: ΙΤ. αάά δια νήσου χριστου του κυριου ημων. Οἱ εἰ. Ῥετί 

εχλοτί 6ΒδΙ1Ο ία επἰίπι αροδίο]ως ἀἰοῖέ φιιοᾷ Βαρειε 8εοπΠάΠΠη 6ΔΥΠΘΠΙ 

ΠΙΟΣ 81ΐ, βδοιπάπη 5ΡΙΥΙΓΗΤΩ ΨΘ6ΥΟ ΒαΡΕΓΘ ν]ία αθίθιηα 8ἷέ Ἱη ΟἨχ]βίο 

Ιθβι ἀοππΙπο ποδίγο.- 

Τ. διοτι: Ε οτι | εχθρα (εα εκθρ.): ἆ ε[ς νε (αεί, ἐπ ἀεπηῖᾷ εἰς, 5εἆ 

Αι ὑιζηιζοίίία, 1{θ6πα ΗΙετΙοΥΙΏ 1) ϱο (ποη Ίξεπι 58] «ορ ΑΥΥΠΥ) πύπιίσα 
ουδε δἱ. Οἶαπι 554 ἨβΡ5 414 οἱς: 1, ουτε, ὃτ. Οτ 3580 ϱυ 

6. Θεω εἴ. ΟΙ6πι 535. 584 Ου 1131: 3,81 ϱ(5/519 ΟΥτΙοΒ ὅτ8 οσα 918 ϱίς ,,. ΡΕ 
14ἱθεί τω Θεω 

9, αλλα οππι ΝΕΡΈ ... ς Ιω αλλ οππι ΑΟΡΟΕΟΚΞΙΙΡ οἱο (Ε αλα εν) | 

πνευμ. χριστ. (59. 61. 8τ. αἱὔ20ἳ Θεου) ουχ εχει: ὃτ. πν. ουκ εχ. χριστ. 

10, εν δε χριστ. (Τμάτε αάά ουκει) εν υμιν ... ΡΕ Εξ οι | σωμα εἰ. 

1 ήπ{ 904 Ο]οπαῦ 5: ὅδἡ Οπή 5918 01658 Επίλοοά οίο... Κα {ρ αάᾶ εστιν, 
Ίίθπι ποΥἔιι εδ ἆ ο πι] νρ ΟνΙπίδο: 591 Ἠ1δόὸ Απιζιι αἱ |. δια 
αμαρτ. 6ππι ΑΒΟΡΕΕΕαΙΣΗ 97. 124. α1956Υ αἱ αλα... ς ὃν αµαρτ. 611 
κρ κοἩρ αἱ Ρία ... αἰ10 ΟΥτΙΟΝ 58 δια την αμ. | ση εἰ. ΠΠΙ50 Ο]εια 
545. 684 ΟπίΣ/089 οἱ 5,915 ,4,δτο: 8ο. 692 Έργα νο δν ΟΥΓΙΟΝ 136. 978: 812 ϱίς 

εων Ες Ερ νρζ]θ (πο επ Άπια {α Ἠαγ]”) ασπι ζη, 141εοί ζων 

11. το» νησου» (αἱ. Ιμηθᾶ πα) οππη ΝΑΡ 96. 4Τ. 61. οδοὺ.... ς ἴμπθὰ πια] 
1 κησουν οππι ΟΡΕΕΑΚΙΡ αἱ Ρίου Ο1επι 515 (ροβ8ί νεκρ. Ροπ) ΜαίΠεΡΙΡΗ 

550 Ογτην 55ο 0γό55 Ἐπιμα]έοὰ Τ]άνί ΤΠΡΙΊΥΙ Ο6ο ... {εδαπι οϐ. νς 8α]ι 
«ορ είς: εοπίτα ἀθπιῖά αΙ8ΟἨΠΙ «γγ5Ν Αιδδό οἰπί το 1 1 311 νησουν 
Χριστον, Ἰίοπι Ἠϊρρηοοί 1 (Τωαρ“ϐ) ΑΙ’ χριστ. τ1σ., ἴοι ΕρῖρΙ 56 
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2 » 3» ς » ο 3 / 3 νν 7 Ν .) - -. / ὰ 160ο96. 14 

οἰκεῖ ἐν ὑμῖν, ὁ ἐγείρασ ἓκ νεκρῶν Χριστὸν Ιησουν ζωοποιήσει καὶ «ους τὰ 
. / .. - -” 5 - , 

τὰ Ὀνητὰ σώματα ὑμῶν διὰ τοῦ ἐνοικοῦντοσ αὐτοῦ πνεύματος 
3 ς »ν 

εν υμίν. 

Τά εί 139 χριστουν, Βενοτίαποτεδί παπά” τον χρ. | χθιστον νησουν 
(μπ χριστ. [νησου»]) οππα Ν ΑΡΊΈπις 91. ΑΤ. τὸ. ἆ ε Ηϊρρποεϊ (τον χο. 

γη.) Α]ιζή” ιά δνα ΟγτίοἩ 551 ο,ποί5ῖ Ώαπη. Τε ο νρ βγΙΣΟ (άοπιῦι. 
ποδίγ. Πες. ΟΥ.) οοΡ αΥΠΙΊ36 αθ{Ἡτο ΑἱΠ55ό Ώ1άπῖ 414 Ογτίος 834 Ον]πί 550’ 

ὅδα Ααρτοπι 1 οίς Ὦ) ΧΡ... ς τον χριστον ο. ΝΕΚΗΡ αἱ ρ]εν Ρ5-Α115 

Βανοτῖαποτοαί πιππᾷ5 Ῥ]μάτε ΤΗΡΗΥΙ Οεο... ΤΙ χριστον επ ΒροΕϊχίεα 

14166 Ὑπ]οηΗΕΠΙΡΡ 195 ἨΓδίΠθρίρΗ 519. 680 ϱὲ Ερίρ]ι 556 Βα 1316: 505 οἱ 3)ὅ84 
οἰδ{5 ῬΑ- ΑΙ (5. Ὀϊαμηασες) 103. Τίοπη ΟἸωρέση πιὸ 5ΑΏ ΒΥΣΡ αεἴΙΡΡ 

ΑΥΠΙΖΟ]1 ΤΠΕ 20τ’ 900. 304 Τογμπα γα δν14 ο/ῷφταςδβ Ον 1πέθοῦ Ἠ11560 Απιζυςί αἱ 
ματ. Τογ/105 63Η 16 (ΟΥΥΗΥ350 ήσουν, ΟΝΧ 639 τον κυριον, Ῥθβροτίλλος 35 

(αξ ΑΥΙΣΕΒ) τον κυρ. ηκων τησ. χριστ., 54. τον κυρ. ημ. τησ. | εκ γεκρων 

Ροβΐ εγειρασ οππι ΝΑ. 4τ,. ΟγιαείοΊ Ταπι (:: που Πΐ Ῥυαείετ πιοτεΠη, 

Ρτορίθγαα {γαπβδροκιογιιπί Ρ]οτῖα; αιποᾶ ριαασθάᾶ1ΐ τ. εγειραντ. τ. ὤ’ Σκ 

γεκρ. Ὠαςο 1π το ποη Βαοί, πῖςϊ (πο ΟΙεπηδί του εγειραντοσ εκ νεκρων 

ἴγ οικει εν υμιν, ο ζωοποιησει, ἶπσρ οοπίγαςϊβ) ... ς Ἰωπ ΤΙ απο ζωο- 
ποιήσει ΟΠΠ ΝΕΒΡΈΕΑΚΙΡ αἱ Ρ]εν νο τα]! πι Οτῖπί Ηϊρρποεί Μεί] 
αΡΙΡΗ οἰο. Ῥαβδῖπι νοτο αἳ, οπι 1 έαν εκ γεκρων, πί 1156. Ον 655 (αἱ, 

πηο5ς 3) { ἕωοποιησει και ο. ΒΟΡΕΕΑΚΙΡ αἱ ρ]εν ἆ είς πι νρ 5γχαῖ «ορ 
αγπισᾶἁ οί] Ὑα]οπΙΡΡ 195 Τγίπέδοτ. 800. 804 ϱ]οπι δή ΟΥ 3056 οἱ 5915 οἱ 
1πί290 Ἠ]ρρπουί4 Μοαίμερίρη 556: στο. 580 ο ἘρῖρΙ 155᾽ 890 Α{ῃ 533: 556 Ῥαςβ 

116" 9505 ϱ(α1ϱ Τι υγἱ 180: 185. 941: 414 Ογτὴτ 380 Ογναε(δτ αἱ πια Τετματο 

ὄμτά αἴριακ38 Ἠ]]δό0 Απιογςδί οἷς ...... ΝΑ 4Τ. αγπηεάά Ον 5δῦ οἱ 5813 
ΜείΠερίρΗ 566 ο ΒΡΙΡΗ 556 οπι και :: αποά ταεϊρἰεπά τη ΠπάΙσαθβειη Πὶ5ί 
{ου Ἱπεοτργδίτπι εί ραίταπα (οβῆπιοπία νείατα ν]άεγεπίατ | δια του 

ΕνΟοικουγτοσ αυτου πνευµατοσ (αἳ. ςθ Τμιθᾶ τηῖπ) ϱΠΙ ΑΟ (ῦ αυτον ῥρ10 

-του) ” οάἆρ]α Ἱῃ Γ]α]πιασθᾶ (γ]ὰᾳ ρο50) ὅ. 10. 94. ὃτ. 98. 99. 48. ὅτ. 
609. το. τὸ. Τ4. 190. 19τ. 918. ἀδει βαἈπποίᾶ ϱορ πι ααἰμαί Ο]ομηῦ1ό 
(αν1 ὅ---16 οκκοηρῖ() Ἠϊρρπασσί{ ΜαιΠερΙρΗ σῦ6 (οχεοᾶ νεπ) ο στὸ Αη ισ”” 
524. 506 Τ] 41 180. 185. 911. 414 οί 518 Ώρα 1316: 5085 ϱ{21081 οἱ 548 ΕΒρ1ρΗ 157 

αἳ ο ΟγτΗτ 250 ΟΥ 9539 οε10, 425 (444 ἄρα τοῦ πνεύµατοσ τὸ ζωο- 
ποιεῖν) ΟΥΙΙΟΝ 531: 551 ο(αοίὃτ ΜαραΥλοπι νο ΈΏρπη αἱ Αιις1οΠι 51 α0530Ρο 
αἲ. ὮἩοσΠβδ νοχο ᾳτανϊκαῖηιις ἵπ Τἱαμπαοεᾶ αρ Αι 30 βίο Μαβεί: 

Μποοᾶ: Φεῖξον οὖν ὅτι ὥσπερ ὁ πατὴρ ἐγείρεν τοὺσ νεκροὺσ καὶ ζωο- 
ποιεῖ, ὑποίωσ δὲ καὶ ὃ υἱὸσ οὕτω καὶ τὸ πνεῦμα ζωοπονιεῖ. Οτ{Η: 
λέγει Παὔλοσ' ὑμεῖσ δὲ οὐκέτ ἐστὲ ἐν σαρκέ, εἴπερ πνεῦμα Φεοῦ οἶκεῖ 

ἐν ὑμῖν. εἰ δέ τισ - --ὁ ἐγείρασ χΥ ἐκ νεκρῶν, ζωοπ. καὶ τὰ ὃν. σώμ. 
ὑμῶν διὰ τοῦ ἐν. αὐτ. πνεύματοσ ἐν ὑμῖν. Μπεεὰ: οὕτωσ οὐ γέγρα- 
πται' διὰ τοῦ ἐνοικοῦντοσ, ἀλλά διὰ τὸ ἐνοικοῦν. Ον: ἐὰν δειχ δη 
ὅτι διὰ τοῦ ἐνοικ. γέγραπται, πείθη ὅτι τῇσ αὐτῆσ ἐστὶ φύσεωσ το 
πνεῦμα πατοὶ καὶ υἱῷ; Μασεᾶὰ: ἐὰν οὖν που ἓν ἡ δεύτερον ἀντίγραφον 
εὑρεθῃ ἐσφαλμένον παρ ὑμῖν, ἐκ τούτου ἔχεισ µε πεῖσαι; ΟΥ: 
ἔχομεν δεῖξαι ὅτι ἐν ὅλοισ τοῖσ ἀρχαίοισ ἀντιγράφοισ οὕτω 

γέγφαπται. ἐπεὶ δὲ νομίζεις τοῦτο ἀντιλεγόμενον εἶναι, πληθοφορήθητι 

ΤΙΞΟΠΤΝΡΟΠΕ. Ν. Ῥ. αἲ, 8. 56 
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402 8, 12. ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 

12 "ρα οὖν, αδελφού ὀφειλέται ἐσμὲν οὐ τῇ σαρχὶ τοῦ κατὰ 
, -” ὃν ] Γ Δ / τρ /’ 3 Π { -- » 

σάρκα ζην. 19 εἰ γὰρ κατὰ σάρκα ζητὲ, µέλλετε ἀποθνήσκειν' εἰ 
Δ / / - / ο .. 

δὲ πγεύµατι τὰσ πράξεισ τοῦ σώματοσ Θανατοῦτε, ζήσεσθε. 
[νά Δ / -. ο τ ε 9 ” 3 

14 ὅσοι γὰρ πνεύµατι Θεοῦ ἄγονται, οὗτοι υἱοί εἰσιν Θεοῦ. 19 οὐ 
-- / 3 / 

γὰρ ἐλάβετε πνεύμα δουλίασ πάλιν εἰσ φόβον, ἀλλὰ ἐλάβετε 
- σ ῃ - αν .ς Ν 

πνεῦμα υἱοθεσίασ, ἐν ᾧ κράζοµεν᾽ ᾿4ββᾶ ὁ πατηρ. 16 αὐτὸ τὸ 
- αρ - ς - ο - 

πνεύμα συνμαρτυρεῖ τῷ πνεύµατι ημῶν ὅτι ἐσμὲν τέκνα Θεοῦ. 
ον 9 ; ς η πι - 

1Τ εὖ δὲ τέκνα, καὶ κληρονόμοι κληρονόμοι μὲν Φεοῦ, συνκληρονό- 
σ) τν - 2’ η ΄ . η . -- 

µοι δὲ Χριστοῦ, εἰπερ συνπάσχοµεν ἵνα και συνδοξασθώμεν. 

καὺ ἐξ ἄλλησ ἀποδείξεωσ, ἨἩΜασθᾶ: εἰπέ, τοῦτο γὰρ ἀντιλέγεταν. 
νιονς ς αὐ 5σ Τιπεᾶ τηαῖ ΤΗ δια το ενοικουν αυτου πνευμα οππι ΒΡΗΚΕ 

ΚΙΡ3 αἰΤ0 [ογο οἷἆ ἵπ ΕΓἱαΙπασεά (ν]ᾶο βαρια) ἆσςβς πα νρ ΒΥΙΡΟΒ 
καὶ αρ Εὐ Ιεἰπέδο ΟΥ 30553 ϱἱ 51618: 819 ϱΗπίδ8ή 690 Μρ{]ορίρΗ 506 ρχοᾶ 

Ρείαν ΟΥ 659 Τμᾶτε Επίμα]οοᾶ Βονογ]απστθαί πιαμᾷ ὅ (ΟἨν 6564) Τοχ/16Ρ 

σα. 16 Ἠ1]569 Απιζιι αἱ πια 

19. αρα ουν: 4” ο Απιουςέ ἑσέωη, ἀἲλΑ ἔνρ ετφο, 6 θέ αιί Εη/ο οτί» 

σα) 46 ΟΥ ρΣ5ῦ Γέαφιιε 

18. του σωµατοσ ΟΠΠ ΝΑΒΟΚΙΡ αἱ οιηηΥ1ά ϱγτα) βα] ορ αθίἩ Οἱοπιδή5 
ΟΥ: 19616. 151. τὸ» ϱ{ 5,900. 5691 ρµοαί 54 (η)]αά10) Ρ1ά 1555 ΟἩχ 6084: 686 ρ{σαἱ256 

Τμᾶτίι Ώαπα ... Ρ΄ τησ σαρκοσ ου ΡΕχα ἆ ε{ρνρ Πλπί 0 ΟΥ 339 
οπί 4,169. 595" 601 ΈΡῃν 126 Γι 4ϊπί 518 λογ[το» 6.1 16 ΟΥ Ρ:59 α] ππιι 

14. υιοι εισ. Θεου Ίιου οχάΐπο 6ππη Ώξα Εᾳ απῃ ἀθπιλά ΦΥΕ, ΟΥ 15τ4 ολ 

6,966. 4,595 Τ14ἰπίστ8 Ἠ1] 506: 909 ΑΓ, ΝΑΟΡΕ ὅ. 99. ΑΤ. 80. 98. πιὸ {α 
ασ Ου 1686 αιἰπί 5900 τα τί 125. 3253: 145 Ογταοί ὃτ Τ)ΑΠΙ ΟΥΡ 359 Απιυιςε 

αἱ υιοι «δε. εισιν... ς εισιν Όιοι Θεου οππι ΚΙΡ αἱ] ρ]οι νρ]ο (οί. Ἡατ] 

{ο1) «ορ (54]ϊ ΟΥ εισιν) ΒΥΤΡ ασπη Ο]οπι δή Πίπέδο” Οπή 919 Ον656 019 

Ἠπίμα]εοᾶ Τμάτί οπμαἁ σαί 190 

15. δουλιασ ο ΝΡΡ αἱ (Ω δουλεγίασ) ... ς ἵμπ Τϊ -λειασ οππη ΑΡΟΡΦ6 

Κ.Π, οἱἵο. Ὑἱάρ αά ν. 51. | παλιν οἳ. Ο16πηδί6" 586: Οσ12513 ο(ὔ31 οί 5,59. 
4,σθῦς 114001 25 Τά ογοα{159 ος... 1Τ. 99. 54. Οἱ 1351 οπι | αλλα επι 
ΝΑΠΟ ΟΙσπιδήδ ΟΥ 1351... ς αλλ ο ΡΕΕΟΚΗΡ α] οετίο ρἱεν Ο5 1513 

Γ1ά 11 205 (ην 601 Τ]ιάτέ Ώατη | κραζοµεν οἳ, Ιπϊπί 120: δα ΟΊεπι ΟΥ ΡΙά 

οίς ... Ἐ κραξοµεν (8εὰ { εἰαπιις 5ἱ6) 

16. αυτο: 9Η (5οἆ ποπ ἆ ϱ) Ρίαθίη ὡστε, εραοπιοἰῖ Παφιε ... 115. 194. 

νρο]ο (ο. ἀοπηῖά πας] πηασίαν”, πο 1ξοπη απο Γα {οἱ) Οπέ 5! Ῥ1αΙαί 2τ7 
Τιιᾶτε ΤΙΡΗΥΙ Ῥο]αρ αάά γαρ (5ΥΙ52Ν ορ εί -) | συνμ- εἴΠῃ ΝΑΡΤΡΗ 
τὰ Ἠδος.,,, ς Ιμπ συμμ- οππη ΒΡΟΚΟΠΠΡ οἱο | συνµαρτυρει: 1. 211. 
1Τ]εοί µαρτυρει. Πίοπι Ο1επιθς] δὲ αυτο, φησι, το πν. µαρτυρσι, οταν 

λεγωμεν αβῄ. ο πατ. 

11, κληρονοµοι ριῖ οἳ. ΟΣΩΣ35 οὐπίδθή5 οἱο .... ϱ” (5οᾷ που 4) συνκληρο. 
συνκληρο- ο ΝΑΒ"ΡΕΙΡ αἱ Ῥαΐο.... ς Ἰμπ συγκληρο- ευπι η οκσἩ αἱ 

Ρον. Ῥηποίοτοα ΤΕ (πο 1έθπι {) οἱ α {παηβΙαπάο οπι Ἀληρογομ. µεν 

Θε, συνκληρ. | συνπασχ- εΙΙΠΙ ΝΑΗ"ΟΡΕΕά ... 6 Ἡπ συμπασχ- εππη ὸ 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ δ, 29. 4035 

15 ογίζυμαι γὰρ ὅτι οὐκ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροὺ 
Δ / - . « - [4 Ν 

πρὺσ τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰσ ἡμᾶσ. 19 ἡ γὰρ 

ἀποκαραδοκία τῇσ κτίσέωσ τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ 
/ ” λ ε « ’ 4 .ν 

ἀπεκδεχεται. 20 τῇ γὰρ µαταιότητι ἡ κτίσισ ὑπετάγη, οὐχ ἑκοῦσα, 
2 Δ Ν ς / ΔΝ ς 

ἀλλὰ διὰ τὸν ὑποτάξαντα, ἐφ ἐλπίδι 2ἱ διότι καὶ αὐτὴ ἡ ατίσισ 

ἐλευθερωθήσεται ἀπὺ τῇσ δουλίασ τῇσ φθορᾶσ εἰσ τὴν ἐλευθερίαν 
- 5 ” ; - - ”/ Ν 4 - ο 

τησ δύξησ τῶν τέκνων τοῦ Όεου. 22 οἴδαμεν γὰρ ὅτι πᾶσα ἡ 
’ “9. Δ ” - - ο ΄ / 

κτίσισ συνστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νυν 25 οἱ µόνον δέ, 
ᾧ Ν ” ι] ” -- ” [ιό ο ν! 

ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ τὴν ἀπαρχὴν τοῦ πνεύματος ἔχοντεσ, ἡμεῖσ καὶ 

ΚΡΗΤΡ αἱ εετίο Ρρ]εν | -σχομεν: Ας 11. 97. ΑΤ. Ἠδ0τ" Τ9561οΙ -σχωμεν. 
Ῥ]πηϊ]ίον ΤοατίβΠοδί15 («αᾷ βποί Ιοοί1ο) ΟΥΡ ὃν: 164: 510 4] αἲῑα 5 φιζζ επι 
σοπιραξίαπιπη’ 

18. γαρ (αἱ. ΟΙεπιῦζή ΟνΙηέσόσ» 595 Τργ/165 6ΑΥΗ 10 οίο; Απιριςὲ ογφο, Τμοἲ! 

οπι) ... ΑΡ 9. ποϊμαίν δε | οτι ουκ αξια 11δᾳ εισ ηµασ: πες Ἰαῦαί αἳ, 
ορσίθηη οἳ Ἰαρά αρ Εδηἱ5ε516. Ἑπάσοπη αρ ΡΡ Ρ]αγίηι Ιαιπάα Μα, 

19. κτισεωσ οἳ. Ιππί 551 Οἵ 1,587 40. τάτ ϱεἰπί 1 Τὸ. 405909 Μοι]ορίρη 554 
ΑΡρο]]]πσαί 195 Ογγεαί1δή βονογαηί επί 10 Απιρτβί Αιρτοπησῦ οἱςο ... ὃτ. 

109. 1921318 118, 919. πιστεωσ | του Θεου: Εά ΟΠ του 

90. οὐχ εκουσα αἴῖαπι Τμάοἑσ]ετη τι Ον 1581: του. Τατ ϱ( ΙΡ Μοί]ιαρίρΗ σ54 
6 εππαάἑαί199οίς... Ἐᾷ ου θελουσα. Τα βπΠϊ ΡΙ6Υ ποπ υοίεπΒ, πιά είς 

νο Ιπιίὔ51 Οχ/πίσθῦ ἨΙ]556 ο], ποπ υοζωπέανία ΑιπΏΥΒί, ποπ δροπίε ΠΙΙ1115 
Απιζοριςι δή οίοσα 132 α]. |. εφ εππῃ ΝΕ” Ρ τα (:: αιιοᾶ Ῥτο Γαπία αποίο- 

τ1{ζα{θ ΠΙΙΠΙΠΙΘ αοθΠάΠΙ ο8ί. Τοαδπιοπία Ραίγαπη, 4198 ποπ σοί ΠΙ51 

εκ οὐ ἆ βαοοιι]1 10 αἱ 5ᾳᾳ ο], 1π {α]ὶ τε ΙΙ] να]οπί,)... ς Τμ επ ΟΤΙ 

ΑΒὕΟΡΟΕΚΤΡ εἰς 

91, διοτι επι ΝΡ "σα... ς ἴμῃ ΤΙ οτι οππι ΑΒΟΡΕΕΚΤΡ αἱ οργίο Ρρ]ον Τ]ὰοί 

εΊοπι 91 Ον 11551 ΜοιλερίρΗ ὅδι Ον 615 Τμάτί Ώαπα... 119. αλλα | αυτη 
η: τὰ οπι η | δουλιασ ου ΝΟΡ Ρα]... ς Ἰωη ΤΙ -λειασ 61 ΑΡΡΟΕΑ 
κδῇτ, αἱ Ρίου :: οἱ αἲ α] 4, 24 εἰ ὅ, 1 τΏῖ ΝΑΡΤΕΘΠΡ θαΠάθΠΙ ΓΟΡΠΙΑΠΙ 

{παπίατ, Παπ ρτο {απία αποίἰοτῖ{αίε α Π0τ18 ΑΓΟΘΥΟ ΠΟΠ ΟΟΠΒΕΟΠ{ΑΠΘΊΤΩ 

ν]άοίαν. ν 

92. γαρ: Α δε (ααἰλαίτ οπι) | συνστεναζ- ο, Ἠ" ΡΕ... ςσ Ίμπ συστεναζ- 
απ ΝΑΒΕΟΡΕΚΤΡ οἷςο. Τίεπι πρεποίεοιέ ἆ ἓνρ (ἆ ἐπφεπιεδοί) Απιῤιβί αἱ, 

οοπιεπιῖθοῖέ 5 {οἱ Οτῖπί σῦδ Αιρτοπι ὅδ 1, Τέοπι Μαί]μερ!ίρη 514 (αὐ] α6οιι- 
ταῖς {ρδαπῃ ]ούσπη αβετθ) Α'0ῦ 01615 Τ]ιάτί Ώαπι. Ας ἀϊδοτίο Τ]μάοτ 

εα{141 καλῶσ οὖκ εἶπε στενάζει καὶ ὠδίνει, ἀλλὰ συστενάζ. καὶ συνωδ., 

ἐπειδὴ καὶ τὸ ,,πᾶσα ἡ κτίσισ'' ἐνταῦθα προσέθηκεν, ἄνω ,ἡ ατίσισ' 
εἰρηκὼσ μόνον. ...... 88. 85. 15ος Οτή18 αἴρτον (Νο αθ) ΜοίΙερΙρΕ 

δύ4Ώ (ποπ αοςιγαίθ: επι τοισ τεκν. του Όεου - δι ουσ στεναζ. κ. συνωδ.) 
στεναζει | συνωδινει: Ἐαά οδυνει. Ἱμαηϊ: ἆ ο νρ Απιζεί αἱ αγ, 

{ ἀοΐεί, 6 Ῥαγέωγέ αιέ ἄοῖεί, Απιῤβά 1 Βοᾶ α]το 5 39πιθ! σοπιραγίωγίέ, ΟΤΙ! 
595 πο π]το 3561 ορπάοζεί, {οἱ αεφιο ἄοῖεί 

28, αλλα καν αυτοι ΟΠΠΙ ΝΑΒΟΚΗΡ αἱ Ῥ]ου Μαίλορίραδδί ΟΥ Ώαπι 
ΤΠΡΙΙΥΙ Οσο (Απηῦνβί οεᾷ εἰ ποβ) ... ΏΏΕα 51. 906. (15) 985. ἆ ο [ο νεα 

963 



404 δ, 24. ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 

λ - .. 3 4 

50053 αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖσ στἐνάζοµεν υἱοθεσίαν ἀπεκδεχόμενοι, τὴν ἄπυο- 
/ - / έ ” . Δ 3. /. 3 / ο) .] 

λύτρωσιν τοὺ σώματοσ ἡμῶν. 24 τῇ γὰρ ἐλπίδι ἐσώθημεν' ἐλπισ 
ΔΝ ’ ῴ ο 3, ο Α Ν / ’ Ν 3. “-. 

δὲ βλεπομένη οὐκ ἔστιν ἐλπισ᾽ ὃ γὰρ βλέπει τισ, τί και ἐλπίζει: 

20 εἰ δὲ ὃ οὐ ῥλέπομεν ἐλπίζομεν, δί ὑπομονῆς ἀπεκδεχύμεθα. 
Έ ΄ . Δ -- -” 

20 ᾿Ωσαύτωσ δὲ καὶ τὺ πνεύμα συναντιλαμβάνεται τῇ ἀσθε- 
, « - Δ Ν / ο. / Ν ο 3 2. 3 Δ 

νεία ἡμῶν. τὸ γὰρ τί προσευξώµεθα καθὸ δεῖ οὐκ οἴδαμεν, αλλα 

(Εεά εἰ πο {ρεαῖ) Βγταῖ οορ ατπι Ταν σ δν ΟνΙπίσβθ- 509. 600 ΑποΡΣΣΙ 
(αίτο 55 ποπ δοζμπι αιέεπι {ραί, δε εἰ ποβ) αλλ. κ. ηµεισ αυτοι (Τὸ. αυ. 
πι.) Τέοια Τ]ιάνε τὸ, απο Ίοσο Ῥοβίθοα εχοντεσ εν εαυτοισ στεναζ. | 

αυτοι: 4. 55. 61. 69. 613 ττ. 8τ. 109. 118. αἱὔδοτ αἀᾶ ον | τ. απ- 

αρχην: 4δ {νο Ονπίσθ Απο είς ργὐπίας, ἆἲ 6 Απιῤιςί γεοερία- 
οµίμπι | εχοντεσ ήµεισ αι αυτοι οΆπι ΔΑΟ ὅ. 4τ. 80. 918. Όσα: Ίμπ 

εχ. [ημ.] κ. αυτοι. Τίεπι ς εχ. κ. ημεισ αὖτ. οι κΙΡ αἱ ρίετ (1. 121. 

οπι αυτ.) ΑΥΤΡ Ον 65 Τ]ατι ὃν ΤΠΡΗΥΙ Οεο .... Τί (νιάς βπρτα Τη) 

εχοντ. καν αυτον οππι Ἡ 81. τὸ. 99. 4ὶΞ νο (οορ εἰ ποβ) Μοαίλμερῖρ]σοᾷ 

Ουἰπ{ῦθθ Ααρτοπδὸ.,,, Ες εχοντ. αυτοι, 416. εχ. ἡμ. αυτ. ἆἲ 5 
Απιζιςι ]ιαδεπίεβ πιο {ρθὶ, Ε Ἰιαδεπίεδ ... ΥΙΣΟΝ αγπι (αὲ {, ν]ᾶε απ{ε) 

ΠΟΠ οκρτῖ ημ. και αὐτ., ηθο πιαβῖ5 ααἰμΙῦ (5οὰ απίθυ αλλ. η. Ίμεισ 

αυτοι αχρτίη νά!χ). Ἰάθεχαο Τμάτί 11195 φησι" και ημεισ την απαοχ. 
του πνευµ. εχοντ. εν αὐτοισ (οοᾷ εαυτ.) στεναζοµεν. | εν εαυτοισ: 
τα 69. ττ, 199. εν αυτοισ | στεναζοµεν αἱ. Μοί]ερίρ] δ5ὲ εἰίο.... ϱἨ 
(Εεά ἆ φεπιπιµ», αἱ νς) συνστεναζοµεν, Ἰίοπη 98. 48. τὸ. Ἴδοι συ- 

στεναζ. | υιοθεσιαν ο. ΝΛΒΟΚΗΡ αἱ οπιπτίᾶ νο αγτπῖν τε]] Μαί]ιοᾶΕΡΙΡΗ 
σσ ΟτΙπίσθ8 ΑιιρΤοπι5Σ θίο .... τα ἆ Ε6ο ΑΠΙΡΙΥΒΕ ΟΠΙ 

94. βλεπομενη: Ρα η βλεπ. | τι και οαπι ΝΕΛΟΚΗΡ αἱ ρ]εν ΘΥΥΡ ΑΠ (αθί] 

φιζᾳ απιρίδιθ) Οἶοπι δδί Ον 139 αἱ 56145 Ταν Όλπα ... Εργα 4 ἔσναο 

ΒΥΙ5ΕΝ ΟἨγοαί3δό Ονπίὅδι. 595 ΟΥρ351. 515 Απηῤηιί αἱ τι (8ἶπο και), 
παπα δἷο Ίωπ ... κ 4τ" και (5ἵπο τι). δΙπι]] εν ττ. τουτο και, «ΟΡ 

τουτο {απέππι ... Ες 4ΤΙΠΕ (οππῃ Ὠαο ποία: το παλαιον ουτωσ εχει) 

ΟΠ Ῥ]απο | ελπιζει οππι ΔΟΒΟΡΕΑΚΗΡ αἱ ἴετο ΟΙΠΗΠ (6ἳ. το παλαιον 

4Τπιϱ) 4 {ο νρ αγτ! (ομβρεείαἰ) 6ορ αγπι αθἲ]ι Ο1οτη δν Ον 945 οἱ 1139 

μάτι Ώαπα ΟνΙπί 501. 06 ΟΥρ”51: 515 Απιργςί είο ... ΝΤΑ 4ΤΠΙΒ υποκεγει 

960. ο ου (αξ. Οἶ6πι 054)... οἳ οπι ο 

26. τη ασθενεια (49) οπή ΝΑΒΟΡ 10. 98. 91. ὃτ. 4τ. 49. ὅτ. ἆ νο ΒΥΤΔΕΝ 
Άγπι αγθ ααἲ ΟτΙπίθ00" 601 Ογτιχ»5ῦ (βποί Ιπίου τησ ασθενειασ εἲ τη 

ασθενεια) Όαπι Ααρτοπι δὲ α] (Απιῤιαί ὑπγπιέαίεπι πιοδίγαε ο αξίοπῖς, 

ν]άθ Ρο5{) ... Εᾶ ᾳ τησ δεησεωσ ({ ὑπ]γπιϊαίεπι ου αἑζοπί» ποδίγας) ...ς 

ταισ ασίθενειαισ «πι ΚΗΡ αἱ ρ]ου ο0ρ ΑΥΤΡ ΟΥ 945 (864 ΠἼοδεΣ τησ 

ασθενειασ) Τμᾶτε ΤΗΡΗΥΙ Οεο | ων: ϱἨ 4 οπι | προσευξωµεθα 
οπΏ ΝΑΤΟ αἱ τη ὃ (5δἆ ]]1ς αρ Βογῖ πες αρ ΜΙί]ααΙ) ΟΙιν 816515 (8οᾷ 

πηοςο1. ρμεθα) Τμᾶν{ αά Π. 1. ο 115 ΤηρΗγ]... αρ” ΤΙ προσευξοµεθα 

οσα ΤΚΙΡ αἱ ρ]αςῖο ΟΥ ΗΣ2ΞΙ ΟΥ 55 Ον οαί”οτ Ρῖς Μασσατῖι 11 (60 111)301) 

Οψνοαί 14 319 Ώμιη Ο6ς ... Κά 98. προσευχυµεθα ... ἀ[ρνε Οµπί 

2419 οἱ 46005 Ε1Ιπ{ΣΤΟ Απιῤιςί ΑιοῦΟΤΩΣ4 θίο ογοπι8. 11οαιο ΟΥ 1191: 

1900 γαρ δει, φῆσι, (το δε ο τι δει 159) προσευξασθαι, καθο δει, ουκ 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΛΙΟΥΣ 5, 99. 405 
2. --- --- μα 

ο Δ ” ς / -- 3 ΄ . ϱ) ε η 

αυτὸ τὸ πνευμα υπερεντυγχάνει στεναγμοῖσ αλαλήτοισ᾽ 21 ὁ δὲ 
ο) / .. ’ 

εραυνῶν τὰσ καρδίασ οἶδεν τί τὸ φρόνημα τοῦ πνείµατοσ, ὅτι κατὰ 
µ 3” ’ ζ Ν κ μμ 29 2]. Αα το υ. 2 -- 

θεον ἐντυγχάνει υπὲρ αγίων. -«Ὁ οἴδαµε» δὲ ὅτι τοῖς ἀγαπῶσιν 
Δ Δ -- 3 .) μν υ -- 

τὸν δεὺν πάντα συνεργεῖ εἰσ ἀγαθόν, τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖσ 
αρ ο ὁ) Δ ’ - 5 

οὔσιν. 29) ὅτι οὓσ προέγνω, καὶ προῶώρισεν συµµόρφουσ τῆσ εἰκύ- 
νοσ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, εἰσ τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν πολλοῖσ 

Σς. ας Πω] αι Ἀ ’ ’ Δ ο σ Ν Πυ 

αδελφοῖσ᾽ 9θ οὖσ δὲ προῶρισεν, τουτονσ και ἐκάλεσεν᾽ καὶ οὖσ 
η / πα ’ : Ν στα ΄ / 3 

ἐκάλεσεν, τούτουσ καὶ ἐδικαίωσεν᾽ οὐσ δὲ ἐδικαίωσεν, τούτουσ καὶ 
’ 

ἐδόξασεν. 
ο πο ος Ν - ος πετ ο 5 , 2 

91 Τί οὖν ἐροῦμεν πρὸσ ταῦτα; εἰ ὁ Θεὺσ υπὲρ ἡμῶν, τίσ καθ 
ἡμῶν; 92 ὃσ γε τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο, αλλὰ ὑπὲρ ἡμῶν ἡμῶν; ὅσ γε του Ιδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο, ἆ υπὲρ ημῶι 

991 
οιδ. | αλλα οἳπη ἈΡΕΕΙΙΡ 1Τ. αἱ359Υ ΟΥ 1331... ς Ἰωπ αλλ ο, ΑΠΟΚΝΙ αἱ 

Ίοηᾳᾳ ρία ΟΥτΗ 355 Ον 640 Τ]άτί Ώαπα | υπερεντυγχανεν 81116 αἀἀῑίΒιι 
οί Ν ΑΒΕΡΕα 6133 ἆ ρ αγπιΖοΝ ΟΥ 10199 Ρἱ5 οἱ 331 (αῬίᾳαο αάά τω Θεω) 
ΕρϊρΗ ἳ5 (εκ εἀρείαν) Ώαπι Ααρίοπιδέ (ποη Ἱΐέοτη αρ) ..,ς (αμ00) 
πάά υπερ ημων επι ΝΟΟΚΙΡ αἱ ἴοτο οπηἩ ἆ”" (να 5γταῦ σορ αγνό θά 
Φ19Ρ5566 11490455 ΗΠογαςεΡΙΡΗΤΙ1 ϱὲ ΕΡΙΡΗΗΤ” οχεοᾷ νθι (γτὴν 355 (Ἠγοί6 

Ῥματί αἱ Ονπί 5140: 419 ϱἱ4,60055 ιά Ι90 315 Αιρ589Ρ αἱ πια; Ἱίοπι 64. 
908. αἱ ρ8ιο ἘρΗνδ16Σ Ομτέαί 555 εγτυγχανει υπερ ημων 

27. εραυνων οι κ (1: οἱ 1ο] ὅ, 99. Τ, ὅλ. Το 11, 98. 1 Οο 2, 10. 1 Ῥε 

1, 11 Αρος 9, 25, ααἴριαςβ ]1οοίς οπηπ{Ὦ ομἆσπι ἔοτπια Ρρ]15 αιιο(ογΙ{α {15 

απαπα Ἡ, |. Παδεί) ... ς Ίμπ ΤΙ ερευνων οππι ΑΒΟΡΕΑΚΙΡ τε]] (ο Ἱπίετ ερ 

οἳ ευνων Π{έοιαπι 6Γ1βαπη Ἠαῦ οί) | ετυγχανει: τ, Τὸ. υπερεντυγχ. | 
υπερ αγιων αἵ. ΟΥ 1199: 331 οἱςο ... 11. 99. 4ΤΠΕ 958. Κ5ΟΥ υπ. ημων 

98. συνεργει 8ἶπο αἀαῑίαπι ΟΠΗ ΝΟΡΕάΚΗΡ αἱ ομσ]ά νρ αυτα! «ορ Επι 
0] ουμδδή Ο0νγ4,951: 4θ2ποί 405 ποἱ Ρἱ5 απί 4,605 ΏῃςΡ5358 Ου τ5 01655. 656 υῖς 

Ογισαί τπτ Τμάτί Ώαιη αἱ Τιοί{119 Απρθερ 149 αςδ8εΡ αἱ ωαπ ... Ὦπ αάά 

ο Φεοσ οπῃ ΑΒ, Ίίθη ΟΥ35605 επεν τοισ αγ. τ. ὧε. παντ. σύνεργει 
εισ αγ. ο Όεοσ οἱ 230 ο ύεοσ, ο τοισ αγ. αυτον παντα συγεργων 

εισ αγαθ. (Αθ φιοά ααϊμυεί εος ἀοπιῦπις «ος «φῦ απιαπὲ 61 ἔπι οπιεὲ 

2οπο) | εισαγαθον ο ΔΑΒΟΡΕΑΚΡ αἱ Ίοηρ6 Ῥ]ι Ου 1394 3δύῦ ος 4,δ5τ. 
465. 4θ896πι ἘπΕεβΣ255 Ομτίετ Ἐιπίλα]σοᾶ Ογνεαί 119 ΤΠάτιέοτι οἰεαί268 

(πίγοα Ίοεο οὔχ ἁπλῶσ σινεργεῖ, ἀλλ εἰσ ἀγαδόν) Όαπι ... Τιθᾶ ποῖα 

εισ το αγαθον οππι τ, αἱ Ενα Ο1οπι5δή Ον ἡθδδετι Έρῃχ ὃν532: 540 

Ογτητ” ΟἨΗπιοδο1 (Ογγοα4τ προσ το αγαθ.) ΤματΗσί ΑπΙΟςΠΗ1555 ΤΗΡΗΥΙ 

29. συμμορφουσ εππι ΑΒΟΡΚΙΡ είςο ... Νξᾶ συνμορφ. 

30, προωρισεν οξ. Ο]επιδθ” Ον 9305: 32135 οἱ πολλοι 4ὁδπιοῦ οµπί 1,δοΗ” 606. 615 

ΕΠΡΡΣ355 οἱο (ἀ ἔᾳ να Ονπί γγαεᾷεδίὐιαυίέ) ... Α προεγνω, Ἰϊἴοπι 

Ονπ{θ5θ Ρῥγαεξεῖυέ | και ουσ εκαλ. οἳ. ΟΥ58ΕΡ οἰ]πί 586ρ Ἐπδυς οἱς.... 
δτ. 115. Ο1επιδῦ” ουσ δε εκ. | ουσ δε εδ. αἱ. Ο1επ ΟΥ54ὲΡ α(ἶπί δοή 
Έπδῦδ οἱο ... Α ΦΥΥΣΕΒ αθ{]ι ΟµΙπΙ 605: 615 καν ουσ εὐ. 

85, οσ γετου υδν. ύνου ου» εφεισ., νς ΟτΙΠΙ 605 Απηῤιςί αἱ φιζ οἰίαπι (3 

ΑΙΠΡΙ5{ οπι) Ῥγορτίο Πίο 5ο (ία νσε]ο ἀθπιῖα α) αομπα Ονπε Αιηζυςέ, 

84 



4060 δ, 29. ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 

’ ΄ -- ΔΝ Ν ΔΝ ” / « -- 

πάντων παρέδωκεν αὐτόν, πῶσ οὐχὶ καὶ σὺν αὐτῳ τὰ πάντα ἡμῖν 
’ ια -- .ἳ ιά ας 

χαρίσεται; 9 τίσ ἐγκαλέσει κατὰ ἐκλεκτῶν Όεου; Θεὸσ ο δικαιῶν 

Ἠατ]Ἡ. Πζάιπι διήπι Ῥγορττωπι, Ἠατ] 3. ἐαὶ Πίο 8ο Ῥγοργίο; Ἀπι ἴα" {οἱ 
(ΑΠΩ Πίο ιο) ποπ ρερεγοίέ ... 9 θἰεεᾶ οσ (96 οσ γε) ουδε υιου 
ιδιου (Ὁ του ιδιου υιου) έφεισατο, ἆ ἐς φιά (4333 αἀά φιᾶεπι) πες 
(ἔπεφια, 6 πεφιε ἑ τοπ) Πίο νοργίο (Φγοργίο {, ἆ 81ο, Ε 810 ἑ Ργορτίο) 

Ῥερεγοῖέ. ΟΕ Ἱαο ἨΙδ: οΝαπο αρορίο]α5 ῥτοργύμπι αἲι Πζύυπι, οἵιπι 

1Ἠ πα] {15 νο] θιάύπι νο] εἴιβ 5α6ρο ἀῑχῖ5δοί, Τίέ απαπηνΙ5 ππι]1 ο ἆ ρου 

ἐγαηβ]αίοταπα βηρ]Ισσπα Ἰπίο]]Ιρεπίίαπι Ίπ Ἡ, ]. Ῥτο ΦΥΟΡΥΤΟ Πίο, 5110 

Πίο εοπβδοτΙρίἁπι Ἠαυεαηί, ἴαππεη ἀταθείαδ, απα Ἱπραα αροβίο]α8 

οδέ Ιοσπίέας, Ργοργή(η ημης παρῖ5 48ΠΗ διά(πι παποαραί, ῆῖ ]σεί 6ΟΙῃ- 

πΙΙΠΙ5 Ἰπ{ε]]ροηί]αο 86η8ι ΠΟΠ Β84815 Ἱπίοι ῥγοργήήι εί δΊιπι ἀῑπεγαί, 

ΝΟΓΙΙΠΑ αβοβίο]ιβ οππη ΤΠ οαοίοτῖ5 αῖ5 ἀῑσίΙ5 δίηι Πίσπι ΟΟΠΙΠΙΘΠΙΟ- 

χ88896ἱ, αιοᾶᾷ οδὲ ἄτασςο τὸν ἑαυτοῦ υἱόν, ἴππιεν ἵπ Ἡ. 1. βαοαπάωπι 
ᾳποᾶ αἲξ ὅσ γε τοῦ ἰδίου υἱ. οὐκ ἐφ., «ιἱ Ῥγορτίο Πίο οι Ῥερετοῖ, 
παέιγας ναγ]αίαεπι βΙρη]Πσαπίεν εχρτθβαῖ{.' { αλλα οὕΠΙ ΝΒΡ"Εα...ς 
αλλ οππι ΑΟΡΕΚΡΗΡ 41 εετίο Ρ]οΓ | αυτοῦ: 1, 115. εαυτον | τα παντα 
οπα ΝΑΒΟΡΕΚΗΡ αἱ ομηηνΊά ΟΥ 116 οίο .... ΡΕ ατπι οπι τα 

88. εγκαλ- πὲ ΝΑΒΟΚΗΡ οίςο... ΏΕα ενκαλ- | ὁ δικαιῶν" Ἀλτίσ εἰα... αυ 
η ὁ δικαιῶν; ἈἩτίσ, Ροδίεααπο Αὐ ὁ ἀποθανών; εἰ ἐγερθείσ; ο 
Θεοῦ; οἱ ου 0 οίίαπι Ίμ ὑπὲρ ἡμῶν; Θπαπη ἵπ τοπ οἱ Αιρ ᾶοοί 
ον 5), ΛΙ Πᾷες γευοσεί, «ία οπεζύπιι ἄειπι ποπ αοσοιβαδιγηπι αἴ- 

Ὄφεγθις εἶεοίοῦ 81105, εἰ Ο]ιἰδέιπι ποπ. οοπιεπιπιαίΥΊιπι εἰεσίοῦ 51105, Ῥοΐεδί 

ζιιᾶ δίο ργοπιιέίαγί: Οαἵςδ αοσαδαΡδ]έ αἀνειγδις οἰασίος ἀάὶ ὁ αὔ Άαπο 

ὑπιέεγγο(αξζοπιεπι φιιαδὲ γεβδροπιδίο δεφμαίιγ: Ώειδ ααἲ Ἱα5βσαί, εί έτη 

ὑπέενγοφεέαγ: ΟΩαἵ8 οβὲ αι εοπά ειηπα{ ὁ εέ γοδροπᾶεαίέω: Ομτϊβίας Τεβ18, 

αἱ πποτίαβ ο8ί. 6ο ογεᾶενε φιία «σπιεπέϊβείπιπι εί, ἴἴα βγοπιὐιέία- 

δι αἱ Ῥγαεοεᾶαί ρεγεοπἰαίξίο, δεγιαίι’ ἐπίετγοφαξίο. Ππίεν ΦεγοοπἑαξίοἸιεπι 

αιίοπι εἰ ἐπίεγγοιαίίοπεπι Ίιοο υείεγεδ ἴπίεγεβδο ἀἰπεγιπί, φιιοᾷ αἲἴ Ῥεν- 

οοπἰαίίοπεπι πιιέα γεεροπάεγί ροδδιπί, αἴ ὑπίετγοφαξίοπεπι υεγΟ αιμέ ΠΟΠ 

αιέ ατα. γοπιιέίαδίι εγ(ο ία αἱ οδί Ρεγουπέαίίοπεπι, φτια ἀἰσίπιις: 

Ωπῖβ αοσιδαΡ1{ αἂν. ε]οσίοβ ἀαὶ 2 εἴζιᾶ φιιοῦ δεί 5οπο ὑπέεγγοφαπιέ8 
οπιπἑἐοέω": Ώθιβ απ Ἱαδήβοαί2 αἱ ασε τεβροπάεαίωτ: Νο, εξ ἔίετι 

Ῥεγοοπίεπαιη: Οπῖς οδὲ αιὶ οοπάθιηπαέ ὁ δε ἐπίεποφεπιι: 0Η. 

Τ68., απὶ πιοτίπας οδὲ, πιαρῖς απίοπι απὶ τοβιγτοχί{, απ οϱί ἵπ ἀθχίογα 

ἀοἳ, απ οἱ Ἰπίογρε]]αέ Ῥτο ποΡΙβ 5 αἱ αόίφιε ἑαοᾶε γεδροπάεαίωη: Νο." 

Ἱίοπι εξ Βισ]μοσίαδ ἵπ αααεδί, ἵπ Ν. Τ, (Μας. ΡΙΡΙ. ΡΕ. Ἱμαρά. 1617. 

Ε.ΥΙ, 950.): Ἠαεο πι φῖόιις θὲδὲ 1ρδε γεδροπᾶ(ΐέ φιιαδὲ εἰρωνικῶσ ζεφεπᾶα. 

10 οξέ ΦέηδΙΙΡ ἰδία: πιεί Γογίο οἰέοίος 81109 αιιὲ ἄειβ φιὶ ικῤβσοαί, αι 

Ομγἱκέι8 «ὶ Ἅγο λιΐ εδ πιονές, οοπάεπιιαδᾶ. «Ἠὐπιῦπιο- ίφμο. Οζ 

εἰίαπι ὑπέεγρε]ίαί Άγο ποῦδῖ. Ίοο ἐδὲ «ιοᾷ ἁἰοέ: «Ἀαπιο οοπαἐπιιαδίί 

εἰεοίον. Βϊς οί ἵπ Μακ. ὈἱΡΙ. 1ωαρᾶ. οί ἵπ Μαρη. 101. Οοἶοι. {. Υ. Ἱαρῖίατ. 

Ηϊς νοτο ΊΛδί ἆο 5ο (4ποά πο ΠπάΙσαν1έ) αἀάῑί τεσββεῖππα: , Να] 

έαππση ποσσβρ](αίθ Ἱέα δαἰπαΠ{, Ἐτίπια ΘΗΙΙΠ (ΠαθβίΙΟο: τίσ, 181 601Ι- 

Εποί ἑαοϊίαπι ποσαίίοποπι α]ἐοτίαιο αιποβ(οπὶ Ἰοσαπα πο τεπαἰτ. 

Ὠοῖπάο Ίρδα απασδίο: Λη 18 απὶ αὐκο]νῖί αοοιδαΡΙε”. Απ απὶ ραίτομς 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΛΙΟΥΣ 8, 95. 40 

΄ « ” [ά - 

94 τίσ ὁ κατακρήων; Χριστὸσ ᾿]ησουσ ὁ ἀποθανών, μᾶλλον δὲ 
3 / ος 5) ϐ) ” ” -- ο κ] ΄ « Δ « ” 

ἐγερθείσ, ὅσ ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ, ὃσ καὶ ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν. 
ε - ’ . - ” ” -”- / ο) 

9ῦ τίσ ἡμᾶς χωρίσει ἀπὺ τῆσ ἀγάπησ του Χριστοῦ; θλίψισ ἢ 
Ἂ Ἂ λ χ 3 , 3 

στενοχωρία ἢ διωγμὸσ ἢ λιμὸσ ἢ γυμνότησ ἢ κίνδυνοσ ἢ µάχαιρα; 

26. 58 

οδί οοπάεπιπαΡΙ{2 ΠΟΠ να]άο οοποῖηπα νἱιάθέαν'', είἴο. Νας α]ίον ας 

ΠΟ8 ΑΙΠΔ51 Ιπ{ο]]εχῖέ Ίοεσα; Ἠαθοαί οπῖπι Φεὸσ γὰρ ὁ δικαιῶν, καὶ τἰσ 
ὁ κατακρίνων; ἸΤίεπι ΟΠΣ 560 (οἱ, οαἰ 351) τίσ οὖν ἡμᾶσ καταδικάσει, 
τοῦ Θεοῦ στεφανοῦντοσ, τοῦ χριστοῖ δὲ ἡμᾶς σφαγέντοσ, καὶ οὐ 

σφαγέντοσ μόνον θἴο. Πθιι ΟνΙπίθοτ ίζεξιν πεζ]έ (ιο αἷξ: Φαῖ5 αοσιι- 

δαὈ1έ αν. οἰεοίος ἀαὶ ὁ ἄε ἁἄἰαδοῖο ἀίσενε -- δεᾶᾷ φιιαπιυῖς ἀῑίε ἐωβεγαί 

πειιζίαπι ργοροβΏέ αμΐ, ἄεο ἠιδίήοαπέε εἳ ἀείεπίε 5ἶσιέ πτιδεπι ἐπιίφιιίαίσπι 

εἰεσίογαῖη 81ΙΟΥΊΙΙ -- αι Ῥγο]οίοί ασοιβαίογξ Ἐτα, 

94, χριστ. ιησουσ οἹη ἈΔΟΚα1, ὅ. 1Τ. 81. 5δ. 6133 Τ8. 80. ἔρ νε εορ 

ΑΥΤ αθίἩ Οσ]πί θυτ 141 455 Ώαπη (Ογτασί νησ, χριστ.) Αιράοοίτ οἷν ον) 
εἰ Ποπ Μακχ]πιῖπ αρ Αιρ όδδ.,,,ς ΤΙ χριστοσ (8ίπε νησ.) ο. ΒΡΕΙΚ 

8] Ίοηρο Ρ]α ἆ ο βγταῖς ΟΥΥΗΙΖ50 0Ἠτόύ) Ἠαια]εοά Τμάτε ΗΙ1ΟΤΤ α] πα. 

ΤίοΙ ΓπΠί 207 φμεπιαζπιοᾶιίπι ἵμδε αἲί: ὐπιιιζ αιέεπι Οι ἐδέις (ο ἆ αἲ οι) 
πιογέιπι ἐδέ, ἔπιπιο εἰ γεδιγτεωίέ, «ιά εδὲ ὑπ ἀεπίεγα ἀεί. Ἱμπ νοτο χρι. 

[ιησ.] | μαλλον δε 8Ίπο και ΟΙ ΝΑΒΟ ὅ. 15. ΙΤ. 9δ. 95. 99. 61. Τὸ. 
6. 80. α1356τ (ρ Ἱς 1) απ" «ορ ασπι αεἲ ΟτΙηίθοτ Τά ΙΤ 455 Ώαπι (ΟΥτ 

Δ6{55 ΟΠ µαλλ. δε)... ς Τί αὖἆ και εππι ΡΕΕΟΚΙ, αἱ Ρ]α 1 νος]ὸ (πίαπηα 

ν]ᾶς Ρο8Ε) 5ΥΥΡ (57156 οπα µαλλ. δε) ΟγτΏν 330 (νόθο Τμάτίι Απιῤυρί 
(ἴπππιο «φιιὲ εἰ γεδιγγεωτέ) Η1Ι 191" (ὕππιο εἰίαπι «ιοί γεδιωτεωῖ) ας. Είϊαπη 

Τχ]ηί (ν]ᾶο απίθ). Τα ῑπῖ δῖο: ἆ ο ἴπιπιο εξ φιῖ γόδιγεωίέ, ἔρ ὕπιπιο αμίέσπι 

εξ (6 πάᾶ φιζ) γεδιγγεατέ, νΡ (εχο απιΆ) ὕπππιο φιᾶ εί ΤΕδΙΥΣ. | εγερθεισ 

βἴπο αἀαῑίαπι υπ ΔΕΒΡΒΕΑΚΙ, αἱ Ρ]εν νς βγναῦν Άγπι Ππ{Σοτ (ν]ὰς 
απίθ) ΟσγΙπίθοῖ Ογτ8οί5 είς... ἉἲΑο 1Τ. 81. 99. τΤὸδ. 115. 8Ρ8 «ορ αοί] 

(αέ 5ο1ο() Γ1άἰτΙ 455 01660 (66 νατσᾶᾶ) Ώαπι αάά εκ νεκρων | οσ εστιν 
εστι α”Αο ὃ, 9δ. 95. 4Τ. 63. Τ6. Ττ. Τ8. 108. 109. 115. 119. 919. αἱ9δου 

( « ο) ἀἲ νρ (αί. {ι ἀσπιῖά Πατ] {οἱ) µο «ορ ΠππίΣ0τ (ν]ιᾶε απίς) Οτῖπί 
60 1 1455 ΟἨχ 660815 Ογταοίιδ5 Τμάτί Ώαπι ΗΙΙ10ΤΤ Απιῤροσπϊ Ας 
601} εἰ σταῖ ϱίς (Απιζιηι εί εδέ οπιῖ88Ο φιι, Ἰξοπα ΥΥ5ΟΝ ΟἨγ. πιοτέωτις δέ 

αἱ γεδιγγεα. εἰ εδἰ αἲ ἄεωί. αεῖ εἰ ογαέ γγο ποὐῖθ) ... 5 Τϊ οσ και εστ., 

Ίωῃ οσ [και] εστιν ΕΠ ΝΟΒΡΕΕΑΚΙ, αἱ Ῥρ]α ἀἲὶ ος απι Παν] ΥτΡ 
ΟΥτηΥ320 ΤΠΡΗΥΙ Ο6εο ΜαχΙπΙη αρ Αρ Οδού (Απιζιοί νίάςο απίς) | του 

Όεου: Β ο του | οσ και εντυγχ.: 47. πι και | υπερ: Ἐὰ Όπερει (α{ 
υπερ αἳ περι ροβδῖηῖί εοπβαία ογρᾷ1) 

ὃδ. τισ 5Ίπο οορΏ]α ϱἵ. 051.516: 3651 ϱ{ 9110 οεἶαί Ἅτου 910" ὃ,39: 4459 Έφεδᾶ 9608 
οἱρ5 48’ 164 ϱ6ΔΗ0 Ογτᾶείὃτ ΑπΙΟςΙΝΙ259 α] τηα Τοχίβποδί 15 ΟΥΡρ15’ 56) 305) 
511 Τ,οἱἳ [550 ος (56 (οδπιοπίογ η ραΐγαπι ἵπ {ία το οἴτειπιβογῖρεπαα 
ο8ί απο[ονῖ{αβ) ... τα ἆἲ {56 πιῖξ νρο]ε (ας. Επ ἀαπι]ᾶ αἱ, Πο 1{8ΠΙ αΠι 

ῥαν1εί) αχ (18 εί. ν. 94 τισ ουν) Οσ]πί 1,0 αᾷᾷ ουν (ΜείΠεΡΙΡΗ 553 τισ 
γαρ ηµασ, φήσιν, απο τησ εἰε, ΟτΙ9Ι 3595 ἀῑσεδαί: «ιμῖ επιῦπι ποδ ος) | 
χωθισεν 6{. Ο158ὲΡὀ Ἐιβ"αορ Μαει]ορίρα ΕρΙιΦ11 είς... Α οδος Ον 5505 
χωριση | του χριστου εὐΙΠ ΛΟΡΗΕΑΚΙ, 4] Ρ]εν 4ο [ῃ πι ὸ νε ϱο 5ΥτΣοῦ 
60 8γπι αείἩ ΟΥ 1316 (οἆ Γε]ηγ) οἰ”68 οἱ 80 οληί 1, 58 Έμβθθ 565 οἱρ» 
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ρε 43 (41), λ ) ο α΄ ” , ΄ ἤ εν 
3 90 καθὼσ γέγραπται ὅτι ἔνεχεν σοῦ δανατούμεθα ολ τὴν ἡμέ- 

20ο 4, 11 5 : . , α- ς δή. / εν 
ρα», ἑλογίσθ]]μεν ὧσ πρόβατα σφαγῇσ. Ὁτ ἀλλ ἐν τούτοισ πᾶσιν 
{ -- Γ -- - . ’ ο 

ὑπερνικώμεν διὰ τοῦ ἀγαπήσαντοσ ἡμᾶς. Ὁδ πέπεισµαι γὰρ ὅτι 
”/ ο ’ ”/ / / ” / 2 / / 3 ο 

οὔτε Φάνατοσ οὔτε ζωή, οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαι, ουτε ἔνεστωτα 

164 ΜοίμερίρΗςσδ5 (οάΡοίαν, οοπίτα Ὠ]πᾶ εχΥόἩ του κυριου) Αι 155" 365" 
οτὸ ΟγΥΝΥΣ55 (Ὑηγ]μῖς ο ἀ3) Ἐν Σ 511 Ἠας1»150: 500 ϱ{ 3,405 ϱ(Ὀαρίοτ (1601 
(καὶ οὖν εἶπε τοῦ Φεοῦ' οὕτωσ ἀδιάφορον αὐτῷ καὶ χριστὸν καὶ θεὸν 
ὀνομαάζειν) ΟΥτΔοἳ ὅτ ο(αΗ10 Τ]άχέ Τογιεπος{1ὃ ΟΥΡ15" 56- 305. 511 Τ, 61350 
Ἠ1Ι251 Αιιστοπιδῖ ας 58εΡ Απιυγρί οἱς ..... «ΝΕ τ. τ4. τθ. 91. 128. 208. 

α5οτΧ βοτῖαο ΟΥ 1516 (οἆᾱ οπίο ΤΏε]αχ) αἰλπί Ἅτο. 5τ0 ϱς 5139. 585 ϱ{ 4068. 0: 
Έδρ545. 985. 905: ο05ὃ Έρμγ1555 Ῥαςυαρίότὸ οἱ 5,615 ΑπϊοσΗμ 1555 Π1]152 Ἠ]ανγ 

ερ» Ἐρίρηοδηῦς ΤΑ] του Όεου. ἈῬνταείεγθεαφιε Β ΟτΙπί το. 4,568 αὰᾷ 
τησ εν χριστω ιήσου (Οµ3ί 5,39 ϕιιαε εδὶ πι «ἶη. Πε. ἁοπιίπο ποβίγο 

πιασῖδ Ρεπᾶεί α 8, 99) 1: ον. 99 | η απίε διὠγμοσ: νεα ἆ”  οπι 

86. ενεκεν ο. ΔΑΏΡΕΕΑΙ, αἱ ΡΙ1510 Ο]οπιδθῦ Ον 1916 οχοᾶ ἀο]ατ Μαί]ιθρΙρΕ 
ὅδῦ ΟἩτ 661 (6{.1η05ο3) .., ς (- 0 τσ) ενεκα επι οκ αἱ ρ]α Εἱα1511 
(Οχοοᾷ 1οπη) ΈρΗ 11935 Ῥαφῦκρίοτὸ Τμάνί Ώαπη ΤΗΡΗΥΙ Οες, Ἰίεπι (5εά 
Ροέμ5 οκ Ῥβ) ἨΠιρρεαπήο (Τιαρ 155 οἱ Απεασα πιεα ”.Ἱ) :: Πποι βἰπι Πίου 

ΗΧΧ, τι] θᾶτο δἱ Ἡ ένεκα, ΝΑ αἱ Ίηα ένεκεν | ἔνεκεν σοῦ: Ἱία αἳ. 6 

3τ. δια του αγαπησαντοσ ΕΙΠΙ ΔΑΒΟΕΙ, αἱ οιηπσ]ᾶ Αγγπίτ ϱ0Ρ ΥΠΑ 6ο 
Ο1θιι 555 Ον 11516. 81τ οµπί 607 Μο]λορῖρΗι 555 Ἱερ]ν 1935 ΈβρςΣ5 Ῥας)νή5 

113. 301 ϱ{ 015 ος98ΡΙ Τὸ (]γ 66ἱ Τά οχγσβί 154 6εηπας” νο πάτε Όαπι Απιῦ 
Ρ646 Αιιρορ 145 οἴδαερ αἱ ...... Ῥεμα ἆαίρ νο Τετίεποςί1 (ρτο εο 

φαιά πο ἀεωι) Ονπί 5,558 ος 4405 ΟΥΡ (νο εο ἀῑεωῖ πιοβ) 58. 305. 511 

Τ,οἳ{Γ 550 Η1Ι551 Απηζἒαί αἱ δια τον αγαπησαρτα 

88. αγγελον εξ. Οἰοπιθ06 ΟΥ 1916 οµΏί 1» 141. 3,363. 4, 608 ϱ{58ερΡ Έρῃν 591 εἰ 
19355 Ῥααῦαριόῖὸ ΑπΟΟΗ 1359 ΗΙΙ591 Αποςβέρ οίο ... ΡΕΕᾷ ἆ ε {5 ϱοΡρ 
Απιριβί ΑπςτΟΠΙ 56 ϱ{6Ρ 145 ο{Ρ5Ί. Απηζο (6οᾷ αΏθΙ {ου απιφεὔ) ἀγγελοσ 
ουτε αρχαι 8ἱπθ αἀαῑίαπι εὔ. ΟΙοπιδὸό Ο1)316 οπή 3.463 ϱ(9)355. 995 ϱ14,568. 

608 Ώρ]ν” 311 (01668 ϱ610151 ϱ/4,360 ϱ:9,556 ο, 410 Τματί Ώαπα ΗΙΙΞ51 Απιοἒἒι 
(απ ρτο ουτ. αρχ. Ἠδβεί πεφιιε υἴγέιϐ) αἱ «.. ο 1. 90. 44. 46. θὺ. τὸ. 

90. 109. 11. 191. αἱ25ος αἱ ραβιο ΑΥΙΡ ο. Ονπί 1,141 οἱ 1 Έρῃν 1935 
(ουτε αγγελ. ἀθιηιπι ροδὲ ουτε δυναµ. Ρο) Βαβῦβρί οτ5 ΟΙ 11, 196 

ΑποσΗ 1359 ΑπιρΡΣ 18 (ποπ Ἱέοπη Ρ5 45) αάά ουτε εξουσιαυ. Τΐθπι ϱτ ἀἲ3 
οἱ" ϱ ΡΥαοπι ουτε εξουσια :: οξ Οοἱ 9, 15. Ἐρῃ 6, 19. 1 0ο 15, 94 | 

ουτε δυναμεισ (03 δυναµισ, Ίἴεπ 4ο Γρ {α Οτπί 455 ΑππρΤοπ) ϱ{6Ρ 145 

οὔγέδ, 8ΙΏ {οἱ Ἱαχ] Γογέπιᾶο; Ἰέοπα ναέῖε ἀοπι]ὰ Ίαν] θε Ρταείθγες 
οἰίαπι ροδί ουτε αρχαι Ἀαβοεηί πεφιε οὐγέμίες) Ὥος Ίος 6ΙΠῃ ΝΑΒΟΡΕΕάΑ 

δτ. Απ. τὸ. 191. 118. 119. ἆ ο ξς απι {ι οἱ (ορ μιάύπες) Ἠαν]” «οΡ 
ΒΥΙΡ αΥΠΙΧΟΝ αοίἩ Ο5 1916 οΗπί 4,159. 605 οΙΗΡ Ἐδμ» 555 Ερην 811 Ον 
βοἰδτ Ώαπι ΗΙΙ551 Αιρτοπηδδριθρ]ήδα]....... ς(-- αυ 97) Ἁπίε ου. εγεστω. 
οὔτε μελλ. ΡοἩ οππι ΚΕ, αἱ ρ]θ; (νᾳοῖε ἀοπι]ά Ἰαν]” νιᾶςο απίθ) ΒΥΥΣΟΒ 

6ο ΟἨ1 665 ος 1,151. 4560 ϱ6 9,356: 11190 Τματί ΤΗΡΗΥΙ Οεο ... οπηεΗ{ 

ρίαπα 116., Ιέθια (αἱ 1ρεγο αἀάλῖδοί 1ο, οπη]ςεῖς οἴ]απι ουτε µελ- 

λοντα) ΟΙ6πιδῦ οἱ (αι απίθ ρτο ουτ. αρχαι Ἰαρθί πεφιο ϱηὐποραξιδ 
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”/ ν ” σ 2 ᾿ 

οὔτε μέλλοντα, οὔτε δυγάµεισ 99) οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθοσ οὔτε 
/ / « . / - - 

τισ µτίσισ ἑτέρα δυνῄσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τησ ἀγάπησ τοῦ 
υ. - 5» - ” [4 - 

Θεοῦ τῇσ ἐν Χριστῷ Πησου τῷ πυρίῳ ἡμῶν». 

1Χ. 
/ - . 

1 ᾿4λήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ, οὐ ψεύδοµαι, συνμαρτυρούσησ 
-Ἡ ; ; , ε 

μοι τσ συνειδ/σεώσ µου ἐν πνεύµατι ἁγίῳ, 3 ὅτι λύπη µοί ἐστιν 
(εγάλη καὶ ἀδιάλειπτοσ ὀδύνη τῇ καρδία µου. Ὁ πὐχόμην γὰρ ωμή ος η ο οσα; μας 
3 / η 2 Δ 3 Δ 2 Ν ” - ε Ν - .] - 

ανάθεμα εἴγαι αυτοσ εγω ἀπὸ του «Ἀριστου υπὲρ τῶν αδελφῶν 

µου τῶν συγγενῶν µου κατὰ σάρκα, 4 οἴτινέσ εἰσιν Ἱσραπλεῖται, 

πέφιε Ῥοἑεδίαίεθ) Οτ]πί 141 ΑπΟςΗ 1395 (απίοα ουὐτ. αρχ. ουτ. εξουσ;) 
οἳ 5ἳ απῖς αἰάς πι]]1{ου. 

πρ. σις οἳ. Οἱοπιθῦό 051:516 ο πετ: 91958: 44459" 568: 605 μπαρ» 5ἳς Ἡρήηντ 55 

Ογιαοίδτ Απιϊοομ 1355 είς... θΕεα 114. 9193 Εριν στι οσα, πθαιοθ εχ- 
ριπι άσαίρς νο νν τοα]] (εχο ατπι) Τεγίξποδί 1 (πθφιιε αἴἷα οοπα{ίο) 

Οµήπί 2165: 9960 ἨΠΙ251 Αιστοπ 58 ο(8Η5 Απηζἒι αἰ (5εᾶ Ἠϊονδεπια! 1, ο. 
ορι ὃ οκρτῖπι: πέ(µε αἴία «ιαε[ίδεί ογεαίµγα) | δυνησεται: ΙΤ. ἄΤΠι 

δυναται | τω (ΏρΗν 52911 ΟΠ1) πυριω εἰ, Ο]απιθθθ ΟΥ 1316 οµἱπί 5αερ Έρ]γ 
1535 ϱἱ”51 Ογιδοί Ῥοετίξποδί ΗΙ] είς... ΑΟΡά (ποη Πίεπι ΓΡ) του κυριου 

ΙΧ. 1. εν χριστω οΠΙ ΔΑΡΟΡΞΚΙ, α] οπππσ]ᾶ νρ τα]! ΟχΙπίΦ10Ρ15 Αγοζο]δό1 
Γ14 154 α] τηα Αρα ἄνει5 Ιεβῖ53 οίς .... ϱ"Έξα ἆο ἔς αγπιοᾶᾶ ΟνΙπίβ, 50 
ΑΠπΙΤΙΤ Απιῦιοι αάᾶ -ησου | συνµαρτ- οΙΙΏ ΝΑΗ"ΟΡΕΓᾷ ηδοξ.... ς 
Ίπ συµµαρτ- ου ΒΚκδΗ1, αἱ Ρ]ετ | εν πνευµατι ... Εᾶ συν πνευμ., 
6 οτι ἑ ἴπι ({ νοτο πι δρῦ.) 

9, τη καρδια... κ ΙΤ, 219" τησ καρδιασ 

ὃ. πυχομήν ο. ΛΕΟΚΑ αἱ ρ]α Εβρ54 45 οιαΙ”Σ5 Ῥαετορε «τὸ Τά οναπέ ἴοπα 339 
Ῥ5-ΑΙΠ2/505 Ογτῖα] 535 Ῥμο μπα! δν απλα... ΕΚΤ, αἱ {ετο”5 Ονσαΐ οοΥ 305 
(ᾶεππαἆ ϱ) οαΐ 160 Ῥμάτίέοά ευχοµην | αναθ. ειναι (Ά εν. αν.) αυτοσ εγω 
Άος ογάϊπε (4)’) ο, (Β)ΑΒΡΕΕς ὔ. ἆαξρ ϱο βΥΤΡ ΟυΙπί4,610 (7Ἠτ6οῖ Τηάον 
Απί Ίοπα 359 Απιζιις 51516 (1ῷεε Ρτο αὐτ. εγ.) ῬαοἰαπερΣ ...ς αυτ. εγω 
ανα. ειν. επι ΟΚΤ, αἱ ἔοτο ΟΠΠ νδ (5δεἆ νρζ]ὲ ε(ο {ρδε, ποπ Ί{αιῃ 

απά ἴα ἀἆθιηῖά αγ] {ο]) αὖπὶ ΒΥΙΣ5ΟΒ (ἐΦΟ ζρδε) «ορ (ποπ εχρτῖ {ραε) ααἲ]ι 

(α{ «ορ) Ον5Δΐ οσο 355 (οπι εγω) απί”, 563 (εφο ἴμεε) 5-ΑΙΙ22555 ΟΥν 

Ἰα]]αα 538 (οπα εγω) Τ]ατί Ώαπι ΡΠΟΜΙΑΝΙὅν (εγω αυτοσ) ΟΥΡ 37 αἱ 
(5εά ΟΥΡ αἱ εΓο {ρεε) ... Ἐιδ5 οἰηαῖ ΟΠΙ αυτοσ εγω | απο εΙΠ ΝΑ 
ΒΟΕΒΕΙ, οίο ... ΡΕ υπο | αδελφ. µου των: Β" οπι; ΒαρρΙΣ ἵππις | 

των συγγεν. µου οἳ. Οτδαΐ σου αεῖπί Ἅ, 563. 4,610 Ἔπδυς αι ΈῬαρτεβε 
ο{ε581001 Ῥ5-Α{ι Τιμάσταπί Τμάντί Ῥμομπαπί Ώαπι ΟΥΡ (ντο [γαἰγί- 

δι οοφπαξίδηιε πιεῖ) ... θεα 116. ἆἲ 6 (ποπ ϐ) ψο ΟνΙπίθ11: 613 (0Ἠτθός 

Ογα] Απιζιας δ1216 Αιιροοπίτ Γαι»ί 15 4] οπη µου | κατα σαρκα: ΡΕΕά 
2. 59. 54, τὸ. 115. αδ6Ι3" Ῥαςοδα 601 οχεᾶ 3 Τ]μάτί ρταεπι των 

4. ισραήλειται ου ΝΑΡ ρ"ρα... ς ΠΠ -λιται ουπι ὉσΕκΙ, αἱ οπηησ/ά, 

1 τι», Τ 
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σ ε , ας η λ - Λε , ας 

ὢν ᾗ υἱοθεσία καὶ ἡ δόξα καὶ αἱ διαθηκαι καὶ ἡ νοµοθεσία καὶ ἡ 
Ν τ ΔΝ τ « 

λατρεία καὶ αἱ ἐπαγ]ελίαι, Ὁ ὧν οἱ πατέρεσ, καὶ ἐξ ὧν ὁ Χριστὸσ 
« ἊἎ Ν / Ν 5] α 

τὸ κατὰ σάρκα. ὁ ὢν ἐπὶ πάντων Θεὺσ εὐλογητὺσ εἰσ τοὺσ αἰῶνασ, 

Ῥτασίοτοα ΡΕ ἆἈ νστρα- | ων ἡ (Ρα οἵ1) υιοθεσ. και πδᾳπθ αι επαγγε- 

λιαι: Α ΟΠ1: Ι{6πῃ 1 ΟΠΙ και αι διαδηκ. και η νοµοθεσια, Ἰἴεπη 114. 
ναι η δοξα πδα νοµοῦθεσ. | αι διαθηκαι εππι κοκ 81 οπηΠά 4φείῃᾳ 

41η Πατ] {οἱ (α]14οἨπη) σο Αγταίν (αἱ. Ρ Πιβ και ὑιαθηκαι) «ορ ατπι ΟτΙπί 
4610. 611. 684. 659 Ο]γΥ 668 Ἡρίρ]δτ5 Ἠπίμα]οοα Τ]άτί Ώατη Ῥ]ο πια! 5,14 

αἱ ΗΙΤ8 Αιροοπίς {ααδί” Απιργςί αἱ... η η διαθήκη εππῃ ΏΡΕΚΑ νρέ]ο 
{απ ἀοπηϊᾶ Πατ!” αοίἒ ΡΑ- ΑΕΙ 3958 ΟἨΥπιοβο» Τμάοναπί ὔ5ν ΟγναΙαη ὅλδ 

ΟΥΡ 351 ΗΙετεδα! 1Τ (Που Ἱέαπη 3ϊ6α5 αἩ ϐ) |. καν αι επαγγελιαι: ΡΕΕᾶ 60Ρ 

ΟΠππποβο ” και η επαγγελια (858ᾶ Ε και επαγγελια, ἃ και ηπαγγελια), 

{οι 6 εἰ ῥγοπιϊθδα ἑ ῥγοπιῖϊδδῖο, οοπίτα ἆ ο Ε οἑ Ῥτοπιῖδδα 

δ. οι: Ρά ΟΙ | και εξ ων (αΤπι εξ ων καν) οἱ. Ιππί 506 Ονίπί 4,10 Ομγ668 
0ᾳαεςδξ Ερ{ρΗΑΣΤ [ΡΑ-]Α11ι 3166. 464 ϱίς Νοναιί 15 (11 53356) ΗΙ1ὐτο Λαρς 
τοπ1δ0 Απηρτρί οίο... Ἐα {6 (ποπ Ἰίθπι νβό]θ απ [α ἀθιι]ά {οἱ Ἱατ] 

οπαπΙΒέΡΙΗ «ρᾷ 0 Ιαιᾶαέ ,,νριδέ ππατίαπ΄) Ἠϊρρποεί»οχθιπί οἱ 6 

ἹἸπδυπί (Ίιαρ” εἰ”) Ερίρμ δι ΟΥΡ ΗΠ] Τ5. 860 0Π1 και | το οἵ. ΗΙΡΡ 
ποοί» Ερ1ρΗ 451: 35τ ΟἩν 668 Τμάοτᾶπί 29ο Ογνία] 538 Τμάχι 5100 ΈΏαπῃ οίο 
(οξ εἰ. Ο1ειηΤο 53 εξ αυτου ο κυριοσ (ησουσ το κατα σαρκα) ... 0" τα, 

Ἠϊρρποείϐ ὁ ... τα ΕΡρὶρΗδ Τ]μάγεδ τὸ οπι ... Αι οπι το κατα 
σαρκα (5εᾷ Ἰαροαί δ5Ἱ εἰΤ36) | ο ων: ΟἨΥ 868 οπη ο (964 11956 πο να(γ) 
επι παντω» (Τονίρίακ15 Νοναιθ 19 ΟνΙπίθΙ3 οίο δε οπυπία) ... ΟΥτ 

Ἰπ]αἨ 598Ρἱ5 επι παντασ, ΙπΙΠΙ305 Ὑποοτίπατϊ 1 «Ίφεγ οΠύ68, ΑΙΙ120 οᾶᾶ 
ναί Τ]ιά τι 1955 (που. Πέτα αΠΡ1) επι παντα | ο ὧν επι πα. Θεοσ: Ἠ8θς 

νοτβρα ΟΙ ο χριστοσ οοπππραηί Ττ1ηἱ 305 (ΦλογΗπι μαΐτεν εἰ εα φιζύιε 

Ολυγέβέις δεοιὐιᾶιι «αΏτιεηι, αῖ εδί ἄειιβ διΡεΥ Οπιπες ὀοπεαἰσέις ἴπ 8αά- 

ομῖα) Ἡ ΤΡ Ρ ΡΒΙΟΡΟΡΗ 558 (χριστοσ γαρ εστιν ο κατα (516) παντων Θεοσ) 

Η1Ρ}Ρ Λοθίό (ουτοσ ο ων επι παντων Όεοσ εστι». λεγει γαρ ούτω µετα 

παρρησιασ" παντα µοι παραδεδοται υπο του πατροσ. ο ων επι παν- 
τω» Θεοσ ευλογητοσ γεγεΡήται και ανθρωποσ γενοµενοσ Όεοσ εστω! 
εισ τουσ αιωνασ. ουτωσ γαρ καν ιωαννησ ειπεν 0 ὧν και ο ην και 

ϱ ερχοµενοσ, ο Όεοσ ο παντοκρατωρ. παλωσ ειπεν παγτοκρατορα 

χριστον εἰο. Νεο α]ίει ποοίΣ) Τον ,ρῖαα 15 (ού αμίεπι (Ο)ιγἰδέηπι 
Φοέέγο ἄειπι ἀἴοεγα, κίοιιέ ἴἴεπι αφοδίοῖιδ: εω φῖδις ϱ]δίις, φιξ οί, ἵτι- 

φιοζέ, ἄειιδ διίΡεΥ οπιπία θεπιεοίοξιι πι αευιπο οπιπε, ο 15 ο φιῖθιι Ουἰδίιις 

66ο. σαγηΕΠΙ) «ιῦ οδὶ Ρεν [α] μετ] ουυπία ἄειιβ Ὀεπεαίοίιδ ὧι αευιώ) Ο 1 1πὶ 

615 (.1ιοπι ογΦο ἐδί ---- 1ο 1, 4 --- δἐσιιᾶπι δρ ένατο Πζίιηι αῑεὶ είωτε, Ἰηΐο ϱγο- 

οεᾶεπία ἀοοίγίπαε ογᾶὔιε -- εσιωὴ «Γή εδί δρα οπυπία ὀεπεαἰοίιδ, ρδιήπι 688ε 
τοπιιποϊαί. «19 πιῖγογ «πεπιαάπιοᾶπι «φωϊάαπι -- πεφεπέ Πζήιπι ἀεὶ ἄειτι 

ἄεῦετε ϱγοβίον. -- Ιί ο ο Ίιοο ἴοσο αροδίοζὺ }αεϊεπί, ὧι φιιο αρενίο 

ΟΠωπίέμςδ δρα) οπιπία ἄθιι ἐδδε γεγ]δείιν. -- Ιὐδί ετφο Ολωβές εις 
διφεγ οπιπία.) ΟΥ ρ”Ὀῖ (π (οββιποπῖογατη 1ῦτο 2 σαΡ. 6: αιοᾷ ἄειις 

Οιγίθήις. Πίοπι αι αἲ Πἱοππαπο: Ορίαδαπι -- «πιογαπι ραΐγσδ, εαω φιιζ- 

6 Ο)ιγΙδέις 560. οαγἸιόι, φιξ δὲ 8ΡΕΥ οπιία εσεις Φοπιεαζοέις ἴι δαεσιζα.) 

Νονα τα η 15 (11 5359 4ο ἀῑνΙηιίαίο ΟµΥΙ5Η δονΙ δέ: φιοᾶςί αἱ 
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αφοδίοζις Γαμζις: Ωποτπι, ὑπφιάέ, οἱ οχ απἶρας ΟΗΥ, 866. οαχΠ., αϊ 

οδί 81ροῖ οπ]μ]α ἀοις Ῥοηος{σίιιβ 1π βαοσι]α, ὧν σι ζίονίς βογιθεέ. 

Τυιάθπη 315) Α {ΕΠ 557. 450. 36 (Η, 1. αἀάῑί: ουκθυν οµολογειτωσαν και οι 

προτερον αργουμεγοι τον εσταυρωµενον ειναι Θεον εσφαλθαι, πειθο- 

µενοι ταισ θειαισ γραφαισ’) 04683 (παυλοσ γραφων περι χριστου: 

ων οι πατερεσ - 9 ων ἐπι παντων Όεοσ") αἰδ (αυτοσ δε περι εαυτου 
ἓν παυλω φησιν χριστοσ ο ὢν επι παντων Όεοσ') Ερῖρ 1151 οἱ 451 

(- ο ὦν επι παντων Όεοσ, Θαυμαστωσ διηγειται. ουτοσ γαρ ο ων 

εστιν επι παντων Όεοσ. επειδή γαρ αυτοσ ὃδιδασχει ηµασ λεγων 

παντα µοι παρεδοθη υπο του πατροσ µου, δια τουτο επι παντων 
ἐστι ὤεοσ) οἱ δ9ή οι1994 (αΒ1 εαάθπα γετρα ᾳππο οκ Α{ΙΙ126 αἀβοτῖρβίτηιιβ) 
Ῥαδέ8ί 511 (ο δε επι παντων Όεοσ -- ο αποστολοσ ουν Φεον ειπων τον 

σωτήρα -) ΝΥΒΒΕΙΠΟΠΗ 10 (306 παυλου - οσ ου µονον Θεον, αλλα καν 

µεγαν Θεον και ἐπι παντων Όεον ονοµαζει τον κυριον εἰς) αἱ Νγββοαί 

511 (ει τοινὺν επι παντων Όεοσ ο σωτηρ -) εἰδ15 αρ ἄαΙ16 Ὠ]οάσαί 16 
(εξ αυτων φησιν ο χριστοσ. Όεοσ δε ου µονων αὐτων, αλλα κοινη επι 

παντων εστι Όεοσ. ΑΙΡί Ιδία Τπάοχπιορ αἀβοτιραπίατ. ΟΕ Ετιίσβοὴ, 
Ρ. ττ) Τμάτε (- οτι εξ αὐτων μεν κατα σαρκα ο επι παντων 9εοσ. 

ΕΜΙαπισα! 511) Ώαπι (οτι ο γεννηθεισ κατα σαρκα χριστοσ, αυτοσ εστιν 

ο επι παντων Όεοσ) εἰς (οξ εἰ. Μοί]ισοπνῖν 505 (6.118). Ἐκ Τιαίέ οἱ οἱ. 

Ἠι]ότο Αιρτοπηϐ» Απιζιοι είς. Αἲ απΠαπϊίας Ολτίβήαπα Ἱποι]αηίθγ 

οΐαπι {αβίαίαχ νετρα ο ὧν επι εἴέ ΠΟἩΠ ΕΠΙ 0 χριστοσ ϱΟΠΙ1Π- 

ροηπάα 6556. Τία δο]επιπῖίεγ ἆεαβ Ρραίΐου 0 ων επι παντων Φεοσ αμα 

αριᾶ Β α8 46ΠΙ155 (τουτον» γαρ ειναι του µονου καν επι παντων Όεου 

µονον αγαπητον και µονογενη παιδα) οἱ "Ὁ ας 58ΕΡ 1{θπι ΠΙΔΓΕΒ (ωστε 
µήητε αυτον ειναι τον επι παντων Όεον ηγεισθαι µήτε των αγγελων 
ενα, τούτων δε µεσον καν µεσιτην). Ἠϊπο εἴῖαπι ρτοβαίαν Εαβαίδί δα 
νοιρα τον επι παντων ὤεον αἆ τον χριστον αρροβῖία απ]ηῖπιο αἲ Έτς 

1Ρ80 Ῥτοίθοβα οβ56, αποπιαάπιοάππη πος ΕΙΠΠΠΡ πες ἈΙεορΗα 1π Ἐας Ἱπ- 

νεποταηί οἱ 1Π Ῥ]αν1ὈῬ ο ἆ ἀθβιιπίέ: οἱ οὰ. Ηεϊπῖομεῃ (1868) αά Ἡ, |. 

Οοπβεπ{ απίεπι επ Έτςδ ἵαπη 1Ρ 1 1ΠίροΙ 358 (ορίβΙ5ΕΠΡ5 και οτι ουκ 
αυτοσ εστιν ο επι παρτων Όεοσ και πατηρ, αλλ υιοσ εκεινου) αἱ505 

(ορΡΏΜρρἹ πωσ δε παλι) ουκ ετι σοι δοκει ο χριστοσ ειναι εκ τησ 
παρύενου, αλλ ο ἐπι παντων ὥεοσ, ϱ ὧν ο πα»τοκρατωρ; τίσ ουν 

τουτον αποστειλασ, εἰπέ) Ῥ]μομυαηΙ 51 (ναχρῖς Ῥαιπ] πηυχομµην εγω 
αυτοσ - κ. αι επαγγ. κ. αν λατρ. βαΡΙπηρ]έ: και περιφαγεστατα δει- 

κνυσ ποῦεν ταυτα και τίνοσ ηρτηται προνοιασ᾽ ο ὧν επι παντ. ὥεοσ 

ευλογ. ευσ τουσ αιωνασ, αμήν ωστε του επι παντων Όεου και αι γο- 

µοθεσιαι καν αι λατρ. και αι επαγγ. εἰα. Ψιάθίαν εἴ, Απιρμιιοσ]ι 

οκοθνρί αρ α]] 9355 πο 5ροσίατθ: ο επι παντων Όεοσ οὐκ απαξιοι 

Φιακυπτεινν εκ του ουρανου. ἸΙπ ἀΐναιδαβ ρανίερ {οδίαπίαν Οντ οί 

Τα]απ. Βϊο ομ]ῖπῃ αριά Ογτῖα] 531 ΤιΠαΠ: τον γουν ιησουν ουτε παυλοσ 
ετολµησεν ειπειν Θεον ουτε µατθαιοσ ουτε λουκασ ουτε µαρκοσ, αλλ 

ο χρηστοσιωαννησ, αισΦοµενοσ ηδη πολυ πληθοσ ἑαλωκοσ εν πολλαισ 
των ελληνιδων και ιταλιωτιδων πολεων υπο ταυτησ τήὴσ νοσου ος, 

Φπίρας τεδροπάεί ΟΥτ"3" καν γουν ο πανσοφοσ παυλοσ " Πυχομην γαρ 
αυτοσ, φησιν εἰς. ιδου γαρ, ιδου τον κατα σαρκα εξ ιουδαιων, τουτεστι 

χθιστον, και Όεον επι παντων και µην και ευλογητο» εισ τουσ αιωγασ 
αμην ειναι φησιν. Οοπίτα νετο τα πρακτικα τησ εν ἐφεσω συγοδου 
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.) / ο. τσ κ) [τὰ 5 / ς / ” στο } ΔΝ 

ἁμήν. ϐ Οὐχ οἷον δὲ ὅτι ἐκπέπτωκεν ὁ λόγοσ τοῦ δεοῦ. οὐ γὰρ 
’ 5] 3 / τ 3 5. » οὁ 53 ο 

πάντεσ οἱ ἐξ Ἰσραίλ, οὗτοι Ισραίλ' ἵ οὐδ ὅτι εἰσὶν σπέρμα 
, / . Ν . Αβραάμ, πάντεσ τέκνα, αλλ ' ἐν Ισαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα 

- Ν -” μ - -- - 

ὃ τοῦτ ἔστιν, οὐ τὰ τέκνα τῆσ σαρκὸσ ταῦτα τέκνα τοῦ Θεοῦ, 
) Ν 1 ’ ο » ’ /΄ .] Φ 3. / 

ἀλλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐπαγγελίασ λογίζεται εἰσ σπέρμα. 9) ἐπαγγελίασ 
« τς ο. |) 

7ὰρ ὁ λόγοσ οὗτοσ' κατὰ τὺν καιρὸν τοῦτον ἑλεύσομαι καὶ ἔσται 
- / ς κ « η 

τῇ «Σάρρᾳ υἱύσ. 10 οὐ µόνον δέ, ἀλλὰ καὶ εβέκκα ἐξ ἑνὸσ μοί- 

(4π8ο ΟγΥαοί Ῥ]αγιπια ἀῑκίπιαβ), αρ απ Ῥγοβαπάτπι , οτι χριστοσ ο 
ῴεοσ" (Οψταεί 55) οκ Ίρρα αἆ Ἠοιῃ. ϱΡ. ἰ{αβπποπία βΙπρι]ατ] 8έά1ο 

Ροίιμίέαχ, 60 Ίο Ργουδα5 αὐδίπαπί. ΟΕὔ7 αρ Ἱπίον ϱΙπαϊ]ῖα α]ῖα: (δου 

δη σαφωσ το Θεου πνευμα λεγεται του χριστου - οὔ γαρ εν ανθρωπω 
γεγονεν ο του Φεου λογοσ, αλλα γεγονεν ανθρωποσ αληθωσ µετα 

του µειναι Όεοσ. - οτε τοινυν την αγαπην την τω Όεω πρεπωδεστατην 

ὡσ εξ ολησ ισχυοσ - και αυτω προσαγοµεν τω χριστω, τίσ ο φαναυ 

τολµων ωσ ουκ αν ειή Θεοσ; - πωσ οὐ Θεοσ εναφγωσ ο χριστοσ, ειπερ 
αυτον αγαπωντεσ τον των ολων αγαπωµεν Φεον; Αἲ οπιπῖθι5 ᾳπαθ 

αβεγαπίαν Ίοησαο ον]ἀθηί(ῖαδ ο8ὲ νειραπι ο ὧν επι είο. 5ἳ αἆ ΟἨν. τε- 

{ογίαν. ΑΠίον (ποίαπι οβί ἵηπ Θγη. ΑΠΙΙΟΕΠ. (αραιά Τκοι(1ι 5 553) 91 ορ: 

περι γαρ τουτου (Ολη ϊβίαπι ἀἄειπι 6856) γεγραπται - εξ ὠν ο χριστοσ 

το κατα σαρκα, ο ὦν επι παντων Όεοσ οἰς). Οείεναπ ἵηπ 1ρ8ῖ8 εὰά 

οΏβαγνα(ῇ βυπέ απ Ροβί σαρκα Ρ]επο ἀἰδήπριαιπί (αἲ οτ, 5. ΑΤ.), αλϊ 

Ρο8ί επι παντων (αἱ τ1.), αΠΙ ροβί επ. πα. Όεοσ (αἱ 1Τ.), 5εᾷ ΔΑΕ πῖ] 

ἵπ Ἠΐς ἀἰθήῆποβοπϊς ΠαὈοπέ. | αµην: οἴ. Τε νο Απιῤυςί ἨΙεγβ]βᾶ απαε ὃ 
α].. Φεᾶ Ρρὶαΐ Ρ]ὰ γογ)ί5 εισ τ. αιώνασ ποπ αἀβθοτῖραπέ απιεπ. Όπα αἱ. 
Ἠυ{μα]οοᾶ, 

ϐ6. νσραηήλ Βθς ΟΙ ΝΑΒΚΙ, αἱ ρ]εν {ο] «ορ οίο Ου 1133: 151 0ᾳο815Σ (ου γαρ 

παντεσ οι εξ τουδαιασ, ουτοι ισραηλ εἰς) Ῥτοσυορεδᾶ 159. 530 Νγρεδαπής ὁ 
(4, 461) Ογτία]25. 354 ϱἱ οδα1 539 ος Αιρδ8εΡ οἱο ... ΡΕΚᾷ 68. 66013 νρ 
αγ ΟΥ 3,198. 350 ϱ/3613 0Ἠχθτ2οοᾶ 1 ϱποΡο 3 ΑπΙΡΥΡί ΑιιβίΟΠΙ 69 /σραη- 
λιται (5Η -λευται, ἆἲ ἐδνα]-). 1μ1θενο αθί]: Ίιοπι οπιες ἐπὶ Ιεγαεί φιῖ 

δυεβ8ὲ διπέ επ 4ειηρίο. 

7. οτι: νβο]ε (ας. βασῖεί ἀσπηϊά Ἰαχ], πο. Ποια απι { ο] Πογίαο, πες 
Απηριδί αἱ 1η) πο Οτῖηί 013 56ΥηΘ] (Ίπςοση 1ρίάθπῃ ο5ί φμία) Ῥε]ας Απζςρ 

196 (ποῦ. Ι6ΘΠΩ ΣΟΤΩ 69 ϱ{ αΡΙ 5α6ρ6) «ή. Τεν ΟΥ3 5 οὐ γαρ οσοι σπερµ. 
του αβρααµ, παντωσ και τεκνα (5ιπὲ οχοεγρία οκ ΕΟΠΙΠΙΡΣΟΥΟΥΟ. 5οᾷ 

ηθς αρ Μπα πες ἵπ Νοβέία Ἱπναπ]πηίτιτ) { τσαακ οι ΑΕΑΒΕΚΤ, αἱ οατία 

Ρ]6χ είο ({ ἑδαλμας) ... ΑΝ θΕβα ἀἈ {ία ισακ. ΟΕ αἆ ν. 10. 

8. τουτ εστιν 8ἶπθ οτι 6ΥΠΙ ΑΤΑΒ"ΡΕΕΟΚΙ, 41 Ρ]εν νςρ ΟµΙΠΙΘ13οἱς... ἈοΒ" 
Ἀπ. 116. ΑΤΠΙ αἀᾶ οτι. Ῥτοβαπαϊ νίπι ποπ Ἠαβροαί 01395 µονον δε ισδθι 

οτι ου τα τεκνα τησ σαρκ., ταύτα τεκν, Θεου, και οτι εἴο. | του Όεου 

οἱ, 0Ο51163.1868. πα 9τ. 6113 το. 114, 190. Οἱ 2399 (ν]ιᾶς απίθ) 011613 
801ηΘ] (ποἨ. Ιέσιη Ὀἷ5 1014 πι) ΟΠΙ του 

3, ο λογοσ: ΡΕ ΟΠΙ9 

10. εξ ενοσ κοιτην: 4 ο {6 νρ Πα 55δ ΟνΙπί δι Αι ῦγΒΕ οἱς ο πο σρτιστῖ- 

ζδμ | νσαακ ΕΠΙ ΝΛΗΡΕΚΙ, δίο ... ΡΕ {ἴ ισα (ϱ” εναακ) 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ας 415 

τήν ἔχουσα, Ισαὰκ τοῦ πατρὺσ ἡμωρ᾽ 1 µήπω γὰρ γεννηθέντων 
λ / 2 α ον - ” ε τν Ὢ 4 / 

µὴδε πραξάντων τι ἀγαθὸν η φαυλον, Ψνα η κατ ἐκλογην πρὀθεσισ 

τοῦ Φεοῦ µένῃ, οὐκ ἐξ ἔργων ἆλλ ἐκ τοῦ καλοῦντοσ, 12 ἐρρέθη 
..” ο ε . , ο παρ , 5 

αὐτῇ ὅτι ὁ μείζων δουλεύσει τῷ ἑλάσσονι, 19 καθὼσ γέγραπται 
Χ 3 Ν 2 4 λ νο] ο αλ 

τον Ιακώβ ἠγάπησα, τον δὲ ΠΗσαυ ἐμίσησα. 

14 Τί οὖν ἐροῦμεν; μὴ ἀδικία παρὰ τῷ δεῷ; μὴ γένοιτο. 

16 τῷ Μωύσεῖ γὰρ λέγει ἐλείσω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ οὐκτειρήσω ὃν 

ὢν οἰκτείρω. {6 ἄρα οὖν οὐ τοῦ Θέλοντοσ οὐδὲ τοῦ τρέχοντοσ, 
ἀλλὰ τοῦ ἑλεῶντοσ Φεοῦ. ΙΤ λέγει γὰρ ἡ γραφὴ τῷ Φαραὼ ὅτι 

εἰσ αὐτὺ τοῦτο ἐξήγειρά σε, ὅπωσ ἐνδείξωμαι ἓν σοὶ τὴν δύναμή» 
µου, καὶ ὕπωσ διαγγελῃ τὸ ὄνομά µου ἐν πάσι τῇ γῇ. 18 ἄρα 

11, γεννηθεντων: ϱ" (ποῦ 1ἴεπι 4) (α] αα: ν]άρ αρ ΜΗΠααϊ αἆ Ἰ. 1.) 

γενηθεντ. | µηδε (αἱ. ΟιΥ2)34: 56 ος 1πί 1199 Α1ρΓοπ1 60 α0546Ρ εἰς; ΟΥ 1306 

κητε)]: τα ᾶ ος νςρ Ποτίπο Ονίπί 615 Απιῦγςί αἱ η | φαυλον (9) 
οππη ΝΑΕ 95. ὃτ. 4π. ὅτ. 6133 50. Οἱ 1305 εἰ 51” 85 Ώαπῃ (ΟΥ, εεἆ ηοῇ- 
1η Ῥτοπηρέα Ἠαθοο Ιοο(11) ... ς χακον ο ΤΕΕάΚΙ, αἱ Ῥ]ετ Ον δτὅ 
Επλα]εοὰ Τμάνί ΤΗΡΗΥΙ Οεο | προθεσισ του Θεου οππη ΝΑΒΡΕΕΟΚ 
ΤΡ αἱ Ίοηπσορ]ι ἆαείρνςρ Οἱ 1205 ϱ{454. 56 οεἶπί 1/99: 3,545" 49615 αἱ πια 
Τπέ20 οίο ... ς (-- Ευ Βα) του Θεου προθεσισ ο πΙΙπΙΙβο ραιιο{ά 

6615 πιοπΙξ (Πο. 16απιϊποδς ”, πθς 154) | µενη: τα µεινη ... Ρ αἱ Ρας 
μενει (Ρ µέ--, 1Τ. --νεῖ) 

12. ερρείδη επι ΑΛΒ"ΡΊΕαΚΡ αἱ Ῥοσπηι Οδ 151 Τ]νάνί Ώλπα.., ς ερρηθη 
οτι ΡΟ" ΤΟΕ1, αἱ Ρ]α ΟΥή84: 565 0Ἠτ9)615 αΙ. Ῥναείετοα Ρ αᾶά γαρ ] αυτη 

οἱ, {5 νρ εἰς Ππϊπίὔ55 ΟνΙπί 1995 Αιορτοπιθο οίς (Τ]μάτί προσ αυτην) ... 
ϱΆ ἆ ο Πατ!” αἱ]αοβια ΟΥ 1284: 85 (οἱ 1305 λεγεται" ο µειζων εἰς) εὐηί 

3545 οἱ 19915 Απιργςί αἱ οπι | δουλευσει: 1, -ση 

15. καθωσ οππὰ ΝΑΡΕΕΑΚΙ, είο.... Ἡ ΟΥ 954 καθαπεο 

14. τω θεω επΠῃ ΔΑΒΡΟΕΚΤΡ αἱ οπιπνῖά ΟΊοπη 641 Ον 1 ΤΠάοντπορ αἱ πια 
εν ΡΕ ΟΙ τω 

10. µωυ- οτι ΝΈΚΤΙΡ αἱ ἔεγαῖὸ απῖ Ἰαπάαπίατ (10 αρ Μ{]ιαεϊ, Ὁ αρ Ῥοτ]) 

ρες (5 αυ 82) Τη µω- 6ἳΠΙ ΑΕΡΕ αἱ 8αξ πια. ΟΕ α{. αἲΡῖ, Τίαπι -σει 

επι πΝΒὸσα ὃ. τ. 91. 94. 96. ΤΑ. τθ. 116. 198. αἱδδο α] (πθρ]ες 97) 

Οπιοδο3 Ῥλπι... ς Τμπ ΤΙ -ση επι ΑΗ”ΡΕΚΕΗΡ αἱ ρ]α ΟΗτό19 Τ]άτί | 

γαρ Ροδί τω µω. 61Ιπι ΝΒΡΕΕΑΡ 4Τ. 116. Όαπι ... ς ροβέτω (1. 6. τω 

γαρ µω.) επι ΑΚΙ, αἱ Ιοησα ῥρ]α Ον 615 Τμάτί αἱ 

16, ελεώντοσ ουΠΙ ΝΑΗΡΕΓΑΡ 99. ... ς ελεουντοσ επι πὸκ α] Ρ]ον ΟΥ 

11114. 130. 190. 3,51 Ἐιβρ5 19 ΟΗγῦτο Ἐ]μάτί Ώαιπ (οετίο δῖο οὐ ραΐγοβ 

απο ἀσΙπς) ... τ, ευδοκουντοσ 

1Τ. οτι - εξηγειρα: ἆ ο {νο φιία ὑπ ]ιος ἱρδιπι εαοἰαυέ ἐε, Οτ19ί 615 φωΐα 
ααἲ Ίιου ἤρβηπι ἐε αιδοαυϊ, 6 φωζα ἴπι Ίιου ἑρδιι εποταυῖ ὁ ιδοζίανέ {ο . 

Απιοιςι φ μία ἴπ Ίου ἴρθιιι ίε δεν υαυῖ. Ῥγαείετοα α4άΙί: Αῑ οοᾶίσες εἰς 

Παδεπέ: α Ίος ἴο βιβοϊίαν]. Αἱο δουνανὶ εἴνε βαδοϊζανΙ, 1ης εδ 

8εηση5. Βΐο. | ενδειξωµαν ... ἘΗΡ 1π. 191. αἱδο ΟἨχ 69 ϱχΧ1Ο561 

-ἔομαι | και οπωσ: Εὰ απ αν | διαγγελη: ως 115. αἱλ.οι αἱ -γγελεῖ 

απ 55, 58 

Μα] 1, 5. δ 

Τικ 95, 19 

Έκ 9, 16 



Ὡς 45, 9 
90,6 
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τ Π 3 τει κ , δ - 

οὖν ὃν θελει ἐλεεῖ, ὃν δὲ θέλει σκληρύνει.. 19 ᾿Ερεῖσ µοι οὖν τί 
! η - Δ ΄ Ὁ - ’ 2 , στ 

ἔτι µέμφεται; τῷ γὰρ βουλήµατι αυτου τίσ ἀνθεέστηκεν; 20 ὦ 
2/ - Ν / πλος 3 - - υ. 

ἄνθρωπε, μενοῦνγε σὺ τίσ εἰ ὁ ἀνταποκριόμενοσ τῷ θεῷ; μὴ ἐρεῖ 
Γ / -- [ο . ’ .] / σ Ἀ 2 ”/ 

τὺ πλάσμα τῷ πλάσαντι᾽ τί µε ἐποίμσασ οὕτωσ; 21 ἢ οὐκ ἔχει 
[5 Δ - - - η - ” 

ἐξουσίαν ὁ κεραμεὺσ τοῦ πιλοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ φυράµατοσ ποιῇσαι 
Δ - [] Ν η 

ὃ μὲν εἰσ τιμὴν σκεῦοσ, ὃ δὲ εἰσ ἀτιμίαν; 22 εἰ δὲ Θέλων ὁ Θεὺσ 
. ο ξ ι 2 Π λ ῃ λ ν 3 2 -” Β 
ἐδείξασθαι τὴν ὀργὴν και }γωρίσαι τὸ δυνατὸν αυτου ἤνεγκεν ἓν 

-- / / 2 -” / 5 2 / ϱ)« Δ 

πολλῇ µακροθυμίᾳ σκεύη ὀργήσ κατηρτισµένα εἰσ ἀπώλειαν, 25 καὶ 

18. αρα ουν: ἀ” ϱ ἐφ) 6Υφο, ἆἲ ο ἓνρ ΟΛΕΦΙ2 Απιζιαι ἐᾳο. Ύσδχρα 

νοτο 16. Ἱέ νρ ἐν | ον Όελει αἳ. Ος 1,114. 115. 138. 105 ϱ/ 3/16 0Ἠγοτθ 
η άτίεά Ώαπη οἵς ... 1Τ. 48. 1Ττ. 119. ϱδο) ΟτοβΙΗ1 Ομ εαίδθή Ογγςβ{886 
Τά γεεοᾶ οἱσαί 559 ον αν θελη. Ῥταείετεα ΡΕ 69. ἆ ο ΟΥ 1114: 115 (ΏοἨ 
1ίσπα 191335: 192. 3/16 ο{οαί 541 οµ4πί 61955) αἀᾶ ο Θεοσ | ελεει οππΙ ΝΑΖΗΒΡΕΚ. 
ΤΡ αἱ οπιπσίᾶ Ο0νδαθερεοίς ... ΤΙ ελεα εππ Ρα. Ἱπερίο Ἐ ἐλεαεῖ. ΤΠ Α 

νογο ον δε Φελεν 11δᾳ η ουκ εχει ΒαρΡΙ ΑΣ | ον δε θελει: 98. 40. οπι Θελ. 

19. µοι ουν 61η ΝΑΒΡ ὅτ. 4Τ. ὅτ. 95. ϱο ΑΥΤΡ ΟΥ 1193 Ώαπ... ς οὐν µου 

εαπι ΡΕΕΟΚΙ, αἱ ΡΙεγ ἆ ο Ες νς «ορ ΟΥ 1114: 3,116 ο άπίἍ, 140. 3619 0Ἠχ6τθ 

Τλάτί αἱ... Τὸ. 118. απ οπι ουν. 1μ1ῦ6ταο ΒΥΙΣΟΝ: έ ἶαπι ΐσρα, βθἲ] 

Φωᾷ ἀἱσον | τι ετι ΟΙ ΝΑΚΗΡ αἲ οπιηνᾶ 433 ο ({ φιοᾷ ἄεις αἄλιιο 

φιεγ ζω, π]δῖ αποᾶ ρτο ἄειδ ποπ αί βο]εί ἆψ 5οᾷ ἃν ΒοτΙρίΙπη αδί, «0Ἡ- 

Πιβῖδτ οἱ β) νο υταῖ «ορ αππι ααίῖι Οµ 11141. 193 ος3,116 (ας, 1105. δοᾷ 

ἨῬαβη τος ια 1 φιιᾷ επφο αἴ]ιιο οἴο) εἰη[ 5, ὸ Οτοτὸ Ἔλμάτι Ώαπι Λας 
ΣΟΠ165 αρ546Ρ Απιρτςί α] .... ς Τϊ τι ουν ετι 6ππι ἨΡΕΚα ἆἲ ο ΟντπίἍ140 

οή)618 Ἠογρε]αξ1 ((ωῖᾷ εγφο φιεγτ) Βαά] | τω γαρ οιπι ΝΑΗΡΕΕΑ 

ΚΙΡ α] Ίοηρο Ρ]α ἆ ο {νρ τε] Ο1589Ρ επί Αὸ5 ΟἩχ 615 α] πηιι οίβὲ 
οε]αί... ςθ (ποπ Ίίοπι ς 8 97) οπι γαρ οπα πῖπαςο ραιιοῦίά ο 

90. μενουγγε (Β µενουν) ροδί ὦ αν δρ. οπτη ΝΑ ὅτ. Ατ 116. (οἱ οὐ 

ΠΟΞΟ1 συ µενουγγεω ανθρ.) Οἱ 1193 Ώαπι...ς Τϊ απίο ὦ ανΘρ. οι 

ΔΕΡΕΚΙΡ αἱ ρίετ αυτα «ορ Ρο (αΥπΙ ὦ αγθρ. Ροδί συ τισ ει ροπ) Ος 

10114. 18515 Ο]τοτθ ΤΠάοιπιορδο Τμάτία!... Ρκά 14. ἆαίρνρ ααἰμἩ 
Οτ]πέ 2,110. 299. 46145 Αποτοπιϐ” ας5ΔΕΡ θἱς οπΙ µενουνγε. ΟΕ οἳ, Μαί] 
οΡΙΡΗ 551 τισ γαρ ει, ω ανΘρωπε, ο ανταποκρ. | εποιησασ εἴ. Οµ1113: 

145 γ[ο(ΠαρῖρΗ 565 οἱς .... ΤΗ (5οᾷ ἆ ο 7εσϊδ) ΤΗΡΙΥΙΙΠΕ επλασασ. Πΐαπι 

ΒΥΥΞΕΗ γα, Οθίθγαπη 5ροείαί αά Ίππο ναγβαπη Απραῖν απαθδ{ότ (ο 

ο, Ραντ. Υ, 99 »α.): «Δοπιιιζί απίεπι Παεγεἰιοὶ - αζυεγβαπίες Ιερί εἰ 
ϱγορ]ιεξζς, «παθσιπιφιιε ἷε ἐῑί αροδίοῖης θεηιοπέ διιο Ἰπδεγωέ, }αἶεα εἰ α 

σοι ιιρίογ{διις ὑπιπιίθθα 698ε ον παπί, εἰίαπι ]ιου πίεν ἔρεα φας ἐπέεν- 

Ροίαία βιπὲ, ΠΙΠΙΕΥαΥΕ πιαζιεγιπέ εί πεθατε Γαζή ἀἰαίδθε: Ο Ἠοππο, εἰς. 
- 5εᾷ πον εἰ ἱ0γο Φ1ιο8 οα[]ιοῖίσα ἀἰκο[ρ[ύπα οπκίοᾶζέ, }αἴεαίος 688ε πεφια- 

απιαπι επἰδίπιαπέες, οἴς. 

21. εχει: Ῥ εχη 

99, ἠνεγκεν οἱ. ΟΥ2119 οδπί ὅ, 19. 4,616. 611 Απιζἒἒι Απρ Δ6Ρ οἱο.... κα ἆἲ ϱ 
{σ Πα]]αη αρ ΑαροΡ ΠΡΙ ΟΙ1 | σκευη οὐ. ΟΥ3119 οὐπίὸ οἱά οἱς .... κα 

ἑ ρ Τα]]α αρ Αιρ ΑπΙΡΥΡΕ ΡΙΔΕΠΑ ενσ (ιν φαθα 4 6, ἴπι υαδῖς Τα] 

Απιοσς) | κατηρτισµενα: 116. κατηργασµενα. Οἱ Παίξε: ἆ ο απι” {οἱ 

Ἱ 
! 
! 
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ὕνα γνωρίσῃ τὸν πλουτον τῆσ δόξησ αὐτοῦ ἐπὶ σκεύι ἑλέουσ, ἃ 
΄ » ο. ια] Ν 3 ’ { ” 2 / να 

προητοίµασεν εἰσ δύξαν; 24 οὖσ καὶ ἐκάλεσεν ἡμᾶσ οὐ µόνον ἐξ 
2 3 -” { .] ο 6 Ν 

ουδαίων ἀλλὰ καὶ ἐξ ἐθνων, 95 ὡσ καὶ ἐν τῷ «Οσγὲ λέγει" κα- 
νι 

λέσω τὸν οὗ λαόν µου λαόν µου καὶ τὴν οὐκ ἠγαπημένην ἠγαπημέ- 
αν οὔ 3 -- ’ ος 4 , 3 --. » / 

ην, 26 καὶ ἔσται ἐν τῷ τόπῳ οὗ ἐρρέθῃ αὐτοῖσ' οὐ λαόσ µου 
ε - ρ-ό ς Ν - - 4 

ὑμεῖσ, ἐκεῖ κληθήσονται υἱοὶ Θεοῦ ζώντοσ. 2 ΠΗσαΐασ δὲ κρά- 
- ο ΑΜ) δαν ο σα δι ο. Ν - ο Ν ς « 
ζει υπερ του Ισραηλ” εαν 1 ο αριθμὺὸσ τῶν υἱῶν Ισραήλ ῶσ η 
” - ’ Δ { / ’ ’ Δ 

ἄμμοσ τῇσ Φαλάσσησ, τὸ υπόλειμμα σωθήσεται. 25 λόγον γὰρ 
.. ᾽ -- - Δ 

συντελων καὶ συντέµνων ποιῄσει κύριοσ ἐπὶ τῆσ γῆσ. 329 καὶ 

αρίαία, νρο]ὲ ἴπ ἀθιιιά ΟππίθΙ6: οι αγία, ἓ 6 ΑΠΙΡΥΡΕ Ῥγαοραγαία 

(Απιῦγβί --ἴθ Απρτοπιθ5 ο(8ΗΡΙ Ὕηαε ρεγΓεοία δηέ, Τα] Αρ Ας οοη- 

ατιπιπια({5 

99. καν ινα ΟΠΠ ΝΑΡΕΕΚΙΡ αἱ ρίει ἆ ο ἔρ δγτα (αθί]ι αἱ οβίεπζεγοί 

εἰίαπο) Οι 681 Τ]άτί Ώαπῃ αἱ ΑποβᾶΘΡ ΤπΠαη αρ Απς(πίέ απ{θ) Απιζιςι 

αἱ ... Ἡ δ. ὃτ. 98. 99. ἆππις 613"" 80. 116. νΕ 6ο «ορ (αππιβῦ, α]ῑίον 

1χοβ) Οτίπί 5,319 ϱ/4,δ10. 611 Ἐπ]σν ον Ρταεᾶ 4] οπι και | τον πλουτον ... 
Ρᾷ το πλουτοσ | τησ δοξησ ... Ῥ τ. χρήστοτητοσ | εἰσ δόξαν; (ία 
οἱ, ς Ζᾳ ]μιθὰ πια)... 0 εἰσ δοξαν" εί Γιηεὰ πιίπ εἰσ δόξαν, 

25. εν τω ... Β ΟΠ1 εν, ἴἴοπι Αιρ 84 5ΙπΙρΗ 1 (οἷομέ 08εε ἄἰοί) αἳ 6οηί ἔαδί 33 
(Εἱσμύ εἰ Ο5εε ἀἱοι). Οοπίσα Απρτοπιθή αἶσοιμέ οἱ ἵπ Όδεε ἄίοίέ | ωσηε: εὰ 

ὠση (58 {6 ο8ε6), Ρ 3] ὧσε, κ οσηε | και ουκ (11. Ροδί ηγαπ. Ρο) 

γαπημε. ηγαπηµενην: 4 ο (ές Τηπ{ 184 (εἰ. 51 9! εἰ. 51) ΟΥ ρ35 Απηζιςί 
8] πα εξ ποπ ἀἰ[εοίαπι ἀῑ[εσίαπι ... απι {απ {οἱ εί ποπ πιίβεγτσογαίαπι 6011- 

βεσιίαπι πιδεγτοογᾶ. οοπβεσµίαπι, 1ἴθπα ΠπῖπίΣ0τ (εἰ εα φιιαε ποπ. εδέ πιζς. 

οοπθεοιία παἰφεγίο. οοπδεο.). ΟΕ οί. Τατμπατο «1, Τίθπι ΒΥΥΣΟἨ αχο,.. 

νρο]θ ἀαπι]ά Ἠατ] αγπιζᾶᾶ οἱ ποπ ἀἰῑεσίαπι ἀἰεοίαπι εξ πΟΊ πιϊδεγίο. αοπδες, 

πιϊδεγίο. οοπβεσµίαπο) (Ίνατ] εἰ ποη αλ. ἀῑῑεοί. ΙΥΑΠΒΡΟΠ Ρο5ΐέ ποῖ. 60/18ΕΟ.) 

26. τοπω ου ({α Ίαπη να)... κ Τμάτίτοπ. ο | ερρεθη ο. ΝΑ" ΡΊΚΡ αἱδο 
Ελα] «ο οἱΖασαµ ὅ5ι Όμᾶσί Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ ...ς ερρηθη ο. ΒΣΡΕΕΙ, αἱ ρ]α 

νε τα 4 6 (που ϐ) Απιοεςε (πος επι ΟΣΙΠΙΘ16. 611) αν κληΦησονται 

(4” ϱ Απιζιαι ποη οχρτῖ αγ), ΥΙΣΕΝ φουαδαπί, Ἰαί 35τ φοσαδαέ | 

αυτοισ ΟΠΠΙ ΔΑΡΚΗΡ (Ἠ ου ερρηΘη αυτου) αἱ οπιπσῖᾶ 4333 ο νρ (οἱ. {ι 
91) «ορ ΒΥΙΡ Ρο αοί Τμάτί Επίμα]εοᾶ Ώαπι Ονίπίθ16. 611 (:: Πέα ο, 
ΙΧΧ) ... ΕΣ απι ἀεπι]ᾶ {οἱ αγ] οπι. Τετ (αἱ αν κληθήσονται) κα, 

Ιέοπῃ (ᾳα1 φοσαζιπίη) ἀ α΄ Απιρτβέ, Ἰέοπι (ᾳπἱ φοεαδαπέ”, υοσαδαξιο") 

ΒΥΥΞΟΝ Πχίηί (ρτο και εσται εἴο Ἠβῃαί: εἰ ἴπ ζοσο Ιἐδεγαία ὅπ φιιο Όοσα- 

δαίμη: Νοπ Ροριζμβ, ἐδέ υοσαδιώιέγ Π1. ἀεὶ υἱωῦ). Αίαπο Ἠϊπο ΤΠ ερρ. 

[αυτοισ] | κληΦησονταν: ν αἀά οὗτοι, ἵέεπι τ1. Τὸ. αγπι αυτοι 

2Τ. κραξει: Ειβᾶσπι 62 κραυγαζει | ωσ: 4. 35, 81, 88. 49. 59. ΤΙ. τά. 938. 
Α3ΟΥ 056 ὧσεν | υπολειμμα οπη ΝΤΑ Ἐβάεπη 65. 64 ϱ654599.., ς κατα- 
λειμμα (1: αί 1 ΧΧ) οιπι ΝΑΡΕΕΑΚΙΡ αἱ ἔοτα οπιΏ ΤΗάτε ... 4Τ. υπο- 

καταλειμµα, ΟἨ1954 Ώαπι εγκαταλειµµα 

28. συντεµνων 8ίΠο αἀάῑίαπη οσα κ” ΑΕ 28” 4τ” 60733 ΑΥΙΣΟΝ ϱ0Ρ ααἰμαῖ 
αγ Ἐπδάετῃ 64 ο{6δα 5959 Τ)αΠι Αιροῖν ἀαἵ 11/5 οἱ ἀῑν απααδί1 ΒΙπρΙος ΤΕθῃι 

Ἠος 2, 25 

Ἠος 1, 10 

Ώς10. 228 
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καθὼσ προείρηκεν Πσαΐασ᾽ εἰ μὴ ύριοσ Σαβαὼδ' ἐνκατέλιπεν 
{ ν ’ [4 νι’ ἈΝ .] /ς ΔΝ { ΄ ” 

ἡμῖν σπέρμα, ὧσ «Σόδομα ἂν ἐγεν/θημεν καὶ ὧσ 1 όμορρα ἂν 
ς /έ 

ωμοιωῦ]ημεν. 
στ τά 4 ” Λ / ή 

90 Τί οὖν ἐροῦμεν; ὅτι ἔθνι τὰ μὴ διώκοντα δικαιοσύνη) 
) , / ο. 

Κατέλαβεν δικαιοσύνην, δικαιοσύνην δὲ τὴν ἐκ πίστεωσ, 9ἱ Ισραῇλ 
Ν αι (ῤ 3 ’ ᾽ ς ’ 

δὲ διώκων γύμον δικαιοσύνησ εἰσ νόμον οὐκ ἔφθασεν. 932 διατί; 
σα 2 3 ” 2 2 « .] ” / ” ’ ον 

ὅτι οὐκ ἐκ πίστεωσ ἀλλ ὧσ εξ ἔργων' προσέκοψαν τῷ λίδῳ τοῦ 

Τπάτε 5εᾶ συντετµηµενον Ῥιτο συντελ. κ. συντ.... ς ΤΙ αἀᾶ εν δικαιο- 

συνη, οτι λογον συντετµημενον (ει: αἱ Τ)ΧΧ) οπή ΒΕΡΕΕάΚΙΡ αἱ ρ]εν ἆ 

ο6ρ νᾳ ΒΥΤΡ ϱο ΑΤΠΙ (οπι οτι) Ειβάεπιό (5εᾷ σοᾶ ΡΔΝ ΟΠ εν δικαιοσυνη)) 

Ο1ιτόδὲ Ἐπίμα]εοᾶ οἱ(Ζ46αβ 5ὔ5 ΤΠΡΗΥΙ Οεο Απιζημί αἱ | κυριοσ: Β οκυρ. 

99. κυριοσ: 11. αἀᾶ ο Θεοσ | ενκατ- ο. ΝΡΕΡΑ.... ς ἴωπ ΤΙ εγκατ-- ο. ΑΗΚΤΡ 

είς (Εά ω εγκατ Ἱπερίε). Ο{ αἀ ο 0ο 4, 9. 2 Τϊπη 4, 10. Πε 10. 250. 19, 5: 

απ]θας 1]. ε{. Ν εγκατ-, ενκατ- νετο 2 Τΐπι 4, 16. Ἠάιάηαςδ ε/κατ-- 

Αοΐ 2, 2ἵ οἱ 91. ἈΧοη Ιίθπι Μο 1ὔ, 94. Μί 21, 46. Ῥταείετεα -λιπει 

ἀαδἴππας ουπι ΝΕΡΖ αίο... ΑΡΟΕΡάΚΙΡ εἰς --λειπεν | ωμοιωθηµ. ΕΠΙ 
ΝΕΡΕΚΣΙΗ αἱ ῥρ]ετ ... ΤΙ οµοιωθημ. οππι ΑΕΑΙΡ αἱ ραιπονῖά (πα]]18 αρ 
Φον1) Επίμα]σοᾶ 

90. κατελαβεν: α αά την | τήν εκ: Ἐᾶ τησ εκ 

81. νοµον δικαιοσυνήσ: Ῥ δικαιωσυνησ (-ω- 8ο1εϐ) νοµ. | εισγοµον 9ἴπθ 

αἀάῑίαπα ουπι Ν ΑΕΤΡΟ ἀπ. 6” 140. (1Τ. 61. οδόῦ οπι 1ρβπη εισνοµ. 
ππα ΟΠΠ Φικαιοσυνησ αποά 5εᾳπῖ 5ο1ε() 4Ξ ο 6 «ορ Ονἰπί4/915 α{θ15 οιῦ5ο 
(νὶᾶς Ρροβ!) δ{”,16ὃ Ῥτοσορθδα 155 (αά Έδρα 8, 14) Όαπι Αιηοιρίἕοπι Βαεάπ]. 

Ὀ)ρετῖας ἐγαοίαί ΟτΙπ{Θ19: ὕπ 1ο εοάεπιφιιε υεγἰσι]ο ἀἴυεγδε ποπιῦπαί Ίεφεπι. 
6Οεγίωι εδἰ οπιπι «ηηία [αγαεῖ δεοίαδαξιη" ἴεφεπι Πιδέίαα 5οσιπιάιπι ἴέεγατη, 

βεά πι Ιεφεπι Ίο ϱρεγυεπά. ιαπ ἴεφεπιξ Αύπε ἄπιδίο δργμδ ....... ς 

(99) ΤΙ αάά δικαιοσυνησ «ΠΑ ΝΟΕ(ΕΊΙΠῃ οΏΕΙΟ)ΚΗΡ αἱ ρ]εν 43” (νε 5ο 

Αγταί αγπι ΟἨν 65ο Επία]εοὰ Τμάτι Τ]μ4οιΊΠΟΡ ἐαἱὔ6δ (το δε εισ νοµον 

δικαιοσυνηήσ, κατα το ΟιΧειον τδιωµα νοµον δικαιοσυγησ την δικαιο- 

συνην καλων, ὧσ και νοµον πιστεωσ την πιστιν) Μακϊπιςαίδὺά (διωκων 
γοµον δικαυ. το) εν σκχιαισ Φηλονοτι αι τυποισ, εισ νομ. δικαι. ουκ 

εφθασε τον εν πνευµατι κατα χριστον τελειουμενον) ΤΠΡΙΗΨΙ Όεο 
Π1εχο5αο1 οἱ οοπίτ ΡεΙαβ» ο{αῦ Αιρερ 186 οίρ5 116 οἱ 5ρῖτ οἱ Ην Βασ]. 

1ήρατο ααί: ἄπι δεοίαδαπέ εφεπι διιαπι, ποπ ρούιεγιηιέ ἑμδίοατ, 

(οπῖαπι ποπ. αὐβοζυεγιπέ Γασεγε ργαεοερία {εφίς 5µαο. Τεπι Ιροχε ν. 93: 

Ῥγογίέε φιίάξ φιιοπίαπι ποπ. ὑιδέί[ίσαί [εα γιἰδέ ἑαπέπι ρε Πίάεπι, φιζ αὖ- 

ο]υζέ Ίασεγε εαπι. | εφθασεν: Ἐὰ εφΘοχεν 

99, εξ εργων 5ἶπο αἀἀῑίαπι ουπη Ἀ”ΑἨΓα 6. 9, ΑΤίΣί 0Τ”" ρ νρ «ορ Ονἰπί 
818. 619 Απηοιηι ΑιρεΡ 186 οιαΗὺ Ἠϊογοοπί Ρε]αβ”..., ς (6)09) αἀά γοµου 

6µπΙ ΝΟΡΕΚΙΗΡ 4] ρ]ει ἆ ο ϱο ΒΥΤΙΙΝ αγπι 01656 (και ουν ειπεν .εξ 

εργων, αλλ |ιὠσ εξ εργων νοµον!-, δεικνυσ οτι ουδξ ταύτην εσχον την 

δικαιοσυνην) Τ]πάοιπιορ ἓὅ Τ]άνί Ώαπι αἱ | προσεκοψαν (Ν8, κἲ -ψεν, 

Ι56ῦ .Ψε, Ρὰ -ϕφαν) 8ἴπο γαρ οπι Ν ΑΠΡ Γα ἀπινί αδον” ἆ ο {ϱ πι [α 

{οἱ ο ορ ΟνΙπ{615’ 619 ΑπιΥβί Ώαπῃι. Ῥνασίογεα ἸωΠ απίο προεκοψαν 

ποη Ἱπίογραπκ]ές πες αἰ]ίον ο πα ἵπ Ονπένννς (600) αάά γαρ επι 
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προσκύµµατοσ, Ὀὸ καθὼσ γέγραπται' ἰδοὺ τίθηµι ἐν «Σιὼν λήθον 
/’ ΔΝ / « 2 - 

προσκὀµµατοσ καὶ πέτραν σκανδάλου, καὶ ὁ πιστεύων ἐπ αὐτῷ το, τι 
Σ / 

ου καταισχυνύησεται. 

Χ. 

1 ᾿4δελφοί ἡ μὲν εὐδοκία τῇσ ἐμῇσ καρδίασ καὶ ᾗ δέῃσισ 
ζ Ν 2 ο 2 [π ο Δ 2 . 

πρὺσ τὸν Φεὸν ὑπὲρ αὐτῶν εἰσ σωτηρίαν. 3 μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖσ 
φ - » 5” 2 ο 3 ο τας 5 2 -- Ἡ 
ὅτι ζηλον Όεου ἔχουσιν, αλλ οὐ κατ ἐπίγνωσιν᾿ Ὁ ἀγνοοῦντεσ γὰρ 

Δ - - / Ν Λ σοι ο ’ .. - 

την του ὥεου δικαιοσύνη» και την ιδίαν δικαιοσύνη ζητουντεσ 

ΝΟΡΟΕΚΙΡ αἱ ρίεν νρθ]ὲ ἀθπι]ά αχ] αγγαῦξ αγ ΟΗΥ ὁ56 Τὰ ογΠ1ορ 85 
Τμάτί Ηϊογοοπί ρο]αξ 2 Αιοερ 156 βοάπ] 

99, σιων (Η"ΡΕΚά σειω», Α σιω): Ίτ. (: εχ ΙΧΧ) αάά λιθον ακρογω- 

νιαιον εντιμον και | ο πιστευων 8ἱπε πασ ΟΝΠΙ ΝΑΒΡΕΕΑ 47. ο ίρ 
Ρο ΒΥΥΣ6Ν ϱορ αοἰαίν Ος5)56 οἶηί 915: 619 Ογγαοίθέ Ώαπῃ Απιῤγβι Αιρορ 
196..,ς (4900) Ῥταεπ πασ «Νπῃ ΕΙΡ α] ρ]αι ἆἲΤ" νρ ΒΥΙΡ αἲπι ΡΓἱά 
841 ΟΥ 05 (πασ γαρ, φησι, καν ιουδαιοσ καν ελλην είο) Τ]ιάογπιορ 356 
Ἐπίλμα]εοά Τ]μάτέ Ἠϊογεδαὶ (:: 10, 11 πασ πιὶηῖπιο Βμοίιαί; ἵπ ΤΧΧ 

ἀθεδί, 56. Τ]άστ 11450 νετῦα ΤΧΧ ουπι πασ αΠΕΓΙ) | ου καταισχυν- 
ὤησεται ... ΡΕΕᾷ ου µη παταισχυνόη (:: αἱ ΤΧΧ) 

Ν, 1. η δεησισ (Ρ αάά µου) προσ 6ΠΙ ΝΑΒΡΕΕΑΡ 4π. απ Ογγθαΐ πἰοερ 

5 

11946... ς η δεησ. η (4900) προσ οππη ΚΙ, αἱ Ρ]ον ΟΥ 68 ΕπίλαΙοοά 
Τμάτί Ώαπι αἱ | υπερ αυτων» ΟΏΊῃ ΝΑΒΡΕΕΑΡ ϐ. 10. 11, Απιχί τι. 95. 

19Τ. 1921εεί ἃ «Γρ νρ σο δγταῖτ ϱ0Ρ ΑΥΠΙ (αθἲἩ εἰ ϱγεεαξίο πιθα εἴίατι 

μέ υἴναπὲ) Ον1πί4,650Ρ15 0χθεΤ ΟΥγνΥοαί πΊοθρΙ Ώραπι Απιριςι ΑιιρεΡ186 οί 
ΣΟΙΛ 68 ϱ{3Η10 οίο ....ς (-- αὐ 82) υπ. του ισραηλ οππῃ ΚΙ, 4] ρ]οτ Τμάτί 

ΤΗΡΗΥΙ Οες | εισσωτηριαν 81πο εστι οπΠι Ν ΑΒΡΕΚα ἀτίχι τι. 9193 

19ἱεοι 4” 6 {ρ ρο ΒΥΥΣΕΝ ΑΥΠΙ αείΏ (ν]ᾷς απίο) ΟΥτΟΔί πΙοερὰ Ώαπη Δαρ 
ορΊΏρΙ..,ς (- 0 Βσ) ΡΥποπΙ εστι) ΟΠ ΝΕΚΗΡ αἱ Ρ]ετ (97. εστ. η 

σωτηρια) ΒΥΥΡ Ομ δδῖ Τπὰτί Εαύα]εοὰ ΤΠΡΗΥΙ Ο6ο: ἴέεπι ἀγ" νο 
Ουν]πί 630015 ΑπιρΤοπηόό 405486Ρ6 Απηζιοι αἱ] {ὲ (Αιρβερ31Τ οὐ) απίθ ργο 
ἐ[ῖδ (υπ. αυτων) 

.αγνοουντ. γαρ οἳ. ΠπΙΣ1 06η”! Τεν ανοῦνή ΟχΙΠΙ 619: 650 Βακυαριθεῦ: 

668 ΟἨτθῦτ Ογγβοῖθά ϱ16βα 905 Αιρτοϐδ Απηῦζγἒι οίο ... Α ὅτ. αἰδ (ίε5ίε 
39) Τεο αγγ. δε | την ιδιαν δικαιοσυνην (Ε -νησ) ο. ΝΕΑΚΙ, 3] Ρρ]εν (5. 
δικαυ. Ροδί ζητ.) 4” {ο ο βγταῖτ αθίμαῖτ ΠΛΗ 341 (ία ος οἀάοιπίν: 
Έτβαπι εἰ ἀ]1 οπβεγαηπίέ ὁικ.) Τεναπατς δ,] (ἄειπι επιὔπι ἐφπογαπέες εί 

βμαπι Μιθέίαηι βἰδέεγε φπαεγεπὲεδ) Οτ]πί 650. 6585 Ον 681 (61. πἹοβος) ϱ{541 

οἱδ63 ϱβ)535. 616 Ογταοί 64 (τ. τὸ, ζητ. στησ. δικαι.) ΤΠάτί αἱ Ααρορ Ἱπρ 

οιδΗΡ Απιρ]ας δ,1560 ({ρπογαπέες επἰπι ἀειπι εἰ εµατα {ιβέΐίαπι φιιαεγεπέεβ 
ίαίμετε) αἱ ... 4900 Τι οπι ὀικαιοσυνη) πι ΑΒΡΕΡ ἀπίχί 118. 8ἱεεί 
43" ϱ νρ «ορ ἂγπι ΟΙεπι”ς1 Ου]πί 619 Ῥαφῦαρί 6430. θ6ὲ 0ἨγΤ,165 Ογτεραῖ 154. 
9095 Ῥγοςορθ5αί 555 Ώαπι Αιρ58εΡ Απιυιοί αἱ 

ΤΙΒΟΗΕΝΡΟΚΕ, Ν. Τ. Ε4. 8. απ Β 

η 8, 14, 
328, 16 

Ῥμί 8, 9 
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ο. 

- - ’ -- - 3 ς / /, υ 

στῆσαι, τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ οὐχ υπετάγισαν. 4 τέλοσ γὰρ 
υ Δ - .. -- 

όμου Χριστὸσ εἰσ δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι. Ὁ Μωῦσῆς 
Των 18, ὅ ᾽ η ε ) ” 
ἁμῑοἸ γὰρ γράφει ὅτι τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόµου ὁ ποιῄσασ ἄνθρωπος 

ή Στ] λα « νο) ’ / 4 / Ε, Ν 

ζήσεται ἐν αὐτῃ. ϐ ἤ δὲ ἐκ πίστέωσ δικαιοσύνη οὕτωσ λέγει μὴ 
/ ος , η 3 Ωω 3 ’ ” 

νεσο, 11 --1ὰ εἶπῃσ ἐν τῇ καρδίᾳ σου᾿ τίσ ἀναβήσεται εἰσ τὸν οὐρανόν; τοῦτ 
/ σκι Δ Ξ  υ ὕι ”, ζά : Ωω) 3 Ν΄ ὦρϱ 

εστιν Χριστον καταγαγεῖν Π᾽ τίισ καταβήσεται εἰισ τὴν ἄβυσ- 
{9 8 Ν 32 » 2 - 3 Δ ’ / 

σον; τουτ ἔστιν Χριστὸὺν ἐκ γεκρῶν ἀναγαγεῖν. 8 ἀλλὰ τίλέγει; 
: δν. .» 4 » , 
ἐγγύσ σου τὸ ῥημά ἐστιν, ἐν τῷ στύµατί σου καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ 

4. 

οο 

νοµου χριστοσ αἳ. Πα 31 01 επη ἡδ1 Οσ]πίθδα Ογγεςα 505 ϱµ454 οίο... ΟΥ 
9,550 Ογγίος 515 ο 11350 οἰβ8ΕΡ νγοµου καν προφητων ο χριστ. 

. µωυσ- ϱΝΠ ἈΏεακ αἱ Ρ]ὰ .... 6 µὠσ- ΟΠΠ ΑΡΕ (ΠΟΠ ᾱἆ ϱ)1Ρ αἱ ρ]α. 

Ῥγαθίετεα ο{ αλδί. ] οτι απίο την δικαιοσυνην οπτη ΝΑΡ 1" 67” 
(41 αρ ΜΙ58) νε (οορ) Οππί 651 οἱ {ου 653 (Ἠ]πο ποπ ἁπζίαπι απῖη ἵρβαπη 
Ον ΠἀεΙίεν εχρτεδβαεγΙ{ Ιπίετρτεϐ) Ώαπι Απιζιοι ΟαβΡΙοᾷτο3δ,,, ς Τη 

ΤΙ ροβῦ νοµου ΡΟΠ 6ΙΠΙ ΝΕΒΡΕΕΕΩΑΚΙΡ αἱ ΡΙΕΥ (1150. οπι) ἆ ε ο βγταίς 

σο Ο0Η1655 Τμάτί αἱ |. την εκ νοµου οἳπ ΝΕ ... 6 ]ωη Τὶ την (93 τησ) 
έκτου νο. 6ππΙ ΡΕΕΑΚΙΡ αἱ οπιησίᾶ αὖπι ΟΥ Τπάτί Ώαπι ... Α τήν εκ 

πιστεωσ. Ῥταείοιθοα αθἴΏᾗ οπι την δικ. την εη νοµ. | ο ποι]σασ 5ἶπο 

αἀἁΙίαπι οππη ΝΤΑΡΕ ϐ6. 9. 47. 617" νο ΟΜΙΠΙΘΣ1 ϱ{16Υ 633 ΈΏαπι .,. ἆἲ 
οἱ””” ο «ορ πο Οα55ἱοᾷἵοπι35 αᾷ ἑαπι...ς Τί αάά αυτα, Ιμπ [αυτα] 

6ΠΠῃ ΝΕΒΕΟΚΤΡ α] ρ]ετ (11 91ῦ ταυτα) 8γταἩ ατπι (νῖᾶςε Ῥροβε) Ον 688 

Τμάτι Απιῤιςί (ΗΠ 11331 ἄε φιδιβ 5εσιπιάιπι ἴεθεπι αφοδἰοζις Ῥαμῖις ία 

ἀοσιῖέ «ῖα φιωῖ Τεοεγό εα, οἴυεί ἴτ 1. Αί Ἠαεο ποη ἴ8πη αἆ Ίο 10, ὅ 

απ 6αἱ ὃ, 19 Βροείατο νΙάεπίατ, αὈῖ εὔῖατη εκ Ταὐϊποταπα αποίοτ]ίαίθ 

4εεεί α»θρωποσ.) | ανθρωποσ: Γα {Ρ 8ΥΙΣΕΝ αγθ 01655 οπι | εν αυτη 
(αὐ’) εὔπι ΝΤΑ 1Τ. 4Τ. 890. ἀἲ” εἰ” ο νβ Ρο 60ΟΡ ΑΥΠΙΥΕΏ ({βδίο 97: 

απίθα, νεγο αυτα 2) ΟνΙπί 651 αι{ειό5” Ώαπα ... ς ΤΙ εν αυτοισ ΟΠΠ ΝΕΡΕΒ 

ΕΑΚΗΡ α] ρ]ον ΒΥτΤΠΙΣ (αγπιϱ) ΟΗΥ655 πάτε Απιριρί :: αρρατεῖ α]{6γαπη 

Ἠαῖας 1οεί Ιθ6ΙΟΠΕΠΙ 6986 Οτι τήν δικαιοσυνην - 90 ποιησασ αν δρ. ζησ. 

εν αυτη, ΙἴΕΙΑΙΩ την δικαιοσύνη» - 0τν ο ποιησ. αυτα ανθρ. ζησ. εν 

αυτοισ. ἛΝεο οὐβδίαέ αιιοᾶ 1π ποπηι]]15 απααἰβθ]πηῖς {θβίδρας, παπί Β2, 

πηϊχία οδί αἰίοτα οιπι αἱίετα. Θπαπι 1ρ8Ι εκ ΝΑ νρ οἷο γεσθρῖπηπδ, 

οοπ{ογπιαπάαπα α 1οσα Παν] ορηδαεταπ!ί, απῖ είαιη αἱ ὃ, 12 

αβογίαγ,. Ἠος πιπ]ίο ρ]ας ρτσραδ]Π{α{15 Παδεί 4παπι 6ογΗπῃ δεη{θη {]α 

ααἲ ραίαπί, νΙδαπη 9856 γραφει την δικαιοσυνην ηἰπαϊ ἆπτο ἀῑσίαπι 

Ῥτορίεγααςιε οτι Γγαηβδροβδίίαπα ας δἵηρα]α πππίαΐα. 

«ἐν τη καρδια (αἱ εἰ. ς ΊΜίδι 6ὖ Ἀπ): 68 ΟΠ τη, εχ 61ΟΥ αἱ ναί 

.λεγει 5Ίπο η γραφή ο. ΝΑΒΚΗΡ αἱ Ρ]α ἀθιπ]ά 1ο] πο Αγγαίς Ομτόδ Ογν 

Δοί 58. 64 Ίλαπα ΑιιοδΡ1Σ εἵ ΗΕ... ΡΕ αἱ Ῥ]α5Ι0 ἆ ο νρο]θ απι Γι Πατ]. ΑΥΤΗ 
ΟΥ9/245 α[4 44 69. 3984 οἴπί 62 ϱι4)035 Τμ τί Ογτεδὰ 859 Π1Ι10Τ9 Απιῤιςι αάά 

η γραφη. Τΐοπη ΡΥ3ΕΠΙ ή γραφή τα Ερ «ορ αείἩ | το φηµ. εστ. (Οτῦ 15 

ΟΠ1 εστιν οἱ σφοδρα Ρτο εστ.) εἰ. Ον 1ή. 6 (ςεά πίτοα 1οεο αάά 

σφοδρα, πῖ οἵ. 6. 41: οκ ΤΙ ΧΝ) Ον θ5 Τμάτί ΟΥναςΙ6Ι (8εᾷδδ οπι εστ.) 

Ώαιη είς... ΡΕΡᾷ ἆ ο ἔρ νε Ρο αππι Ονπί 162 ϱ{ 3053 Ἠ 1109 Απιζσιι 
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σου᾿ τοῦτ ἔστιν τὸ ῥῆμα τῆσ πίστεωσ ὃ κρύσσομεν. 9 ὅτι ἐὰν 
/ - - ” 

ὁμολογήσῃσ ἐν τῷ στόµατί σου κύριον ᾿Ιησοῦν, καὶ πιστεύσῃσ εν 
- { ”’ - ο 

τῇ Καρδίᾳ σου ὅτι ὁ 9εὺσ αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ 
” 6 -- 

160 καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰσ δικαιοσύνην, στόµατι δὲ ὁμολογεῖται 
εἰσ σωτηρίαν. 11 λέγει γὰρ ἡ γραφή΄ πᾶσ ὁ πιστεύων ἐπ αὐτῷ 

3 / .] / 3 3 ’ λ 
οὐ καταισχυνύησεται. 12 οὐ γάρ ἐστιν διαστολὴ Ιουδαίου τε καὶ 

Ἕλληνοσ᾽ ὁ γὰρ αὐτὺσ κύριοσ πάντων, πλουτῶν εἰσ πάντασ τοὺσ 

ἐπικαλουμένουσ αὐτόν. 19 πᾶσ γὰρ ὃσ ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα 
, έ ’ - ος] 3 , 3 4 . Ε] ’ 

κυρίου σωθήσεται. 14 πῶσ οὖν ἐπικαλέσωνται εἰσ ὃν οὐκ ἐπί 

στευσαν; πῶσ δὲ πιστεύσωσιν οὗ οὐκ ἤκουσαν; πῶσ δὲ ἀκούσονται 

εἰς εστ. το ρημ. | σου: ἆ ενας ΟτΙΠΙ635 (Η111019 βιοί ]εςίίο) Απιυσαι 
α] οπι (Ύγορε εδ εἰς) | κηρυσσοµεν: Ρ -σωμει 

οµολογησησ (ΟΥ τ19ἨΤ63. 1011. 1011 ενπησ, ποπ 1{16ΠΙΕΡΑ1Ο5 ϱ16αἱ5τό ϱ{4οἱ58. 64) 

βίπο αἀἰίαπι α{. Γτήπ{209 ΟΥ1Π! 31115 ϱ{ 40633. 635015 01Υ659 Τ]μάτε ΟγΥ588Ρ 
Ώαπι Ἠ111019 Απηῦγεί είο... Ἡ Τ1. ΟΊ6πη 601 (ΟΥΥ5έπιε]2) αά το ϱημα | 
κυριον νησουν ΕΠΙ ΝΑΡΕΕΑΚΙΡ αἱ Ρ]εγά ε Γρ νρ ΒΥΥΠΙΝ ΑΠ ο Ιπῦ 
909 Οτῖπί 2/11 ϱ44/622. 695 Ώαςδ)θή5 οχοᾶά 5 0Ἠτόβο Ονταοί δα. 64 Τμάγε Ώαπῃ 

Αιηῦηςί είς (Α 19. αἀά χριστο», Ῥα5δεᾶ Ἰαῦοί Ίηήσουν χριστον) ... Β 
οοΡ 01 οπιθῦΤ Ογτεδᾶ 108 οἱῖοὮ το» (1011. ποπὴ οτι (Ογτ1οτα» 1077 ΟΠΙ) κυριοσ 

ιησουσ. Τίαπι (φιιΐα ἀοπιζπιι εδ δὲ) ΠΠ] εἰ (φιΐα ἄοπι. εδ Τεβ.) Αρ 

τοη16Ἱ.  ΒΙπηϊ]]{έον Ῥείν δ1εΧ 1ΠέΆΠ5 πω ἐγγυσ ημων ειναι το ῥηµα ο 
πιστειυοµιε») Σε) τω στοµατι ἑεαυτων αι ΣΥ τη καρὸ. εαυτο», οτι ιησουσ 

Ζθιστοσ" πιστευοντεσ εν τη καρὸ. εαυτω» Ότι 0 Φεοσ αὔτο) ηγειρεν 

εκ γεκρ. | πιστευσησ: 1Τ. ὃΤ. 9193 πιστευσεισ... Ῥπιστευεισ | αυτον 
Ίγειρεν: ΑΡ 1. ὃ. 1556 αγ (αἱ) Ο]οπι δο ΟγτηνΤΊ 0γγ5αθρ (56 ποπ 

Δοἴ 63) ηγειρ. αυτ. 

.. 

10. στοµατι: Ρ ΠΣΕΥ στοµα 

11. πασ (1. 1. ΠΘΠΙΟ ΟΙ): 98, 48. Τ9. (πιαἰα δι Έα) αγνταῖν Οτἰηί δ55- 

655 θά] ΡΥΔΕΙΠ οτι | ου καταισχ. (αἱ. Οἱαπη 585" 601 Τ1 4111 57 ϱίς): ΡΕ 
τα ου µη καταισχυνΦησστ. 

19. νουδαιου τε (ΏΌ1αΙΙ5Τ οπι, πθς αχργῖτη 1ὲ νρ εἰς) κ. ελληνοσ: ΡΕ (ΠΟΙ 

Ίΐθιη ἆ ϐ) τουδαιω και ελληνι | εισ παντασ (01651 015. τα): 01651 015 
Τ]άτί αἆά και επι παγτασ 

19. οσ αν (6. ΟΥ 22131. 195). 9τ. τὸ. 156 Ον 19391 ΟΥ 607 (ποῦ 16πηθῦ: 9/8) 

οσ εαν 

14 επικαλεσωρται ΕΙΠΙ ΒΑΒΡΏΚΡΑ Τὸ. 115. αδΕ,.,ς Τί επικαλεσοτται 

οππη ΚΙΗΡ αἱ ρ]οτ Οἶαπι ας Α:ἰι 23 ΟΥ 697 Τ]γάοΥΠΙΟΡ 5Τ Ἐί]α]σοᾶ Τμάγέ 
Ίλαπι αἴο. Ἰίαπι Τα πῖ ἐπυοεαζδιπέπιᾶ εξονο ΟτΙπί624: 635 Απιυγεί 

είο | πωσ ὃε ριῖ Ίος: Εᾶ ἡ πωσ δε, 4ο [ ϱ νρ ΥΙΣΟΝ απ ΟΠ! 4654 

(οοπίτα 635 ες «ιοπιοᾷο) Απιυιςί αίς αιιέ φιοπιοᾶο | πιστευσωσι (Εά 
επιστ-) οιιπι ΝΒΡΕΡΑΡ το, τὸ. 109. Ο11θ9Τ ΘΧΙΠΟΡΟΙ,,,ς ΤΙ πιστει- 

σουσιν α] ρ]ον Ο16ιπ ή” Ῥ5- Α{)ι 3.135 ΟΥ Τπιοπίξ Ἠπί]μα]σοά Τ]μάνε Ώαπη 
οίο, ]μαπῖ ογεζεπί. πἲ πηίοα, | πωσ δεδες]οοε:άα [ορ νο Ο9ί93 
Απιργεί «Ποπιοάο απίοπ. ἍΝσαπιο αλύ «πιοπιοάο (8ἱο Απ). | ακουσονται 

ο. 

9, 98 
Ένς 58, 16: 

8, 5ὺ 

Το]ςε] 5, 9 
Ἀσοἱ 2,91 
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χωρὶσ κηρύσσοντοσ; 19 πῶσ δὲ κηρύξωσιν ἐὰν μὴ ἀποσταλῶσιω; 
μετ παθὼσ γέγραπται' ὧσ ὡραῖοι οἱ πόδεσ τῶν εὐαγγελιζομένων τὰ 

ἀγαθά. 

το 13, ο 16 ᾿4λλ οὐ πάντεσ ὑπήκουσαν τῷ εὐαγγελίῳ. ΙΒΠσαῖΐασ γὰρ 

οΙΠΏ Ν ΡΕΚάΚΡ 98. 96. δΙ. ΑΠ. 61. ΤΙ. τὸ. 80. 194. ἀδὰ Ώαπ ...ς 

Τ{ ακουσουσιν ουπι 1, αἱ Ρ]α ΟΙ6πιή” Α.ῑι 53 Οτοῦῖ ποπ Τμάνι .., Ἰωαι 
ακουσωσιν ου ΝΟΑΣ(]α{οί)Ἡ 1. δ. 1Ττ. 98. ὅδ. ὃτ. 49. 80. 98. 109. 

111. 19ἱ8οί δρε ΟἨΠο5οΣ, μα πὶ (σιζἰεπ) ΥΙΥ8Η5 αἱ απία. | χωρισ: 
Ῥ ανειυ 

15. πωσ ὃε (433 ο νρ ΟνΙπίόΣ{ (γμοπιοᾷο οεγο, ἓ ΟτΙΠΙΤ25 φιοηιο. αμίεπι) : 
ἀἲ 6 Απιῤγιί αμί φμοπιοᾶο | κηρυξωσι» επτΏ ΝΑΒΡΕΚΙΡ 1. 4, 1Τ. 28. 58. 
40. Τὸ. Τθ. 98. 115. α5οῦ 01697 ϱχΊηοβοΣ Ἐιίηα]σοά.,., ς ΤΙ πηρυξου- 

σιν οσα πιπαδς ρ]εν Ο1επι ή Σ Ογδθτηοπίξ ῬΤ]άτί ΈΏαπη: Έα εκηρυσ- 

σουσιν, 5δεὰ ἔρ γταεαἰσαδιωπέ. Τίεπι Ργαεζϊοαδωπί ἆ ενρ Οτ]πίθ54. 6156 
Απιζημί αἰ. | καθωσ «ΠΠ ΝΑΡΕΕάΚΙΡ αἱ οπιπΥά Ο]επ αἱ πια ... Ἡ 
καθαπερ, ΟΗΥΙΠΟ5ΟΙ καθα | των ευαγγελιζ. τα αγ. 5ἶπε τ. ευαγγ. ειρ. 

εΙΙΏ ΝΑΒΟ ἀ4ΤίχΧί 09. ΤΙ. 109. βαἩ «ορ ααἰμαί Ο]6πη {νν Ον 911 ο εἰπί 4465: 
934: 635. 056 ΤΙᾷΟΥΙΠΟΡ 38 (ωσ ωρ. οι ποὸ. και τα εξησ᾽ ειρηται δε ταυτα 
ου περι τον αππ. τω προφήτη, αλλα περι τω» μελλοντων» µήηνυειν τα 

περι ιουδαιουσ εσοµενα αγαθα.) Βιαίλπα]δδὸ Ώαπι ΕρρλαησαπίΣ,1Τ (φεᾶες 

ευαπφεἰἰμαπέζηπι ὀοπα, 8εᾷ ὶ ρεῖῖεξ ευαπρεἰἰκαπέΐίωπι ραοεπι). ΟΕ εἰῖαπι 

Ῥιςά επι 5): ωσ ωρ. οι ποὺ. των ευαγγελιζοµενων αγαθα ή των εὔαγγε- 

λιξ. ερηήνην. ενθα σφοδρα απηκριῤωμενωσ ωραιουσ εφησεν εσεσθαι 

τουσ ποὺ. των ευαγγ. τα του χριστου αγαθα: Ίαθο ΟΠΩἨΊΠΟ αἂ 60Π- 
Βγπιαπάαπι ]δο(ίοπεπῃ 4παπι ἀθάϊπιας Γαο]αηξ . ιν... ς (4009) Τ! ρταεπι 

των ευαγγελιζοµενων ειρήνην εππι ΝΕΡΕΕΕΚΙΡ 4ἱ Ρ]ετ 4ε [νε δυταίτ 
ΥΠ ϱο ΟΥ 6 Τμάνί Επίλα]εοὰ ΤΠΡΗΥΙ Οες ΗΙ] 51 (αἱ150 ουαπφεῖ. 

ὀοπα, εναπρεί. ραοεπι; ϱἱ 355 ἰαπίπϊι ευαπᾳ. Ῥασσπι, αἱ 149 ἰβηίαπι ευατι- 
φεἰίωαπίζωπι) ΑΠΙΡΡΣ 118, 1158 (αΗΡΙ νασίαϊ, αεῖδβαςδθὲ {Αηέππι ευφίία. 
Άαοεπι) αἰ. Ὑἱάείαχ εἰ. 4ΡΠΟΡΟΕΥε Τοαγίπιατο 533; ᾖαῦες εἰ αροθέοζογιπι 
οΆι15 Ργαεάἰσαξωπε: (μαπι ἰεπιρεθίζυὶ ρεᾷεν ευφἐαπέιωπι Ώασεῖι, εὔαπῃ. 

Φοπα, εἳ 531 ναγβιςδνὃ -- ευφζἐραπέίωπι Όοπα, εὐαπῃ. Ῥασεπι. Βἰπαϊ]έετ αἱ. 

ΙτΙΠί500 ϱἱ Ῥαμ]ις αμέεηι ἀίσειδ: Θ1απι δρεσἰοδέ Ώεᾶες ευαπῃ. ὅοπα, εὔαπᾳ. 

Άασεπι 1: νοαίθεγτῖτηα Ἱσ]ίαχ εδἰ Ιπίεγρο]αβίο «μπι Ρ]εγῖδα ΒΙπιΙ]1ρμΒ, Ἄες 
εηίπι οοπίγα Ίβηο βιβρίοίοΏθΠ να]θί αποά νθτρα Ἠδαίαε ρα π]]α]απι 

ἀἰβεταηπί: ὧσ ποδεσ ευαγγελιζομενοι ακοην εερήνησ, ὧσ ευαγγελιζο- 

µενοσ (αἱ τηὰ -μενου να] ἀεπιρίο ωσ νε] 5εγνβίο) αγαθα. ἸΙδία οηῖπι, 

τί {οίεΒ α)1Ὀί {αοίαπη εδί, Ἱπίεγρο]α{ογί5 βο]]ετήα αἁ «οπιρ]οπάτπι 

Ῥαυ]] Ἰοσμπ, αἱ Γεγο {ογεραπί νοτὺα Ῥαπ]1, αἁλϊὈ]ία βιιη{, αἆ εχβοτῖ- 

/θηά μη νθγο Ἠαιιά Ιάοπεα εταπῖ. | των ευαγγ.: Ἐᾶ ΟΠ των | τα αγαθα 

ουπῃ κ ΡΟΟΙΟΚΙ, α] ἔογαο οΠΙΠ αγπι Ο1 9η {15 ΟΗΥ 60ἳ Τπ{]λα]55δ Ἑπίμα]οοᾶ 
Τμάνί ... 99 Τη οπι τα ο. ΝΕΑΒΟΡΤΕΝΑΡ Απιχί 118. ΟΥ11 Ἐπβάθπι 88 
(νιᾶς απίθ) Ώαπη :: οΊη αἳ. 1 ΧΧ πος Βαοί ]εοίῖο. 

16. τω (8ἱο κ” Ίρβε εκ εν τω ταβίϊ(α1ς) ευαγγελιω: Ῥᾶ του ευαγγελιου | τη 

ακοη ημωτ: 4. 91. «ορ αἀά (1: οκ Ἠδαϊῖα) και ο βραχιων κυριου τινι 

απεκαλυφθη. Οείεταπι ο{ Τμάονπιορ 88: τὸ; ἀλλ οἱ πάντεσ ὑπήκ. τῷ 
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ιά 3, / -ἳ λ Αν - ο 3 σι 

τητος τῆσ ἑλαίασ ἐγένου, 185 μὴ κατακαυχῶ τῶν κλάδων εἰ δὲ 

κατακαυχᾶσαι, οὐ σὺ τὴν ῥίζαν βαστάζεισ ἀλλὰ ἡ ῥίζα σέ. 19 ἐρεῖς 
τ Ὀ ” ιο. ς ουν" ἐξεκλάσθησαν κλάδοι ἵνα ἐγὼ ἐνκεντρισθῶ. 90 καλῶσ 
τμ , Β ῃ Ν Δ - , ω ας π 

τῇ ἀπιστίᾳ ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ τῇ πίστει ἕστηκασ. μὴ ὑψηλὰ 
τά 3 - 1 ς - ’ 

φρόνει, ἀλλὰ φοβοῦ' 21 εἰ γὰρ ὁ θεὸς τῶν κατὰ φύσιν κλάδων 

τῇ ῥίξῃ τῶν πατριαρχών καὶ τῇ ἀπὸ τοῦ λόγου τῶν πατέρων πιότητι 
συμφυεῖσ γενώμεθα τῷ βουλήματι τοῦ πνευματικοῦ λόγου οἴο) ΟΥ113 
ΤΠάτι ΑπιΙοςΗ1100.,, Ῥ"εα ἆ {6 ΙπήΠΙδ04 οἰ265 (ἶ επῦπι πιαθιιγαζίδιις γαποῖς 
πο βερετοῖέ, πε Ιογίε πεο θδί ραγσαί, φιζ φτίµπι 8665 οἴεαθίεν, ἱπβεγίις ε5 

πι ρίπφιεᾶίπιεπι οίναε εἰ δοοΐιθ ]αοίμςβ εν ρπφιιεζὑιῖε εἴμθ) ΟΠ ρ]αηΠθ. ΟΕ 

6{. ΟΥτΏΥ 513 εκκοπεντεσ γαρ εκ τησ αγριελαιου ενεκεντριζεσθε εισ την 
καλλιελαιον και κοινωνοι εγινεσθε τήσ πιοτήητοσ τησ αληόινησ ελανασ 

ετ ππο]θβίαπη νἰάεραίαν τησ ριζησ τησ πιοτητ. τησ ελ. Οπῖ τεῖ βαθ- 

ναηίππη 68ί ΙΠΙΓΙΒΟ καν Ροβί τ. ριζησ. ΑΙ ἵρβιπα τησ ριζ. εχρα]ετιηῇ. 

510 ρτο ταίῖοποε {δβίίαπῃ β{ποπᾶαπαι εδἰ. | εγενου Ἡ. ]. ο. νΡ 6ο ΒΥΤΡ 

ΙΠί904 οίο ... ῦΤρα Ι5ΟΥ ἆ Γρ οορ αεί Ονπίιθοῖ Απιρτεί ροβί συν- 

κοινω. Ροη. 11106γς ἴΓΑΠΒΡΟΠ ΦΥΤΣΟΝ α], 

18. κατακαυχασαι (1{ νο σἰογίανί): ΡΕ καυχασαι. Ῥταείετεα ϱ"εα ἆἲ 

ἔρ Απιριςι Ρίαεπι συ | αλλα επι ΝΕΡΣ... ς ΤΠ αλλ οππι ΑΟΡΕΕΘΤΡ αἱ 

εετίθ Ρρ]ες 

19. εξεκλασθησαν (εί. ΟτΙπίθ51): Ῥᾳ ει κλασόησαν (ἱ9), 4 {ας Οτ]πί 3,319 

δὲ ᾖγαοίζ θέ | κλαδοι (ας. Β) οἳπ] ΝΑΒΟΡΟΕςΤΡ αἰ”ο (εγο οαὐχί ΟἨΤΤ15 

ΑπιιοσΠμΙ100 ΈὭαπι ...ς (α900) ΤΙ Ῥγασπι οι μπι Ρ" αἱ δαί πια (2 αρ 

5οτῖ) Τμάτί ΑπίΙοσΙΙ115 ΤΠΡΗΥΙ | ενκεντρ- ο. ΝΑΡ Ρ"Έα ἀδετ,.. ς Ίωη 
εγκεντρ- οτι ΒΡΟΡΕΤΡ αἱ Ρ]ετ 

10. απιστια εἰ. ΝΒΟΡΙΙΡ εἰς ... ΑΕ ΚδΕΙ -στεια | εξεκλασθ. ο. ΝΑορΏείςό 

ΤΡ αἱ οπιπσΙά Ο119 Τμάτί ΑπΙΟΟΠ1Ι00 Ώαπι ... Ίμῃ εχλασθησαν ς. ΒΡ” 

Εά | συ δε τή πιστει: 98ῖ συ - δε τη - πιστι - εββὶς ἰτῖριας Ηετετῖς. 
Ῥτο συ {π1β8ε συν νὶκ ἀἁπρίαππα ο8ί; Ῥτο τη πιστι ἨΝΙΒι οοπ]εοῖς τη 

απιστια βοτ]ρίέαπι {11886. Ὑϊκ τεοίθ. | υψήλα φθονευ οΙΙΠΙ ΝΑΒ... ς Τὶ 

υψήλοφρονει οππι ΟΡΕΕΙΡ αἱ οπηπσ]ὰ Ο15)Σ16 ΟἨτ19 Τ]άτι ΑπίΙοςΜ1100’ 
1118 Ώατη. Τιαβπῖ πιοζῦ αέωπι 8αΡεγε 

21. ουδε σου 8ἶΠθ µήπωσ ο. ΝΑΒΟΡ 6. 49. Απὶχι 61373 τὸ. 80, «ορ Οσϊπίή,θ17. 
681. 608 Ασγ»565 ϱ{13 οἱ οοπί Ε81Ρί ὃ Ογ8Ιεβ΄’0 (64115) ΑπΙΙΟΙΙ15 Ώαπι. Οἱ οἳ. 

Ο:3)316 ει γαρ ο Θεοσ των κα. φύσιν κλαδων Ου ἐἔφεισατο, ποσω µαλ- 

λον των παρα φισιν ου φεισεται͵, εἰ: ει των κα. φυσ. αλαδ. ουκ εφει- 

σατο, ποσω πλεον οὐδε΄ήηµων Φφεισεται, ϱἳ 138 οτι ει ο Φεοσ - ποσω 

πλεον ημων ου φεισεται ... ς Τί µηπωσ ουδε σου ουπι ΡΕΦΙ, αἱ ρ]6Υ 

νο (πε Γογίε πες ἐἰδὲ ραγσαὶ) δγταῖτ ατπι ϱο (αεἰμαῖτ δὲ πηπι ρατοεί ϐ) 

Οτ119 (νιὰςε ροβ) Τ]ιάτι ΑπίΙοΙ100 ΤΠΡΙΥΙ Οεο ΙτΙΠΙ264 0Υρ12 Απιυσαι, 

Οκ δἷς: καὺ οὐκ εἶπεν οὐδὲ σοῦ φείσεται, ἄλλα" μήπωσ οὐδὲ σοῖ 
φείσηται, ὑποτεμνόμενοσ τοῦ λόγου τὸ φορτικὸν τῇ ἀμφιβολίᾳ : 
ν]άείαχ µηπωσ ἵπ 1ά ἵρβαπη Ιη]αίαπῃ 6556, τί πη]ραγείαχ ααοά α Ῥαπ]ο 

ἀϊσίαπῃ ε8ί, νετ] εἴαβδ αποά Ρρταεοθβεῖῖ, φοβοῦ, ταϊ]όπε Παλδ]ϊία. Οετίθ 

εηΊπῃ, 81 ΥΘΥΙΠΙ 48619, ]θοίῖο ΠΠ µήηπωσ ηΟἨΠ ΘΊΙΒΠΙΟΚ1 θ8ί απδο 
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95 ου ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 

ΧΙ. 
2ο) σ ο) / ς Δ Δ Ν 2 - Δ ’ . 

1. «Πέγω οὖν, μὴ ἀπώσατο ὁ θεὺσ τὸν λαὺν αὐτοῦ; μὴ γένοιτο 

καὶ γὰρ ἐγὼ ᾿Ισραηλείτησ εἰμί, ἐκ σπέρµατοσ ᾿4βραάμ, φυλῆσ Βεν- 
’ ϱ) 32 .) /΄ ς ( 4 ΔΝ Γ . ον εν , ἊἎ 

ιαµείν. 3 οὐκ ἄπωώσατο ὁ ὤεοσ τὸν λαὺῦν αυτου ὃν προέγνω. ἤ 

οὐκ οἴδατε ἐν ΕΗλείᾳ τί λέγει ἡ γραφή, ὧσ ἐντυγχάνει τῷ Φεῷ 
- ’ 2 Ν 

ΣπεΊιο κατὰ τοῦ Ισραήλ; Ὁ κύριε, τοὺσ προφήτασ σου ἀπέκτειναν, τὰ 
/ , Ν ο 

Θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν, κἀγὼ ὑπελείφθην µόνοσ καὶ ζητοῦ- 

σιν τὴν ψυχἠν µου. 4 ἀλλὰ τί λέγει αὐτῷ ὁ χρηµατισµόσ; κατέλι- 
- » 5ο - ’ / - 

«Πες 191 πον ἐμαυτῷ ἑπτακισχιλίουσ ἄνδρασ, οἵτινὲσ οὐκ ἔκαμφαν γόνυ τῇ 
/ [ολ ᾳ. ντ) - - - ” 2 Ε] Γι 

Ράαλ. Ὁ οὕτωσ ουν καὶ ἐν τῷ νῦν καιρῷ λεῖμμα κατ ἐκλογὴν 

Φοριζπι (ρίεθεπι) ... ΡΕ ΟΙαπιῖὸ1 επι λαον (1έεια Πά881ΠΔΡΟΙ 55" 38 οι61α] 

ὅτι 1. ο αΠεντί Ἠβαῖαπι, πο Ῥαπ]1απῃ), Τθ6. εισλαον | και αντιλεγοντα 

ΡΕ λεγοντα, ποη Ιἴειι ἆ ϱ) ... εα {ἐς ΠΙΙ15 οπι 
. Ὁ - 

ΧΙ. 1. τ. λαον αἳ. Οµπί 059 Ἡμβάεπι 03: 64 (012 Ῥ]άτί γ6ἰΙ Αιιρ5ᾶθΡρε θίς 

9. 

ὤ, 

. Εὰ Γρ ΑΠΙΌΡΦΑ5505 6(Ρ5 115909 Απιυγβί την κληρονοµιαν | τ.λα. 
(ἁληρ. Εά) αυτου δἶπα αἀάἰίαπα οσα Ν ΒορΟΕ(Εα)ΙΡ αἱ ἔετο οππ {ρ 

να βγναίΣ δα] 60Ρ αὐπι αθί] 6ο ΟσΙπί635 ΕβάεπηῦΣ: 6ὲ Ἑπ]ια]σοὰ μάτι 

Ώαπη ΑΙιρ5π6Ρο Απ ... ἴμπ αάά ον πρρεγνω επι παρ” τθ. ἆἲ Οσ1ο3 

Τρ Ααρρςς 102 Απιργβίζοϊη | σραηλειτησ ΕΙΠΑ ΝΑΗΣ... ς μμ -λιτησ 

οπή ΕΡΟΡΕΕΘΠΡ είο | ῥενιαμειν ΕΙ ΝΑΡΟ 1Τ, οτ. 69. ... ς -μιν ΟΙΠΏῃ 

ΏΕΕΟΡ αἱ ρ]οαν (1, μην) 

ῆλεια ο ΒΕα (οξ 6ί, αἲρί) ... σ ἴωπ Τϊ ηλια ο ΝΑΟΡΕΙΡ αἱ οετίθ 

ΡΙεχ | κατα τ.ισρα. 8ἶπθ αἀἀἰίαιι 6ΙΠΙ ΝΕΑΒΟΡΕΕΑΡ 95. ἀτιχί 0133 τὸ, 
118. ἀ εξ σ νρ 58 ϱ0ορ ΒΥΤΡ αππι Οσῖπί 2163 ϱ{ 3939 Εβάεπιθῦ (Οι τος 
Έμάτε Ώαπ ρρίαῖ,., ς (- αὖ Απ) αἀὰ λεγων εἴιπι Ἀ΄Ἡ, αἱ Ρρίεν (09ου 
λεγω) ΔΥΙΣΕΙ αθίἩ ΤΠΡΗΥΙ Ο6ο. [ίειι Εαδάεπι 6 α4ά λεγων περιτου 
ισραηλ, 8ἰνεξοᾷ ΟΧΟΠ λεγων εν αλλοισ κατα του ισρ. 

«τα Φυσιαστ. 8ἱΠο οορι]α οπι Ν ΑΠΟΕαΡ ΙΤ. 90. 99. 45. ἀτίχι δο, τι. 
80, 115. 116. ἆα έρ νρ 5α]ι «ορ ΟτΙΠί 3303 οἱ3635 Ἐιςάθια 3. 6ὔ (Ἡγ τοῦ 
5επιε] ρρίαί ,,, ς (6509) Ργαοδπα και οσα ΡΕΙ, αἱ Ρ]εν 5γνταῦξ Αντ. αθίΗ 

[αβίαία! 59 ΟΠττοῦδεπι οι ΤΈμάνε ΕαίΠαϊἰσοᾶ Έαπι (: ΙΧΧ και, 8οἆ 

ΙΠΘΠΙῦΤΑ ΙΠΥΘΥΒΟ ογάἵπς) { καγω (αἳ. Ταβίά4ἱ οίο): ϱῦ (πο Ιἴεπις) και 

εγω. Ἱπερίε Ε εκαιγὸ ... Τ6. 115. ΤΠΡΙΗΥΙΕΟά και, 881 ΟΡ ΑΡΙΠ εγω 

«κατελιπον οἳπι ΝΒΕΡΕ αἱ Ρίὰ.... ΔΑΟΕΘΠΡ αἱ -λειπον | γονυ: Β γονοι (ο 
α1ίογο 8αργα Ιπθαπι 5αρρ]οίο) | τη βααλ εἰ. ΠαβιάίαΙ 59 Ον 111. δΗΙδΙ 
[ραβάθιη 63: 66 ϱΜ6εΙοβ2ῖ οἱς ... Εᾷ τω (Ε το) βα. 

ουν: ο 64. ὅδ. 109. 8γΥ5ΕΝ οἱ ἴχί ϱ0Ρ ατπα οπι | λειμμα αἱ ΌΕΕΙΡ εἰς, 
Βδ αἱ ληµµα ... ΔΑΒ"ΟΡΤΚᾷ αἱ λιμµα. Βἰπηϊίεν 9, 2Τ Β" υπολιμμµα, 
κα καταλιµµα, 8εᾷ ΝΑΒΣΡΕΙΡ -λειμμα | κατ εκλογην εἰ. Ον 5505. 711 
Μπ 4εΠΙ63’ 65 αϱ8586Ρ ϱ1Ρ5 355 οίο: ϱῦ κατ εκλογησ | γεγονεν (4" νς Γαοίΐαε 
βιπ{): 4δ ο (ρο8ί /αοἱ. εαπθ) Ενο ΟτΙΠΙ 1925: 980: 610 Αμοδαερίδδ ΑπιῤΙΒΕ 

οἱο ἑαΐυαε (46 --υῖ) /αεΐίαο δὲ 
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΄ , ν ο 3 Δ / 2 / .] ε .] Ν ς ’ 

χάριτοσ γέγονεν᾽ ϐ εἰ δὲ χάριτι, οὐκέτι ἐξ ἔργων, ἐπεὶ ᾗ χάρις 
Αιξ , ’ [νι ολ ιο) ο 3 / ” 2 ἓ) 

ουχετι γίνεται χαρισ. « Τί ουν; ὃ ἐπιζητεῖ Ισραήλ, τουτο οὐκ ἐπ- 
’ ς κ 2. ΑΕ αλ. . ς ο) κ ων /{ / 
ἔτυχεν, ἡ δὲ ἐκλογὴ ἐπέτυχεν' οἱ δὲ λοιποι ἐἔπωρωθησαν, ὃ καθ περ 

2] - ς α 

έγραπται" ἔδωκεν αὐτοῖσ ὁ Φεὺσ πνεῦμα κατανύξεωσ, ὀφθ αλμοὺσ 
-. Ἀ ντ -” 5 

τοῦ μὴ βλέπειν καὶ ὥτα τοῦ μὴ ἀκούειν, ἕωσ τῆσ σήμερον ἡμέρασ. 
Δ Δ , . ; ς / 5 3 / χ 

9 καὶ 4ανειδ λέγει γενηθήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν εἰσ παγίδα καὶ 
2 / : ον ” / τν Ν 9 3 / 2 - 

εἰσ Φήραν και εἰσ σκάνδαλον καὶ εἰισ ἀνταπύδομα αὐτοῖσ, 10) σκο- 
ιὰ ο” Ν 2 ” ” Δ τὴ / Δ Δ κό 

τισθητωσαν οἱ ὀφθαλμοι αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν, και τὺν νώτον 

αὐτῶν διαπαντὺσ σύγκαμιφον. 

ϐ6. γινεται (εί. Ονηί 639 ή): οδυ]ά ῥᾳ εσται (επτά), Ιίετῃ 54. οαἰΧί 4 νρ. 
αυτα ΟΠΥτύ5 Τμάνί ρρ]αί εστιν (εβέ) | ουκετ. γιν. χαρισ βἶπα αἀαῑίαπι 

επι ΝΤΑΟΡΕΕΑΡ ἀΤίχί 46ο {ρ νρ 84] ϱ0Ρ αὖπι (νίάο ἵπίγα αθί]) Οπ]πὶ 
61059 ΈΏαπι Απιῦγεί τε]]]αί ... ς (Ξ- οὐ Απ) Τί αάά ει δε εξ εργων, 
ουκετι εστι (Ώ οπι) χαρισ, επει το εργον ουκετι εστιν εργον (Β χαρισ) 

οππι ΔΕ(Β)Τ, αἱ {ετε οπιη (ραιοῖ ρατίεπι οπι, αἱ 48” 5Τ. επει ή χαρισ 

πδᾳ εν ὃε εξ εργ. οἵη, 11. 59. 543 οπη ει δε εξ εργ. οὐχ. εστ. χαρισ, 43 

ΟΠ1 επει το εϱΥ. οὐκ. εστ. εργογ) 5γταῦ (οαΜΧί επει το εργ. ουµ. εστω» 

εργον απίθ ει δε εξ εΡΥ. οὔκετι εστι χαρισ ροπ) Ομετοδικί αἱ Τ]άτιέσί 

(δεᾶ πειίαν αῖρΙε ἵπ «οπιπι) εππαάἀςαίδοΣ (εἰ γοῦν χάριτι, φησίν, 

οὐκέτι ἐξ ἔργω»᾽ ἐπεὶ εἰ συγχωρηθῇ τὸ ἐξ ἔργων, ἀνήφηται ᾗ χάρισ 
χάρισ εἶναι. πάλιν εἰ ἐξ ἔργων, οὐκέτι ἐστὶ χαάρισ' ἐπεὶ εἰ συγχωρηθῇ 
ἡ χάρισ, οὐκέτι μένει τὸ ἔργον ἔφγον.) ΤΠρΙΙ Οοο. Ο8 εἰ. αείµτο: εἰ 
δὲ χάριτι [δικαιοῦνται], οὐκέτι [ἐστὶν] ἐξ ἔφγων' καὶ εἰ ἐξ ἔργων, ἡ 
χάρισ οὐκέτι γίνεται χάρισ. Ἰΐεπι αθίΗΡΡ: εἰ δὲ χάριτι [δικανοῦνται], 
οὐκέτι [ἐστὶν] ἐξ ἔργων ' εἰ δὲ µή, ἡ χάρισ οὐκέτι γίνεται χάρις, ἐπεὶ 
ἐξ ἔογων δικαιοῦνται. 

. ἔπιζητεν ... Ε6 ὅ. 69. τὸ. ἆα ἔρ νς δγταύ ΟτΙπ{Θ51 ΑΙηῤΤ8ί είς επε- 

ζητει (Ε -ται), φπαεγεδαί | τουτο Οπῃ ΝΑΒΟΡΕΕΑΙΡ αἱ Ρρ]α810 Οµ1110 ες 

πιοδο2 ϱίδΙ61 ., ς (Ξ αὓὐ Β2) τουτου ο πηῖπαδο πια ΟΥ π10Μχί ο{6οπι 

ΤΠάοσπιορ οδίδ9ε Ογτεβί 595 Τμάτί Ώαπι | Ἰπ ἐπέτυχεν; ἡ δὲ | επορω- 
Θησαν εἴ. Ῥαΐνβ]εκ 11 (6114) ΟΗΥΤ11 (και ποθεν ή πωρωσισ αυτη ;) 
ΤΙιᾶουσατὃδή Τμάτέε Έαπι είο (εί. 5Υ1Ρ ΠΡ 81)... ο δτ. επερωθησαν 
(βἱ6), 663” επηρωθησαν. Τίεπι εποαεοαίί (Ἠ1] οὖσι) επέ 1 νο αΥΠΙ 
Ουνῖπί 691 ρρ]αί 

«παδθαπερ 5. ΔΡ... 6 η Τϊ καθωσ εαπῃ ΑΟΡΕΕΘΙΡ αἱ οιιπνίά Ρείν111 

(αα113) ΟµΥ111 εἰς 

«μερασ. "και δαυιὸτ Ίδες 1 ΕΡΤ Ίπια ραρίπα 5αρρ]εία βπΠ{. { και δα- 

υειὸ (4ε Ἆου ποππίπε ο{ Μέ 1, 1): ο ΡΥ8ΕΠΙ καθαπερ | και εισ Θηραυ: 
τὸ, ΒΥΥΣΟΝ αθί]ι οπι. Πάσπι εί ΓΑΠ και εισ ανταποδοµα (εα 116. πδον 

«δωμα) αηΠἲο και εισ σκανδαλ. ροπαπί:: εκ 1,ΧΧ. Ἐς εοάεπι {οηΐθ θβί 

αιιοᾶ ᾱ. Ίκδοτ ΒΥΙΣΟΕ αγὲ αθίΏ νρδὶκ εἰσἀᾶ Ραάς (οοπίτα Τιοῦῖας Λο οδί 
Ἰμΐς ἐπδεγεπάιπι «οταπη 1μδῖς) Τμάτε Ῥε]αρ Ἱπιπι]βουρπί ενωπιον αυτων 

Ρορί ή τραπ. αυτων. 

10. συγκαµψ- ουπι ΝΕ ρ"μα ὅτ ΠΕΡ... ς π συγκαµψ- ουπι ΑΒΡΟΡΟΙΟ 

Ῥέρρ, 4 
ος 29, 11 

Ῥα 08 (60 
98 
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454 11. ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 

11 (Ιέγω οὖν, μὴ ἔπταισαν ἵνα πέσωσι; μὴ γένοιτο᾽ ἀλλὰ τῷ 

αὐτῶν παραπτώµατι ἡ σωτηρία τοῖσ ἔθνεσιν, εἰσ τὸ παραζηλῶσαι 
αὐτούσ. 12 εἰ δὲ τὸ παράπτωμα αὐτῶν πλοῦτοσ κόσμου καὶ τὸ 

ἧπτημα αὐτῶν πλοῦτοσ ἐθνῶν, πύσῳ μᾶλλον τὸ πλήρωμα αὐτῶν. 

19 ὑμῖν δὲ λέγω τοῖσ ἔθνεσιν. ἐφ ὧσον μὲν οὖν εἰμὶ ἐγὼ ἐθνῶν 

ἀπόστολοσ, τὴν διακονίαν µου δοξάζω, 14 εἴπωσ παραζηλώσω 

µου τὴν σάρκα καὶ σώσω τινὰσ ἐξ αὐτῶν. 19 εἰ γὰρ ἡ ἀποβολὴ 
αὐτῶν καταλλαγἡ κόσμου, τίσ ἡ πρὀσλημψισ εἰ μὴ ζωὴ ἐκ νεκρῶν: 

16 εἰ δὲ ᾗ απαρχὴ ἁγία, καὶ τὸ φύραμα". καὶ εἰ ᾗ ῥίζα ἁγία, καὶ 

οἱ κλάδοι. 

1Τ Εἰ δὲ τινεσ τῶν κλάδων ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ ἀγριέλαιοσ 
ὢ) ἐνεκεντρίσθησ ἐν αὐτοῖσ καὶ συγνκοιωνὸσ τῇσ ῥίζησ τῇσ πιό- 

1Ρ αἱ ρ]ετ (7. 26. 99. 99. 44. Απ. 0833 το 114. 115. 116. αἱδ5ον οἳς 
παψον) 

12. Α οπι ν6ΓΒΙΙΠ. Ἠα[ῦεί οἱ. Ον 11695 ο(ἱπίόδδ58 ος 

19. υμνν δε οππι ΝΑΒΡ 10, 91. 4Τ. Τὸ. 80. βγταϊῦ ϱορ ατπι (παπί οπι 

εορα]απι) Τμάτίεοά Ώαπι... ςυµώ ουν...ς Τϊ υμ. γαρ οπτῃ ΡΕΕΕΙ, 

81 Ῥ]ετ ἁ είᾳνρρο ΟµτΤ1 Τμάτιεα ΤΠΡΗΥΙ Ο6ε Οτἰπίθδό Απιογςί 
τ6]] | µεν ουν ΟΝΠΙ ΝΑΒΟΡ 60ορ ΟΥΙΟ5ΕΙΣ5 Ώαπι .... ς ΤΙ µεν ἑαπίαπι οππι 

1, 8] ρ]οτ ἀἨ'" ε νρ 8ΥΙΡ ααίῃ ΟἨν 115 μάτι ΤΗΡΗΨΙ Οεο Οτίπί 685 05 
Απιζιί αἱ ... Όεκα 4. 9. 1Τ. ὃτ. 99. 4Τ. 64. 90. 99. αδοιἩ 4” ἔσ ρο 

ΒΤΠΗ Ρ]απο οπι | ειμν εγω: Εά νο ο Ογτοδε 158 Οπίπερίς Απιζνςί το]] 
εγω ειµν ... Α ὃ. 90, 98. 9δ. Τὸ. 80. 108. 116. 118. πδοῦ αγπι Τπάτί 

εοᾶ οπι εγω | δοξαζω: τα 1Τ. 46. 109. ἆ είς νρ Τμάνεδ,δ48 (εράσοᾶ 1 

-ζω, Ἰέοπι -ζω αἆ Π. ]. οι) Ονπεοῖς Απιζγιςι Απιῦς 56,119 α] (5εἆ 
ΠΟΠ Αιρζοπί Γ8ς8ί9 ϱ(αάνετε 16ᾳ32) ῥοξασω 

14. µου την σαρκα: ΡΕΕα τ. σαρκ. µου, επι (αὲ βοἱεπί) 1ένρ Ονίπι 696 

οίο οαγπεπι πιεαπι 

16. κοσμου (αι. ΟνΙπίθῦδ. 636 οί): κα ϐ (6 πιωπᾶο ἑ πιιπα) κοσµω | 

προσλ- οι ΝΑΒΡΕΙΡ αἱ [6τς οπιπ ... ΟΕ (88 { αβθιηπίτο, 5 αβθιπι- 

Ρέΐο, αἱ οἱ. ]μαίέ το!) κου" προλ-. Ιίοια -λημψισ επι ἈΑΒΡΊρα...ς 

-ληψισ οσπι Ε5οΡ”" "ΕΙΡ αἱ οπιηΣ]ά 

16. ει δε οἳΠῃ ΚΒΟΡΕΕΟΙΡ αἱ] οπιησίά ϱγταί! ϱορ ασπι ΟΜΥΤ1Τ Ῥμαάτί Όαπι 

Αππρθρ 186 ϱ(8Η0 ΑΙ. Ἰίοπι φοᾶεί ἆ ο [6 νρ Οτ]πίθυ0. 616. 657 Απηοιμί αἱ 
εκ Α ειγαρ, Ππεὸ οἱ οὐ (1{επιδτ οκ ΕρίρΗ καὺ ἣν ἡ ἀπαρχὴ εἰς) ... 
οὗ ρο ααἰἩ οἵη οοΡαΙδΙΏ | καιει: εαρ” το, Τ1. 109. 18190 Ον Τ1Τ εκ 

ΠΟΡΟΙ Γσ ΑΥΠΙ ΟΠ] εν 

1Τ. ενεκεντρισθησ: 1, εκεντρ. | εν αυτοισ: ο οπ πασά εν | συνκοι- οηπά 

Να” ΡἜα ... ς Ἱμῃ συγκοι- οππι ΒΡΟΡΕΕΙΡ αἱ οοτίο Ρ]εν | τησ ριζησ 

Βἴηο καν ου νἲἨο 60οΡ (ρίπριεαϊπίς γαᾶϊοῖε οἴίυαε) Όαπα (5εάοτα να!ν 
και ΑΡΏΟΦΟΟΥ6) ... ς Ιμη Τϊ τησ ϱριζ. καν ουΤΏ ΝΕΑΡΌΘΙΘΕΙΡ αἱ οπιησ]ᾶ 

νρ Ρο αγγπίΣ Αγπῃ αθίὮ Ονἰπίθοτ (οὐ οἳ. ΟΥ5/591 τί δέ, ἐὰν κουνωνήσαντεσ 
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ΧΙ. 

-- 1 ς - λος ’ επι -- . - - - 

1. ΠΗαρακαλωῶ οὐν υµᾶσ, αδελφού διὰ των οἰκτιρμων του Φεου, 
” , ε - - , - - 

παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν Θυσίαν ζῶσαν ἁγίαν τῷ δεῷ εὐά- 
΄ « ο Δ ”- 

ρὲστον, τὴν λογικῆν λατρείαν ὑμῶν 2 καὶ μὴ συνσχηµατίζεσθε τῷ 

αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινῶσει τοῦ νούσ, εἰσ 
Ν ”.-. κά ω ΄ λ /’ ον ται Ν ) αν Ν  Ψ 

τὸ δοκιμάςειν υμάᾶσ τί τὸ δέλημα του ὕεου, τὸ αγαύθὸν και εὐάρε- 

ΧΙ. 1. ουκτιρµων αἱ κΕ”ρο θἱο ... ΑΒΤΡ1, αἱ Οἱατειρµ. Βἰπα λέει αἲ]ρῖ, 

Βεᾷ ἰαπίαπι Β” οοηβίαπίετ. Πεπι Ἐα ν]Ιῖοβε οικτειρων | τω Θεω 
ευαρεστ. ΟΠΠ ΑΣΑΡ πηῦὰ νρ (αείἩ βαποίαπι ἀοπιίπο υἱνειεί, εἰ φγαίΐα εἰ 

εἰεεία δὲ οδϊαίίο υεθίτα) ΟτῖπίΜ, 615. 64 ΑπηζιμσιιηἍοσ Απιργβε ΑιροϊνΙ 
10,1 ϱ{586Ρ Ώαπῃ ... ς Ἰπ Τί ευαρ. τω Θε. ουΠΙ ΝΟΒΡΕΕΑΙ, 8] οθτίθ ΡΙ6Υ 

46 Ες ασπι βγταίτ ϱορ ΟνπΗ215τ εί 645 Εβρ» θὔτ ϱ0μν126 Τ]άτί αἱ Τουί 
ΤΘΕΙΤΓ ΟΒΓΊΗ 47 0Υρ155 αἱ 

9. και µη: Απικι 67373 ριαε]ρ]ὶ δο ΟΗΥ 13 οι και | συνσχ- ϱΙΠΙ ΝΗΡΕΚα 

ενω ς Ὅπ συσχ- «ΠΠ Α1Ρ αἱ οετίο ρ]6γ | -ζεσθε (8Η”19) εἰ -ουσθε (Ἡ3 

Ῥυεί6Ι9) ουσ Β3ΤΠΡ (Ν, ϱ06ίθ) αἱ Ρ]α αἱ αποά ἵη {α]Ι χο ϱγανϊβδίπιμπι, 

(δορίυτα επίπι -σθαι εἳ -σθε ἰαπίαπι ποπ αὐῖαᾳμα βαοίαβέ) ἀείέρ 
πιδ” ϱριε]1ρΏ νΕβ Ρο ϱορ Βγταίς αγ αθίὮ ΟΙαπιῖδὸ (αβοτί Ἰπάς α νοχυῖβ 

μὴ συσχηµ. 189 τέλειον) Ον (15 συ µη συσχηµατιζου είς) Ογναάοιαθὰ 
(Απίθα εἰ, παραστήσατε) Τπάτι Ώαιπ Ῥ]ιοίσβί4δθ ϱ{ αρ Ο6ο (τουτέστυ 

μὴ τυποῦτε ἑαυτοὺσ κατὰ τὸ σχῆμα τοῦ κὀσμ. τούτ.) ΟµΙ9Ι3415 ϱί 
31945: 644 ΟΥ) 155: 366 Απιριςί αἱ πι ... α΄ Τμ -ζεσθαι (ΑΒΣΡΕα) οί 

-ουσθαι (βΑβῦρἸεα) οἵπι ΑΒόρεα (κ εί ϱ3) αἱ ρείππι ΤΗΡΗΥΙ { του 
"00σ 3ΊΠ6 αἀάἰίατα ουσ ΑΒΡΤΕα 4Τ. 6133 «ορ Ο]επιήδὸ ΟΥ 5505 (ει τισ - 

εξετασαι ποσοι μεν Ον -και μεταμορφουμενοι τη ανακαινωσει του νοοσ’ 
γείιβ ΙΠίΘΓΡΥΘΒ Υ6Γο - 86Ἠ8ΙΙ8 δι) ΟΥΡ.155 οἱ”6δ....ς (4009) αάά υμων 

οΠι ΝΡΕΕΙΡ 4] Ρ]εγ ἆ ο {/ς (ωεδίγ δεηςιβ) τοῦ ϱιο]ρ] νο βγταίς ΑΥΤΗ 

ρο αεί Ονυί5, 610395 Οτ129 (οργία σι) ΟΥΥαᾶοτ4Σ Τμάτε Ώαπι Λας 
οομ{θς5 15 αᾳ0586Ρ Απηζιςί αἱ | δοκιµαζ. υµασ: 1207Υἱ4 αγπῃ α”ά τα ὅια- 
φεροντα και (1903 αἈβᾳιο καιὂ), Ἰέεπι ΟΗΥ 150 αάὰ τα δίαφερ. (εισοᾶ 

{δαν Ἡ πιβ Ίμβαρεν αἀάπηί και γώ/ωὠσκειν :: ο Το 9, 18) | του Θεου (εῖ. 
ΟΙεπι) ... Έα οπῃ του | το αγαθο»: 6ΝΙΠ το δελ. τ. Θεου εοπϊαηραηί 

(πΊπο οἱ. ΏΠ απίθ το αγ. πὶ] ἹπίετραποβοπΙς ροβυ1ς) 43 (νρ (υοζυίαξ 
ἄεί ὄοπα εἰ εἴο) 5γταῖὶ «ορ ΟΗΥ150 (Θελημα μεν γαρ ην του Θεου και η 
παλαια πολιτεια - το δε τέλειο) και ευαρεστον η παιη πολιτεια. 

Ῥἰπηϊ]έον ΤΙΡΗΥΙ) Ματοάϊδραίδότ (101. Ρρ. Ρατ. 1624. - οΦήγει ημασ 
επι το τελειον του Όεου ϐελημα -) ΟΥΡ 159’ 365 (αἱ να) ... 8εραγαηί 
γετο ἀἈ (φιαε δῖέ υοζμπέας ἆαῖ, φιιοᾷ Φοπιπι αίς) ο 6 πα” (- εἰ φιοᾷ Φοπτπι) 

ειεΙΡρ]ι σο Αιισοοη{655 15 ϱ(586Ρ Απηοισι αἰ. Οµπίδ45.  Ωιαε δἷε, ἱπαπῖί, 

νο]απίας ἀεῖ, ααοά Ῥοπιίπῃ εί Ῥοπορ]αοΙίαπῃ οἱ ρογ[εοίαπῃ. δὲ δ6στιαιίηι 

Ίιοο ἰεραπιμβ απο ὑπ [,αἰώιῖ ο. ἱπιυεπίπιιςβ, ]ιῖο οιτέ 86πδιι: Θμΐα υοἴι- 

ία ἀἄεί εδί φιίοφιίά Φοπωπι εί επερ]αοίίωπι εί οεγ/εείιηι οδὲ - - δὲ 96ο 

ΒΡΗ 6, 10. 17 



4260 11, 22. ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 

3 τι / λα) - / 2: π. / Ν 

οὐκ ἐφείσατο, οὐδὲ σοῦ φείσεται. 22 ἴδε οὖν χρηστύτητα καὶ 
3 σος "ων λ ο ΔΝ 

ἀποτομίαν Οεοῦ' ἐπὶ μὲν τοὺσ πεσόντασ ἀποτομία, ἐπὶ δὲ σὲ 
, - -- 3 Ν 

χρηστότησ Θεοῦ, ἐὰν ἐπιμένῃσ τῇ χρηστότητι, ἐπεὶ καὶ σὺ ἐκκοπήσῃ:. 
- ον Ν λ . ’ - π 

25 κἀκεῖνοι δέ, ἐὰν μὴ ἐπιμένωσιν τῇ ἀπιστίᾳ, ἐνκεντρισθήσονται 
ν Ν ’ .] { Ν ΄ .] ’ ε] ’ 3 Δ 

Ίνα δυνατὸσ γάρ ἐστιν ὃὁ Φεὸσ πάλιν ἐνχεντρίσαι αὐτούσ. 24 εἰ γὰρ 
” Ν / / / ον 

σὺ ἐκ τῇσ κατὰ φύσιν ἐξεκόπησ ἁἄγριελαίου καὶ παρὰ φύσιν ἐνεκει- 
ο ον .” 3 /’ / ω ας ς ) / 3 

τρίσθησ εἰσ καλλιέλαιον, πὀσῳ μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ φύσιν ἐνκεν- 

τρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἑλαίᾳ. 

205 Ου γὰρ θέλω ὑμᾶσ ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ µυστήριον τοῦτο, 

Ἱπρτϊπής Ἱπιρι]αγίί αἆ εογτ]ρεπάπσιαπ, αιεπιαάπιοάιπι Ρταθίος απί]- 

ᾳπἱββΙΠ1ο8 ἑαρβίος Ρ]ετίᾳαο τεπιαεγιη{. | φεισεταιν ΟΠΠ ΝΑΒΟΡΕΑΘΙΡ αἱ 
Ρ]151ὅ Ου 31144. 246. 3916 ΟἨνγΤ19 ϱχΊηΟΒοΣ Τμ γί ΑπϊΙοςΗ1100. 1118 Τ)λαπη (ος 

1Π{657 ϱίο πεο Εδὲ ραγοεί) ... ς (Ξ αὉ ΑΒ) φεισηται εππι πιῖπαβο νῖκ 

τη ΟΥ 115 εἆ ϱἰζαί415 ΤΠΡΗΥΙ Ο6ο (Ιἱ νο Ιπϊπί αίο πε ]ογέε πεο ερὶ 

Ῥαγεαί) 

99. νδε ϱΙΠῃ ΝΗΡΙΡ οἷς (ἴδε οὰἆ Ῥ]α, ποη δὲ) ... ΑΟξα ειδε | Θεου οσπι 
ΔΑΟΡΕΑΙ, αἱ οπιησίά (0]6πι 110 ΟΥ 50144: 346 ϱίο.... Ἡ ΡΥΑΘΠΙ του | αποτο- 
µια (αΡ’) ευπι Ν”ΑΒο 6173 ατπι ΟΥ 51346 Ώαπῃ ...ς αποτοµιαν οτι κό 
(5εά ν ταγδας ἀθ]δίππη) ΡΕΑΙ, 4] Ρ]οι ἆ ἔρνρ (οί. ΟτΙπί 23394 οἱ 60 Ἠ1] 
390 Απιῤγβέ οἱο) Ο1απι 140 ΕβΡ5 395 ΟΥ 119 Τμάνε ΟγτίοἩ81Ί Ῥ]ιοηαηΙο 
914 θίς | χρηήστοτησ (6)’) οππι ΑΒΟΡ3 61” (Ν χρήηστοτητοσ πες ϱΟΙ- 
γδοίαπι) αγπι ΟΥ 5346 Εβρ» 95 Ώαπι... ς χρηστοτητα επι Ρ.ΕΠ1, αἱ 
Ρ]ετ ἆ {ᾳνρ (εί. Οµπί Ἠ1] Απιζγαι, αἱ απίθ) Οἶσπι Οχ ΟΥΙΙΟ Τ]άτί 
ῬμοΈ είς | Θεου 86ς 9. ΝΑΒΟΡ3 ἆἈ νο (ο. απι {ὰ αγ] 1ο], που ἀθπηῖα) 

6οΡ ΑΤΠΙ Ώαπι Ῥδ]αρ ...ς ΟΠ ΟΠ ῬθθίέξαΙ, αἱ οπιησῖᾶ ἁθπιῖά δο 

Αγταίτ ααί] Ο16ιη1 0 ΟΥ9336 ο ηί ΡΙ5 ἨΙΒΡ5395 (επι δε σε χρήστοτησ δια 

του ελεουσ) ΟΗΥΤ19 Τμάτι Οτο 517 αἱ ΗΙ1350 Ααρ58ερ Απιριςί αἱ | 
επιµεγησ οΙΠπι ΝΗΡΣ ... ς Ἰπ ΤΙ επιµειγησ οππι ΑΟΡΟΕΑΣ, αἱ οπιΏὂ]ᾶ 
Οαπι 140 (ΟΥ3)346 επι δε το δευτερο εθνοσ - εαν επιµεινη εί) Οµς 
Τμᾶτί ΟγπΙοἩ Ταπῃ εἰς, ]μαπῖ (1 νο Οτ]πί οί) εἱ ρεγπιαπθεγί | Ἰωπ 
θᾱ π]ῖη ἐκκοπήση, 

95. πακειγον 6ΝΠΙ ΝΑΒΟΡΕΑ αἱ15 Ώαπ ... ς (Ξ αυ Βσ) και εκεινου ΕΤ 1, 

α] Ίοησθ Ρ]α ΟΗΥΤ15 Τμάτί αἱ | κακεινν. δε (4333 να Απιργβί αἱ 5εᾷ εί 
1)... ἀξ {ρ Ονἷπί εἰ ὲ | επιµενωσιν ουπι ΝΤΗΡΣ ... ς Ίμη ΤΙ επι- 
µεινωσιν μπι ΝΕΑΟΡΟΡαΙ, 4] οπιηὂ]ᾶ Ον Τμάτί Ώαπι αἱ | απιστια αέ 
ΒΒΟΡ δίο ... ΑΕΙ, αἱ -στεια | εστιν (Ώαπι Οµγ131 [βοὰ ποπ 120] οπη) 
ο Θεοσ οί. ἔσνρ ΟιΙΠΙΟ9Τ Απιζιςίι ΑπΙΌΡΞ115,1081 οίᾳ;: ἆ οπι εβό ... 1, 
8115 ο Όεοσ εστιν | ενκεντρ- Ὀἱ5, ΐοτα ν. 84... ς η εγκ-: αἱ ν. 19, 

αἆ 6απεπῃ ν]ά6, η]θϊῖ αιιοᾶ Α ροβί εγκετρισθησονται 18 εγκ- Ἠαῦ εί. 

24. ουτοι ον (ΡΌ αάάᾶ εαν) κατ. φυσ. εγκεντρισθησονται (90 -ω- Ρ1ο 

--)Ι εκ Ἠϊ5 οοη]]σῖο Ὦῦ νο]ιμίδ8ε ουτοι εαν κατ. φυσ. εΥΜεγτρισθωσν». 

Ρ6 νεγο ταβμ]ξ Ι6οίϊοπαΙη ΡΥϊππαπη. ΟΕ οἱ. ΑΥΙΣΟΝ φαπίο ἐρίζωιγ πιαρῖς 

τή, δἳ ἠπβεγαπίιγ ἴπι οἴἵυαπι πιαίιγαθ 8ιιαθ. 

20. ου γαρ Θελω: κ Τὸ. 80. 118. ου Θελ. γαρ, δΤ. ου Φελ. δε | υμµασ: Ε 

“μμ... 

-ΑᾷὐΗρᾷ-υ----- 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΔΙΟΥΣ 1 δἱ. 421 

ὥα μὴ ἦτε παρ ἑαυτοῖσ Φρύνιμοι, ὅτι πώρωσισ ἀπὺ µέρυυσ τῳ 
4 / ς - - 3 λ 

᾿Ισραὴλ γέγονεν ἄχρισ οὗ τὺ πλήρωμα τῶν ἐφνῶν εἰσέλθῃ, 26 καὶ 
ο Ὃ 4 / ν ῃ . σς 2 τι αλ ς 

ούὕτωσ πᾶσ Ισραηλ σωθήσεται, καθωσ γέγραπται' ἠδει ἔκ Σιῶν 0 
εν η] / ει] ’ αν Ἰ / ο γι Δ σ .ᾱ 2 -- 

ὀυόµενοσ, ἀποστρέψει ἀσεβείασ ἀπὸ ]ακωβ. και αιτήη αυτοῖσ 

ἡ παρ ἐμοῦ διαθήκη, ὅταν ἀφέλωμαι τὰσ ἁμαρτίασ αὐτῶν. 
». λ / 3 ὃν ε ο. Ν ) Ν 3δ κατὰ μὲν τὸ εὐαγγέλιον ἐχθροὶ δι᾽ ὑμάσ, κατὰ δὲ τήν ἐκλογὴν 

} Δ ϕ ϱ ’ 

ἀγαπητοὶ διὰ τοὺσ πατέρασ᾽ 39) ἀμεταμέλητα γὰρ τὰ χαρίσματα 
. ὁ - - ο [ [ο σ - 

καὶ ἡ κλῆσισ τοῦ Φεοῦ. 9θ ὥσπερ γὰρ ὑμεῖσ ποτὲ ἠπειθήσατε τῷ 
-- -- κ 9 η - / ϱ , . σ Ν σ - 

Ψεῳ, νῦν δὲ ἠλείθητε τῇ τούτων ἀπειθεία, Οἱ οὕτωσ και οὗτοι νῦν 

ημασ (58ἆ ποπ β) | µη: ΑΣ οπι | παρ εαυτοισ επ ΝΟΡΙ, αἱ Ρ]εν ΟΗΣΤ31 

Τμᾶουπιορθέ Τματί αἱ, Ἰἴειι αριιᾷ υοβπιείρεος ΟνἰπιθδθὈἵς.. Ὥπ Τί εν 
έαυτοισ ουπι ΑΒ Ώαπι. ΟΟΠΗΓΠΙΑΤΘ νάϊχ ΥΙΟΙ (ἴπ οοφζαξίοπε απῖπιαε 

υεδίγαε)βγτρθ ρο3... κα 4Τ. 6137” ἀ” (υοδίς ἐρείε, ἀΞΞ νοῦτε ἐρεῖ, πί Απιῤιςι 

ἐρδί υοδζ9) ἐς νρ ΗΙΙ1103 Αιιρ589Ρ θἱο εαυτοισ:: εἴ παρ εαυτ. 6ἳ εν εαυτ. 
ἰπη]]Ίίετ ΤΧΣ αβδατραπί, αραά ᾳποβ Εβα δΙ ουαι ον συνετοι εν εαυ- 

τοισ, αἳ Ῥτον δτ αἩ ισθι Φρογνιμοσ παρα σεαυτω. Οείεταπι ραταπι 

οτεάΙθί]ο παρ Ἡ. Ι. εκ 19, 16 ἵπ]αίαπι Ρτο εν 6558. | πωφωσισ (1 αἱ 
Ῥαπο πορ-), οδέηδίο ΗΙΙ1105 Αποει... 4 ἔς να Οππί 65 Αιρ988Ρ Απιῦ 
Ιο86ρΗ5Ι0 ΑΙ οαεοίίαθ (πηρωσισ). ΟΕαὰ 11, Τ. Οείεταπη αρ Οεἰπί ο[ 550: 

Λαξ ζδιν ἄῑεις -- αἴφιίδιις εω [5ν. Πο οαεοαέεπι. Ῥαπ]]ο Ροδί: ποζιῖέ ηέ 

Ό90 8 φηῖ οαεσϊἑαίε ἀεοεγέί, {ά εδὲ οογᾶίε οδέιιδίοπε ργο]αρεί 8ηπΐ. Τεπα: 

ἄοπεο ἐζὲ ρίεδεπι 4ε ἴη σαεοίαδίθ οαρέένίίαίε ἀεέίπεγεπίέ. Ἰϊαπα: σΊήπι ΦΕΥΟ 
- οοερίθθεέ ἴ9ν. ἀἱβεμέεγε α δεπιείζρδο εαεοἰἑαίεπι οογζ8 εἰς. | αχρισ ουπι 

ΝΑΒὕΟΡΕΟΙ, είς ... Β” αχρυ 

96. αποστρεψει οπἵη ΝΑΒΟΡ" 99. 4Τ. 80. αείὮ Είπα! 551294 Α6Η οκ οοά 

ουγρίοξεν (ἵπ οΙαποΠο ἀῑν. (εβιπιοπῖογαπι) Ὠαπι ...σ και αποστρεψευ 

οπτη ΡΌςΙΘΕΙ, αἱ Ρίου δυταΐε ϱ0ρ αὖπι Οσ3135 ΟΗΥΤΣ1 Τμάτί αἰ.. Τεπι ἆ 
οξρ νο Οππίθῦθ. 640 Η1] 1103 Απιρτβί οἷο υεπίέσί φμὲ εγδρίαέ (6 ενεφίεί, 

864 βµρτα δοτρίαπι -σέ) εἰ αυεγίαί (απη -{εί) ... Ἐᾶ αποστρεψαι, Ἰεειη 

σο Μῖο ζἴδεταης αἆ αυεγίεπᾶωπι ὑπιρίθέαέεηι 

21. αφελωμαι: 1, -λομαι | αµαρτιασ: 4ΤΙΣί ανοµιασ 

268. κατα µεν: 10. 91. Τὸ. αάά ουν | Εα εκθροι | ὃν υµασ: 115. 1941. 919. 

536ἵ δι ηµμασ | Ε δια τουσ πατερεσ 

99, τα χαρισµ. και η κλη. του Θεου: 91. 80. «ορ τα χα.του Θε. και η κλ. 

90, πξ οπι ν6ίΒΙΠΠ, 81ΡΡΙ νᾶ | ωσπ. γαρ 8ἱΠε και ΟΙΠΙ ΝΔΑΒΟΡ"ΕΕα ὃ. 95. 

96. 99. 4Τ. Τ6. 80. 115. 194. ἆδοι ἆ ἔ 6 οορ αθἰμαῖτ ϱο ΟτΙπί 5ο ο, )5130 
ΟΗε133 εχιποξο 3 (οπίβ8ο αἴ. γαρ) οἴθά 5αΥΙ Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ Αιβ93Ρ αἱ 
ενως (ᾳ)00) αλά και ΟΠΠ ΝΟΡΌΘΙΟΙ, αἱ Ρρ]οΥ (ε νϱ) βυταίτ ασ ΟΥ 153 
πιοηίξ Τμάτι Ο6ο Απιργβί αἱ (5εἆ 48. Τ9. Ό56ῦ οδό ϱ νς ΡῬε]αρ βεάπ] 
ποτε και υμεισ, αἰἰγιαπᾶο εἰ νο) | υμεισ ποτε: Α ἆ ϱ” ποτε υμεισ 
(Ριπείετεα νἰάς αηίθ) { νυν: Ε ΟΥ νυνι | ήλεηθητε: ο ὃτ. ΤΠΡΗΥΙ 
ελεηθητ. | απειθεια μπι Ἀδ(απιθ--)Εὖ1, ... ΒΤΡΕΕαᾷ -θια. επ Υ. 98 

ΝΑΒΖΕΕΙ, απειδειαν ... ΒΤΡΕ -θιαν 

81. και ουτοι (6. υρθίο): ΡΎπα 95. 8ΥγιΡ ΤΠ και αυτοι. Αἲ ἆ ἔ5 ρατίέες 

Ὦ 59, 20 8 
97, 29 

Τος 81, 98 8 
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-” ΔΝ ΔΝ - -- 

ὅκ5, ἠπείθησαν τῷ ὑμετέρῳ ἑλέει ἵνα καὶ αὐτοὶ νῦν ἐλεῃθώσιν ' 99 συν- 
λ / 3 3 ’ ες 

ἔκλεισεν γὰρ ὁ Θεὺσ τοὺσ πάντασ εἰσ ἀπείθειαν ὕνα τοὺσ πάντασ 
3. . ’ . -. 

ἐλεήσῃ. 95 ᾿«ὁ βάθοσ πλούτου καὶ σοφίασ καὶ γνώσεωσ Φεοῦ' ὧσ 
πας 1 ἀνεξεραύνητα τὰ κρίµατα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ. 

94 τίσ γὰρ ἔγνω νοῦν κυρίου: ἢ τίσ σύμβουλοσ αὐτοῦ ἐγένετο; 

ο ο ἢ τίσ προέδωκεν αὐτῷ, καὶ ἀνταποδοθήσεται αὐτῷ; 9θ ὅτι εξ 
ας αὐτοῦ καὶ δι αὐτοῦ καὶ εἰσ αὐτὸν τὰ πάντα αὐτῷ ἡ δόξα εἰσ 

ανν ο 
16, 57 τουσ αιώγνασ, αμΏ). 

4ο νς ΟΥΙπίθΗ1 61960 Απιουςί αἱ εἰ ἐδέ (Αάς ναχὶαί Ἱπίου εἰ ἐρδί, εἰ Μά, 
εἰ ἐβεῖ, Οἱ Φαῦ) | νυν: Τθ6. 115. 4” οπ | υμετερω (6ἱ. ς «91655 Ὑγιαι 

αὖὐ 9ᾳ εἰς): ς91654 ηµετερω ομπα 11. δτἼ Τδ. 114. 198. (:: {Απιεη οκ 

ευγοτθ αἲΏ Ἐ]2 οἁἹέατη να!) | ἵνα και αυτοι (17. και αυτ. μα): νἩ οπι 

αυτοι (5πρρ! μθ) | νυν απηίθ ελεηθωσιν οπῃ ΝΕΡ” 4" .ϱορ Ώαπι; ΤΠ 
[νυν]... 5. 11. 99. υστερον ... ς Τί οπι εππι ΑΡΌΘίΟΕΕΑΙ, αἱ Ρρ]εχ ἆ ϱ { 

6νρ βγταίτ ΑΥΠΙ αείἩ πο ΟνΙπίθ41 0115” Τμάτί αἱ Απιοτεί τα]] :: 8αροι- 
Βπαπα ο πιβρ]5 οἰῖαπι πιο]οδίιπῃ ναὈαίατ 

89. τουσ παντασ ρτῖ 196 ο. ΝΑΒΡΟΕΙ, αἱ οπιηὐῖᾶ ΑΥγαἴΣ (οπιπεπι ]οπιίηεηι) 

60Ρ ΑΤΠΙ 6ο Οσίπ{Σ)05 ϱἱ 4641 ΟἨτ123 Τμάτί Ώαπι αἱ Απρερ 149 αρ588ρ 

εν Ὦ Έα ἆσα Γρ νρ Ιτὸο οίεῖ οἰἶπί α{ᾳπο Ἱπίδ14 Απιαῦσα Σ, 10, 846 ϱ( 810 
αἱ τα τα (ΡΕ Ι150 οπι) παντα, οπιπία | ννα τουσ παντασ ελ.: Τιαθϊπϊ 

παπι (οπιπῖδ», Ἰιῖυεγςίθ) πιϊδεγεαξι | ελεηση: 1, ΙΤ. 114. 116. --ησει 

88. καν σοφιασ εἰ. ἀἆἨ (Ἠ επι Ρο εἰ) ἐς πιῖ αἰδὸ ἀθπιῖά Ι151 οἱ (5εἆ Βαοί 
16οξ]ο) 1πῦ Ο16πῃ 304" 694 Ου 449 οιἱπίδ,δτο Ἑιβπιατο τ1. 156 ϱ{Ρ5 95: 165 ο(α110 

ΜειηΣ7 (01118) ΑΙΙΙΣΤΙ Τ1952 (64115) 0ααβδῖ Βαφυπρίθστ (014116) ΟΥνΏΙΣΣ 
ΕρῖρΗΤ5{ Ον 129 Τ]άνί Ώαπι αἱ Τοτσανο3,ἳ. δ,14 ϱ(πθυπιος 45 (86 Ἠ]5 Ἱ]. 
οπΙΠΙὈ ΟΠΠ καν γνωσ.) ΗΙ11105 4]... 99. ἀἲλχ ο νρ (αἱ. αἲη {πα Πατ] {ο]) 

Ππϊπί οχηοπΏ]] οᾷᾷ ϱεεᾶᾶ 0ΥρΣ19 Νοναζθ» (64115) Η1Ι456 δ{ε(αρ αα!15) 53 
Απιοιμι Ζεπο110 (64116) αἱ πια ΟΠΙ και | ὤεου ος. Οἶεπη δν ΟΥ Βας 
πβτΟ ΘἱΡ5 αίο ... Ἐα ΙΤ. του Θεου | αΡεξεραυνητα ΟΠΙ ΝΑΡ” (αξ αὈ]ααθ 

εάΙάϊπια) ... ς Ίμπ ανεξερευνήτα ουπι ΒΟΡΕΕΑΙ, αἱ οπηηΣ 1 

94. κυριου οἳ. Ιχῖπισον ΟνΙπίΣ 84Ο ϱἱ96415 Τογίτηασο ”,ἳ. δ14 οίο ... ϱ" 4 

Ζαεπο110 (64115, ποη Πζεπῃ 1489) Θεου 

ὃδ. τισ προεδωκεν αυτω: οἳ Απιζἒα ιδ (ιοᾷεί «γαεσο πιαρί οοᾷἶοεθ 
φεφμεπᾶος Ῥμέαπιμθ, φωῖα ]ιαῦεπέ τισ προσεδώαε» αυτω, υἶᾶεθ φιιοπίαπι 

σιζ πῖ]τῖ αζαέ ροὐεδὶ, ποτ ἀϊθραν α Ῥζεπο εδ. 

96. εισ αυτο», ἔτι ἔραωπι αἳ. ὰ ο πι] 1τ!6Ετ ο{18ΐ οίο (6 ὕι ἕρεωπι ο) ... ἲ 

ᾳαα]ρ] νρ Οτ]πίθ41 Ο0ΥΡρ8Ι9 Νοναι252 (αἱ απίθ) Η11456" 1108 οιβΗ5 Απηζισι 
3] τη ὧπ {ρδο | αιωνασ 8ἵπθ αἀαῑίατη εἰ. ἆ 6 ᾳ νσζ]θ απι Παν] πα] θἱο 

. Ἑας { πιδὸ ζα ἁςπι]ᾶ {οἱ ΒΥΥΣΟΝ ΟχΙπί 641: 645 0ΥρδΙ5 ἨΙ]456" 1105 αἱ 
πια Δ4ἆ των αιωνων (5εᾶ ΟΥΡ αἱ οπι αµην. 6. πι] οἱ” 5) 
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λέγει κύριε, τίσ ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; ΙΤ ἄρα ἡ πίστισ ἐξ 
ἀκοῇσ, ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματοσ Χριστοῦ. 15 ἀλλὰ λέγω, μὴ οὐκ 
” - 8 - Δ - -α ε , Γ - 

ἤκουσαν; μενοῦνγε΄ εἰσ παᾶσαν τὴν γήν ἐξηλθεν ο φΘόγγοσ αυτῶν, 
Ν 5 / . 3 Δ ε 3 - 

καὶ εἰσ τὰ πέρατα τῆσ οἰκουμένησ τὰ ῥήματα αὐτῶν. 19 αλλὰ 

λέγω, μὴ Ισραὴλ οὐκ ἔγνω; πρῶτος Μωῦσησ λέγει ἐγὼ παραζη- 

λώσω ὑμᾶσ ἐπ) ουκ ἔθνει, ἐπ ἔθνει ἀσυνέτῳ παροργιῶ ὑμᾶσ. 
ᾳ .. ο - Δ ’ ν κ. Ν -. - 

20 Ησαΐας δὲ αποτολμᾷ καὶ λέγει’ εὑρέθηῃν τοῖσ ἐμὲ μῇ ζητοῦσι», 
2 Ν 2 / τν  ΑΝΗ η ο - ς η κ ”να» Ν 
ἐμφανὴσ ἐγενόμην τοῖσ ἐμὲ μῇ ἐπερωτῶσιν. 2 πρὸσ δὲ τὸν σραὴλ 
λέγει" ὅλην τὴν ἡμέραν ἐξεπέτασα τὰσ χεῖράσ µου πρὸσ λαὸν 

ἀπειθοῦντα και ἀντιλέγοντα. 

εὐαγγελίῳ, κατὰ ἐρώτησιν ἀναγνωστέον, ἀντιθέσεωσ μέρει παρὰ τοῦ 
ἀποστόλου τεθὲν ἀντὶ τοῦ" ἀλλ ἐρεῖσ ὅτι μὴ πάντεσ ἐπίστευσαν' 
Φαυμαστὸν οὐδέν, πόρρωθεν γὰρ εἴρηται τῷ ἡσαίᾳ τῶν πειθομένων 
τὸ σπάνιον. 

17. αρα: Εα ὃτ. 116. 5αἩ αάά ουν. 1μΐρετο Ο]οπιή” ή µεν γαρ πιστισ 

είς | χριστου επι Ν”ΒΟΡΣΕ 6. 9. 28. ΑπὶΧί 49. δτ. 613” ἀ ο νς 6ο 88] 

6ΟΡ ΑΤΠΙ αθεἰμῖο Οτίπί 4636. 607 Απιογεί Απςερ 196 Ῥε]ας (Ῥα-Βεά ἀἄεί 

ο]γέα) ...ς Τϊ Θεου οππι ΝέΑΡΡΟΕΙΕΚΙΡ αἱ ρ]6Υ (456) του θε.) βγταῖτ 
αθίΗΠΡΡ ΟΙεπι{ῦ Ρ8-Α(Π35 Τμάοταπί 265 ϱ/ΠΙΟΡ 55 01Ἠγ698 Τματι Ώαπι 
Βεάα] ... εα ἔσ ΗΙΙ513 ρ]απο οπι 

18. µενουνγε (αι. ΗΙ1513 ἥππιο, ἀ'" ο να Απιζιιι εἰ φιίζεπι) ... τὰ 4 ἐς 

Οµίπί 636: 607 ϱΠ1 | εισπασαν: ϱἨ ἀἩ αἀά γαρ 

19 µη ισρα. οὐκ εγγω ϱΝΠΙ ΝΑΒΟΡΊΘΙΕΕΕΑΡ αἱ] 4 αρ νο 84Ἠ 6ϱοΡ Ρο 

αΥΠΙ αθίἩ Οτίπί 626 658 ΟἩγ 699 Ώαπι ΗΙΙ 513 Απιῤιςι,,, ς(Ξ5 αὐ 82) µη 
ουκ εγν. ισρα. επι 901, 4] ρ]ετ βυταίτ πάτε ΤΗΡΙΥΙ | κωυσ- οπή ΝΕο 

ΕΘΡΡ αἱ Ρ]α οίο (ΓΡ πιο/βεδ; ἆ ϱ Π. 1. πιοθεβ, 864 Αα) Ὀὶ πιογεεθ) ... ς 

(Ξ αὖ Β2) µωσ- ΕΠΙ ΑΡΕ αἱ βδΐ τα | εγω: 9τ. αἆά γαρ | υμασ ρτὶ 
οὐ. Ο1οπη”δΙ είς ... Νέο αεί αυτουσ:: εκ ΙΙΧΧ. ὮΤίεπι Ρτο υμασ 880 
πό αυτουσ. Εοτίαβεο οί. ο”, απαπι επ εθνει Ίδᾳ υμασ τθβοχῖρέα δἱηί, | 
επ εθνει ΟΠ ΝΑΒΟ΄ΡΕ ὃτ. Τὸ. ΟΙεπιάθ... ς Τϊ επι εθνει ουπι ΕΙΡ 
αἱ Ρ]ετ ΟΠΥΤ0Ο Τμάτί Ώαπι 

90. αποτολµα και ΟΗΤΙΠ ΝΑΒΟΙΡ (εί, ν"" Ἰερῖββθο νάέτ, ο εᾱ. πιθατι αἆ 
η. 1.) αἱ οπιηΥ]ᾶ 433 νο αγγαίτ γρ]! Οτίπί 4,506 ϱι626: 655 0ἱ5 οἱο... ϱΘίΟΕ 
κα άἲ ε Γρ οπη | ευρεθην 5ΐπθ εν 6ΙΠΙ ΝΑΟΡΌΘΙΟΕΙΡ αἱ οπιπσίᾶ ἆ ο νρ 
(νρεῖε ΟπΙπ{ 630. 635 α4ά ᾱ, ποη Ἰέεπι απι ἔα ἁἀθπιίά Ἰατ] ἰοἱ) ΟΙαπι”5Σ 
Οτο Βπίμα]εοά Τμάτι Ώαπ ΗΙδΊ5 ... π αάᾶ [εν] οππα ΕΡ σα {ρ 
Απηζισι. Ῥεά ἆ ο ΗΙ] Απιζγείι εμφαν. εγενοµ. Ῥτο ευρεθην, ταχβαδᾳθ 

ευρεῦ. Ῥτο εµφ. εγεν. Ώε τα]] νεγβίοη]θιβθ 881 εέ σο ναάϊγ εν οοπΗτ- 

ΠηΦΥΟ. | εμφα. (Ε6 ενφ-) ἐεγενοµήν ευπι ΝΑΟΡΌΘΙΟΕΕΦΙΡ αἱ οπιπσίά [ρ 

νρ Ο1επι {51 Ον Επαίμα]ζοά Τμάτί Ώαπι ΗΙΙ615 ... Ἱνη αάὰ [εν] εστι Β 
ϱ". Τίεπι ἆ ο Απιριηί πυεπέμ πι ἐπίεν ε08, Οτ]πί μαϊῖαπι αρρατιό 
ὑπίεγ ἐ08. 

91. ισραηλ: ἀἲ ἐβίγα]ιεῖ, Ἱέετα 11, 1 ἐδέγταλεἶέα (ποηὮ Ίέθπι 11, 9) | προσ 
λαο» (Ίέα εἰ. ΤΧΧ), ΟτΙπί ραγῖίεγ ας ἆ ο ἔρνρ ΗΙΙ519 Απιῤηςί οίο απ 

Ῥα 18 (19), ὅ 

Ώε 89, 01 

Ἐς 66,1 

Ἐν 66, 5 
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Δ / Ὡς Δ -- - 

στον καὶ τέλειον. Ὁ λέγω γὰρ διὰ τῇσ χάριτοσ τῇσ δοθείσησ µοι 

παντὶ τῷ ὄντι ἓν ὑμῖν, μὴ υπερφρονεῖν παρ ὃ δεῖ φρονεῖν, ἀλλὰ 
ν -- 3 -- / { « 

φρονεῖν εἰσ τὸ σωφρονεῖ, ἑκάστῳ ὡσ ὁ Φεὺσ ἐμέρισεν µέτρον πί- 
/ έ ’ Ξ Δ » (αν / Δ / ” ας ΔΝ Δ 

στεωσ. 34 καθάπερ γὰρ ἐν ἑνι σώµατι πολλὰ µέλη ἔχομεν, τὰ δὲ 
/ ΄ » Ν  Α ”/ ” ας « Ν ἃ ο / 

µέλη πάντα οὐ τὴν αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν, Ὁ οὕτωσ οἱ πολλο) ἓν σῶμά 
- ος ω ε ΔΝ 

ἔσμεν ἐν Χριστῷ, τὸ δὲ καθ εἶσ αἀλλήλων µέλη, ϐ ἔχοντεσ δὲ χαρί 
οσα ͵ . ) 

σµατα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα᾽. εἴτε προφι- 
τείαν, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τσ πίστεωσ᾽ ᾖ εἴτε διακονίαν, ἐν τῇ 

Φεσιωιᾶωπι Ίιου φιιοᾷ ἀἰωύπιις αριᾶ (ἄγαεσον Ἰιαεγὶ, {ᾷ εδ: πα ρτουθίῖς 
ᾳπαο 8ἳί νο]ιμίας ἀαὶ Όοπα οἱ Ὀεπορ]ασ]ία οί Ῥετίασία, Ροΐεδέ φιιίᾶεπι 

Ίάεπι «ιιοᾷ διρτα ἀἰπίπιιδ υἰῶειῖ, «ιιοᾷ οπιπῖς υοϊμπίας ἄεῖ Όοπα οτί εἰ 

ὀεπερίασείία εἰ ρεη]εοία. Γοΐεδέ αιδεπι εἰ ἑα[ε αἴϊφιια' εἰίο. | το αγαθ. 

κ. ευαρ.: ὃτ το αγαθ. το ευαρεστ. (απη" ὄοπα γίασσπε εἰ Ρετ].), 1Τ. και 

ευαρ. παι αγαῦ. 

ὃ, ὅνα τ. χαριτοσ: 1, δ. ὃτ. 61. τὸ. 115. 4309 αἱ {ογαοδὺ {ὰ ϱαθε]ρ] ρο ΒΥτΡ 
Άγπι οί ΤΠΡΗΥΙ Αιρορ 194: 315 οιοῖνΙ! 106 ο(α19 αᾶᾷ του Όεου | τησ 

9ο. µοι: αεἴἩΤΟ οπ1 | παρ ο (Β5 α) δει Φρογειν οἳ. Ιπύ 51 ΟΥΙΝΙ 64595 
οίο... Έα Τθ0.ἔρ οἱ, ΑΙ π{ δεῖ ΏδοιἨ οπῃ αλλα Φρο. εισ το σωφρ. | 
εσ το σωφρονειν: 4ο ἔνρ Οππί Απηργρί αἱ αἆ εοὐγείαίεπι, πα 511 
ρπεΙρ] αἆ ῥτιάεπέίαπ, Αιςοῖν ἀεὶ 106 ϱ/41Ό αἄ ἐεπιρεγαπίίαπι, ϱ αἆ 8ο- 
ὀγίείαίεηι ἑ δαπαπι (Βαρταβοτ]ρέιπη δαἴναπι) δαρίεπύίαπι. Ἠ8 νετο Ἠϊον 

Ἰονῖα 1 ποπ αᾱ βουτ]αίαίαπι, αἱ πιαζε ὅτι ]/αἲ. ο. ζερίέιν, 8εὰ 8αρεγε, 

πα μέ, αἲ ριάἹοϊατη, δὲ φιίάεπι «πγαεσε δοτζρίιιπι ἐδὲ εισ το σωφρογεν.. 

Ίίεπι ΟνΙπΤ 641; Οιιοᾶ πι «γαεεο ἀἰσιν σωφροσυνή, ἴπ ποδίγ αιίεπι 

σοᾶᾶ., Ίου εδὶ, ἴπι ογ{ρέωγἰε ἀῑυϊπίς 5δουτ]θία5 α πιαϊογέύιθ ὑπίεργείαίιι 

εδἰ, αὖ αἴίς ἑαπιε εγιάὲὲς υὐγί ἰοπιροταπθία Ροπή. Βΐο, | ο θεοσ 

εµερισεν εἰ. {αι ἀεπιῖά Πατ] ΑΥΤΡ Ἠ]ϊον]ονία 5 Λαρ ον 491106 ο/5886Ρ αἱ]... 
Α Ριε]ρ]Ώ απΏ {οἱ ΑΥΥΣΕΝ ΟτΙηί 45. 647 Απηῦσςί 4] εµερισ. ο Ψεοσ :: εξ 
1 0ο 7, 17 

4. καθαπερ: Ρ’ἘΕᾶ ωσπερ | πολλα µελη ο ΝΒΡΕΕΑ 110. 4ο Ερ 

ᾳιαΙρΏ νο ΟτΙπί 645: 641 Τ]άτι ΤΗΡΗΥΙ Απιοηςι Αιροῖν 491406 ου αἱ 
εως ΤΙ µελη πολλ. οπΊη ΑΤΡ α] {ογο οπΊΏ Ῥα53965 Ον 155 ΑπΙοςΗ 1155 
Ώαπῃ Ο6ς | µελη παντα: ἔνα Απιοιςί Αιισοῖν 491106 (410 παντ. 
αελ. | εχει πραξι) εἰ. 4ος νο Απιογβί (ποπ εαᾶεπι Παῦεπί ο, Ποία) εἰς: 

ϱἨ Γρπο]ρ. ουταῖν ΟµΙΠΙ6Η5 647 Αιροῖν ἀθὶ 100 ϱ(ΔΠΌ πραξ. εχει (Ας 

ΊιΟΊ. ἑοδᾶεπι αοἴιδ ]ιαθεπιέ) 

δ. ουτωσ: 8Ι. ὃτ. 46. ὅτ. Τθ6. 80. 115. 191. 194. ἀδΟ αἱ α])ῖᾳ 5ΥΙΣΕΝ ϱ0ρ 
ΑΗ ΑπΙΟςΙ1156 ϱ44ἆ και | εσμεν εἰ. Οἱ 5455 οἰπί 645: 041 Ἐιιδά ση 506 ος 
εν τα Ες ο | το δε 6Η ΝΑΒΡ"καΡ Ατὶχί ΑπΙΟΕΝ1155 Όωπα ... ς Τὶ 
ο δε «πα ῬὈδ{«ΓΙ, 1 ρ]αν Τιβ846η 506 01155 Τμά τί αἱ 

ϐ. εχοντ. δε... Ῥ εχ. ουν, ΟΥΙΠΙ6Ι8 Ἱαθεπέος ολίπι ... 114. 191. 191εί 
Τ]άτί οπι 6ορπ]απι | διαφορα: ϱ" διαφορα», 4 «αεμίαε, ἀἲ αιίε- 

πεμίίαςε, 3 ἄἰῇεγεπίες (ριασασθάΤί ἄοπαίοιιε) 

μμ μουῬἨω  -----. 
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διακονίᾳ ̓  εἴτε ὁ διδάσκων, ἐν τῇ διδασκαλία’ ὃ εἴτε ὁ παρακαλῶ», 

ἓν τῇ παρακλήσει ὁ μεταδιδοὺσ ἐν ἁπλότητι, ὁ προϊστάμενοσ ἐν 

σπουδῇ, ὁ ἐλεῶν ἐν ἑλαρότητι. 
9 Η ἀγάπι ἀνυπόχριτοσ. ἄποστυγουντεσ τὸ πονγρόν, κολλώ- 

µενοι τῷ ἀγαθῳῷ, 10 τῇ φιλαδελφίᾳ εἰσ ἀλλήλουσ φιλόστοργοι, τῇ 

τιµῇ ἀλλήλουσ προηγούμενοι, 11 τῇ σπουδῃ μὴ ὀκνηροί, τῷ πνεύ- 

µατι ζέοντεσ, τῷ κυρίῳ δουλεύοντεσ, |2 τῇ ἐλπίδι χαίροντεσ, τῇ 

7. ευτε διακονιαν (6. π” ΟσΙπίθ45. 650. 654 ο): κό 1. ὅτ. τ2”” 109. 191. 

8Ρ8 ]6ο{ὅ Ῥαφείμ 359 (πο ἹεπιὈαρί{θό5) Τ]μάτίξοᾶ (5ίπο ο 3) ευτ (ία κὐ, 
γ6]] ειτε) ο διακονων | ειτε ο διδασκων ... Α ειτε διδασκαλειαν 

8. ευτε: ΡΕΚα ἆαοΡξρ νρ Οµπίθά Βαφείμθθ Ρε]ας (Ποπ Ίΐοπι Απηριςι 
Αιραοεν ἐμ14) οπι | προΐσταμενοσ εἰ. ΟΙεπιδθ Βαδε 359 οίς .... Ν προ- 
ἔστανομεγνοσ 

9. αποστυγουντεσ εἰ. 016ι155” 509: 451 ΟΥ158 (καὶ οὐκ εἶπεν ἀπεχόμενοι, 
ἄλλα μισοῦντεσ, καὶ οὐχ ἁπλῶσ μισοῦντεσ, ἀλλὰ καὶ σφόδρα μισοῦν- 
τεσ. τὸ γὰρ ἀπὸ τοῦτο πολλαχοῦ ἐπιτάσεώσ ἐστι παρ αὐτῷ, ὧσ 
ὅταν λέγη ἀποκαραδοκίαν καὶ ἀπεκδεχόμενοι καὶ ἀπολύτρωσιν.) οἵςο 
ε.. Ἐς µεισούντεσ. Πιαβπί οὔεπίεδ(ἀ εἴρσ νο ΑπιὈιΒί), οῶἵο Ιιαδεπίες 

(εν απ Ο 6,14 Αασᾶοοιν 6314) | α κολλομενοι, Ε καλλομενον 

10. προηγουµενον (εί. Ῥδείς, ἆ Ῥγαευεπίεπίεβ): ϱ" προσηγουµ. 

11. τω κυριω δουλευοντεσ: τ1. Εαίμα]εοᾶ οπι | κυριω (9’) εππη ΝΑΕΡΡ 
δίΟΕΊ,Ρ αἱ (οτο οπΙπ οἆάδι αρ Ηίειαᾶ πιατοθ]] (νἷὰς ροβ!) αρ Απιῤγθέ 

(νῖὰε ρο58) αρ Ονἰπί651 (ν]άε ρο5ί) ἀἲὶ" ο (νρ βγτιῦ 60ρ αππΏ ϱο αθίῃ 
αἲτ (πος α]ίίος, αἱ πος αἀποίεπη, 6εοΥς 8]ανθ44 οἰζᾶα) Ο1απιῦοῦ Οπή 651 
Α{ΙΣύ8 (Ίη ϱρ αἆ Ὠτασοπί. εἰ μὲν οὖν τὸν καιρὸν ἐφοβήθησ - οὖκ ἄν- 
ὁρικὸν τὸ φρόνημα" ἔδει γὰρ - λέγειν τε τα τοῦ µακ. παύλου ῥήματα" 
ἐν τούτοισ πᾶσιν ὑπερνικῶμεν, καὺ μάλιστα ὅτι οὐ πφέπει τῷ καιρῷ 
δουλεύειν ἀλλὰ τῷ κυρίῳ) Βαφ τὸ ΟΗΥ109 (διὰ γὰρ τούτων ἁπάντων 

ἔστι δυυλεῦσαι τῷ 8εῷ"' ὅσα γὰρ ἂν ποιήσῃσ εἰσ τὸν ἀδελφόν, εἰσ τὸν 
δεσπότην σου διαβαίνει) ματι (εἰ. επἱ445: ὁ τοίνυν τῷ πνεύματι ζέων 
καὶ προθύµωσ τῷ δεσπότη δουλεύει εἰς) (Ε{α] ἰονία ἨΤίδί ἵπ Ρτο- 

ορπηῖο: διδάσκει - ἀγαπῆσαι - σπουδὴν τῆσ πρὸσ τὸν θεὸν δουλείασ. 
Τιοσαπα ποη Ίπνεπὶ αρ Ζαζαρπ) ΑπίίοσΗ 105τ: 1108. 1195 Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ Οεο 

86]ο]115 ϱ(αΙίοταπα ΤΕρΙ (ὅταν φιλάδελφοσ εὖ, ὅταν ἀγάπην ἔχεισ -- τότε 
δουλεύεισ τῷ κυρίῳ' εἰσ ἑαυτὸν γὰρ ἀναδέχεται ὅσα ποιεῖσ τῷ ἀδελφῷ). 
Ἠτεν νετο 1195 να]α15 Τη ερ, 27 αἀ Ματοε]]απα, Ροβίαααπη ἀῑχίε ,,Γμαί]- 

πογαπη ο. νοβϊἑαίθιη αἆ ἄγαεσατη οχ]ρίποπι νο]αῖδβο 56 16γοσαγε!”, 

ηαῦὈεί: 11 Ἱεραπί 6Ώε φαιζεπέες, ἐεπορογί 5εΥυΙεπίεΒ, ΠΟΒ Ἱαβαπηιβ «ο- 

πιύπο δεγυἰεπίεδ.' . ΟτΙπίόδι  βοῖο απίθπι ἵπ ΠΟΠΠΙΙΙ15 Γαὔποταπη οκς 
Ἠαῦαετὶ {επιρογί 5εγυτεπίες: αποά ποἨ π]Πί νάΐτ εοπνεπῖαεηίεν ΙΠδετίατη, 

η]δῖ 8] απῖ5δ {οτίαε Ἱία ἀῑοίαπι ραίεί αἱ ἵπ αῑῖ5 Ἰάεπα αρ. αἲο: Τεπρι5 

ὄγευε εδ; διρεγεδί μἱ φιί Παβεπέ πογες ἑαπαιιαπι ποτ Παδεπίες δἶπέ 1 Όο 

7, 99, να] αἱ 1]]αά ἀῑοίαπι οδὲ: [εζὑπιεπίες ἐεπιριδ, «οπίαπι ες πιαζὲ 

Φπέ. Απο Ἠαες 1ρδιιτη ιά τῷ κυρίῳ δουλεύειν εκρ]ϊεαίας δἷο: .Π]]ε 

. 14, 18 
16, 18 
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Όοια,ν Ἀλίψει υπομέτοντὲσ, τῇ προσευχή προσκαρτεροῦχτεσ, 19 ταῖς χρεί 
5 ο - π ’ Π 2 

αισ τῶν ἁγίων κοινωνοῦντεσ, τὴν φιλοξενίαν διώκοντεσ. 14 εὐλο- 
- ᾿ /΄ { - - Ν - 

αρα γεῖτε τοὺσ διώκοντασ ὑμᾶσ, εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε. 15 χαίρειν 

ἁοπηῖπο βδγνῖϊ αἱ ροΐῖαςί ἀΐσετε: ΝοΡίβ ΠΒ ἀοππῖπαβ 168. Οµν. ρε. 

ααθπι οπηη]α 6{ πΟΡ ρετ Ἱρδυπῃ/ είς: ααθ αιίάθπι εχ 1ρ8ο ΟΥ ρεβία 

νἰάεπίατ,) Αιράοοι ομτ4 Ῥοε]αρ Μοαάπ] αἱ ... ς (Ίίεπι αὐ, 8εά που ςε 

ή) καιρω επι Ρ" θίΡπονκα 5. 4” ο εἀά]αί αρ Ἠίει (ν]άε απίς) αρ 

Οµνπί (νιᾶε απίθ) ((ΟΥρεΡ:5' ἵπ εᾱ. Βταπι. 1690. ,,οἴγοα οπηνῖα 6ΠΊπη 

πη]ῖτθς αἱ Ἠαπηῖ]ο5 αἱ Βεχνῖ5 ἀεῖ εοπρταῖέ, Γεπιρογίρας βετνΊτο αἱ αυ] ε(ῇ 
Ρτοβρίοετε οί Ρρ]αῦΙ ρτον]άενο ἀαεροπιας'', αἲ πα]]α Ῥαυ]1 αιἲ θεγ]ρίαταε 

πιοπίΊοηθ {αοΐα. ΜίΠΙΦ εἰίαπι πεαυσίη εν Ἠπο (χαμετο Τρη 6ρ. ά 

Ρο]γο, δ. τοὺσ καιροὺσ καταμάνθανε. Φιοά ΥΝ{δί ἨαὈεί ϱΝΥΒ8 Ἠοπη. 

Ίπ Βίθρ]ι Ρἱ8'4, ες 6ΥΓΟΓ6 Βιικί{.)). Βία νετο ΑπΙΡΥΒΕ: ,ἐεπιρογῖ δεΥυἱεπίεδ. 

Τη ἄναεςο ἁἱοϊίαχ Ἰαςαγὶ 5ἷα: ἄεο δεγυίεπἰθδ, αιοᾶ πες 1960 1ρ8ῖ 6οΠΙ- 

ραΐ. Οπίά οηῖπι ΟΡΙΙ5 ογαί ΒΙΠΙΠΙΑΙΏ Ἠαπο ΡοποΓς {οῦίμ5δ ἀθνοβίοπίβ, 

ᾳπαπάο βηρα]α ΠΠΕΠΡΤα Ύπαθ αἆ ομβδεφυῖα αἱ θεγν]ήα ἀαὶ ρετήπεηί 

ΠΙΘΠΙΟΓΑΕ 2 ΤΠ οπΠΙΡΙΒ οηΊπη 118 ᾳπαθ απυπηθγαί ΡΙ6ΠΙΠΙ ἀΟΠΙΙΠΟ 86Υ- 

νἰαπι οχμ]ρείαν, Ναι βογνΊγο {οπιροτί φπῖά δἳῖ, αὈί βο]ν{ί οσα 
ἀϊοῖί: Πεάἰπιοπίε έεπιρις εἵο Ἡρ] ὅ, 16. Οιοπίαπι απίει ἀἰχεταί 

αρζνίέι Γεγυεπίεθ, πθ Ίου δῖς αοοϊρογεπί τί ραβδί εἳ Ἱπορρογίμμε 

νετρα τε]ρίοπίς Ἱπρογετοπί {6πιρογα Ἱπίπηίσοο, Ρθχ ᾳποά {οτίε βοβηὰα- 

11η οχοἰίαγθηί, βί4ΐ1πι βαρ]ϊθοΙί: {επιρογὶ δετυζεπέες, αί πιοᾶςθδίο αί οσα 

ποηπθβίαίε αρίῖ5 εί ]οοῖδ εἰ Ρειβοπῖς οἱ αρίο ἔαπιρογο γα ρ]οπί5 Βάεπι 

Ἰοᾳποτεμίασ”' -).  Ἠάαπι ἵηπ Όγενῖρας ερϊδίπ]ας Ρταθβχί5 1η ο ἁ]αί 

(π Μῖ8 απι οἱ [α, οἱ βαῦ ΧΙ.) οαριί {πβογ]ρίέαν: ἄε ἔεπυρογε (8ἱ9 Ἆπι 
ῥι, αἲῖ έεπιρογῖ) δεγυἰεπᾶο. Ἐκ ο. Ἐταρπι. 2 (6ὲ 844) ἰπαηδηέ Ιοοίῖο 
καιρω αἳ. ἵπ Παέμετὶ ναγβίοπετα: Ὀολ]ο]οί επςἩ 1 ἀῑθ Ζαἵί. Οοίεγαπῃ 

καιρω Ραβδίτη ἴαπι ἵπ οᾱ. αποῖα]. {ην επ]ίαν βίο βορίαη 15Ρ, κυριώ 

γετο οπηπίΏο Βοπὶυί βο]θί ΕΚςλ2. 

19. χθειαισ επι ΝΗΡΡΟΕΙΟΕΙΡ αἱ οπιπσά 433” ο { νρε]ε {ι ἀεπιίά αχ] ἴοἱ 
Αγταίτ (οἱΡ ε{. 16 δὲ) 60 ΑΥΠΙ αθίἩ ϱο Ο16πι509 Ονίπίθ51 (μβῖδις 8αποίο- 

πι, δὰ απβε αἀάῑί 1ρ86 αἱ ναϊτ 1πίεΓΡΥΘΒ: πεεποὐπέ ὧι 1 αεί επεπιρζα- 

210118 πιαφῖς Παθεγὶ ΠΠΕΠΙΟΥΙΙ5 ΒαΠΟίΟΥ. οοπιπηΠΙζαΠΙΘΡ, ΦΕΥΊΙΠΙ 08 πες 

οοηθιεἰιάῦπεπι ἐωγδαπωιβ πεο υεγτίαξἑ ῥγαεύιαἰσαπιμΒ, πιασῖπιε σπίτι πε π- 

4με οοπυεπίαἰ αεαἰ/οαξίοπ) ΟἨιΤ40 (ο. εκροηῖ{) Ὦ]μάονπιορ δτ: 95 Ῥματί 

Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ Όεο Αιαράοσοίτ ο] 4 (Ῥε]αρ οἱ βεάα] πίταπηα Ιδείοηθιι 

τοβίαπίασ, αααπηπἀάπιοάσπη ΒεᾶαΙ, ροδίαααπι αχρ]1οιῖί πεσεβδαἴδιβ, 

ρειρῖέ: 4ἰΐίον: πιεπιογίαε δαποίογιπι οοππππιωιϊσαπέςδ, Ίιου εδὲ εἴο.) ... ϱ” 

εα ἔνια τῶν ἄντιγράφων αρ ΤΠάοΟΓΙΠΟΡ (1. ., αἀάῑί νενο: τῆσ αὐτῆς 
οὔσησ διανοίασ) 4 ϱ απι εὰ ἆ αρ Ονίπί (ν]άο απίθ) ΗΙΙ135Τ Απιζγαί 

Αιοδειπι4δ 49 νειῦ ἀοπῃ α] µγειναισ (πιοπιογζβ) 

14. ευλογειτε (Ρ)γίὰ .εισθαι) τ. διωκ. υμασ Ἱ. |. οµΠΙ ΝΑΡΡΌΙΡ αἱ οπηηΥ1ά 

να τε]] Ο]επιθοῖ οίο: υἈσίςΕ ἆ 6 ΡΟΗ ῥροδί καταρασθε ... ά { πι]]” 
Οµπί οκπι85 ρ]απο οπη (:: ἐγαπβι]{ειᾶο) | τ. διωκ. υµασ ΟΙ ΔΑΡΕΙΡ 

3] Ρ]ετ νο (οί. έὰ ἀαεπι]ὰ οίς) Βγταϊν το Ῥας τν Ομ Τμάτί Όαπι 
αἱ Ονπ{θῦ2οἆ ΑμστοπιἩ Απιριοι αἱ ... ΟΥ315 τουσ εχθρουσ υμων 
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μετὰ χαιρόντων, κλαίει μετὰ κλαιόντων. 16 τὸ αὐτὸ εἰσ αλλή- 

λουσ φρονοῦντεσ, μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντεσ ἀλλὰ τοῖσ ταπεινοῖς 

συναπαγύμενοι μὴ γύεσῦε φρόνιμοι παρ ἑαυτοῖσ. 1 μηδενὶ κα- 
κὸν ἀντὶ κακοὺ ἀποδιδόντεσ, προνοούµενοι καλὰ ἐνώπιον πάντων 

ἀνθρώπων, 18 εἰ δυνατόν, τὸ ἐξ ὑμῶν, μετὰ πάντων ἀνθρώπων 

εἰρηνεύοντεσ, 19 μὴ ἑαυτοὺσ ἐκδικοῦντεσ, αγαπητοί, ἀλλὰ δύτε 

τόπον τῇ ὀργῇ ᾿ γέγραπται γάρ᾽ ἐμοὶ ἐκδίκῃσισ, ἐγὼ ἀνταποδῶώσω, 

λέγει κύριοσ. 20 ἀλλὰ ἐὰν πεινᾷ ὁ ἐχθρόσ σου, ψώμιζε αὐτόν ἐὰν 
διµᾷ, πύότιζε αὐτόν τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνθρακασ πυρὺσ σωρεύσεισ 

(ΠῬοτς) ... ΤΙ οπι υμασ οπα Ἡ 4τ. 61373 απ (Ο1επιθυῖ ευλογητεον τουσ 

Φιώκοντασ, ευλογειτε κ. µη κατ.) 

15. κλανειν ΟΠ ΔΒΡΕα 4Τ. 61. ὰ ο {ρ πιδὸ νς ρο ΒΥΤΡ ΤΙ αγπι Ο 1η! 653 

Απιζγςί Ααρᾶάοοί εμσά αἱ... ς ῬΓΒΕΠΗ και επι ΑΡΟΒΙΡ αἱ Ρίεχ ΒΥΤΣΟΝ 
«ορ αθίἩ Ῥα5 1359 Ον 4 ματι Ώαπι αἱ (015931 του γαρ αγιου εστιν 
κλαιεν) μετ. κλαιοντ. και χαιρ. μετ. χαιρ.) Τετ ιο 15 ΑπιρΙιαρ» νε 

16. εισ αλλ. φρονουντεσ: ϱ" αἆά αγαπήητοι | µη τα υψηλ. φρονουντεσ: 
ν" 191εοί οπι | Β συναπαγαµενοι | γινεσθε: ΡΕ γιγνεσθ. (ϱ" -σδαι) 

1Τ. καλα 8ἱπο αἆ ἀἰίαπη οπἵη ΝΑΥΥΙάΒΡΕΙΡ αἱ οπιπσίᾶ ἆ ο βγταί «ΟΡ ΑΣΠΠ 
79Ἠ αοἲῃ ΟΥΙΠί 655 ἀθ]ατ οχεᾶᾶ ους Ο γή ΤΗ άτε Ώατη α).... ἴωπ θά ἆ ενω- 
πιον του Θεου και ο. Αἲ”. ΤΠίεπι τα ἆἲ" {ς ᾳιθ]ρῃ πιΣ' νρ ϱο αΓΠΙΗ5Ο 
1μοἳ{ 195 (04116) Απηζιι αἱ (Οπ]πί εὰᾷ απίο Ώο]αγ.) αάά ου μονο» ενω- 

πειον (5ῖο Κα) του Φεου αλλα κει (5ἱο Εα, οπι {1) ενώπιον των ανθρο- 

πων (:: εκ 2 0ο 8, 21 αἆ απεπι ]οσί1η δ6{. Ῥο]γοδδὸ τεβρίσεγα ναίγ: 

προνοουµ. αει του καλου ενωπ. Όεου και ανθρωπων) | παντων οἶπι 
ΝΑΥΙάΒΡΟΕΙΡ αἱ ρ]εχγ {νο (ας. απ {ὰ ἀθπι]ᾷ) Αγταϊ «ορ ΑΥΠΙ ϱο ΟπΙηί 
655 Ο]ΥΤ4Τ (οχΧΠΙΟ5Ο. 1{οπιπποπίξ ανθρω. παντ.) Ῥα5.”ὸ Τλάτί (οπι αν θρ.) 

Ώαπι αἱ Απιζισί αἱ ... Ώπ των επ Αα ρ"εετα 19. 55. (αἱ. 4Τ. αρ 
ἨΝ{δί, πον αρ Ττερ) 8Ρ96 ἆ ος ριε]ρΏ πα Πατ] {οἱ Τ,οἳ(1855.... 44. 46. 

80. Ῥ]απο οπι (οδόΣ οπι ανθρωπ. αἱ Τ{ιάστ) 

19, εκδικησισ δὐ. {ρ: Αα 013613 (ποη 1έθπι 687 ποῦ οχοαί μοσῖί 081. 693. 
99650) .κῄσεισ | εγω εἰ. ἆ ο ἔνς 5ΥΙΣΕΝ αθί]ι Οχ]πίθ5ῦ οίς: σ ϱιε]ρ]Ἡ οοΡ 

ΥΠ ΒΥΤΡ ο. οὐ. Τ6γ πάτο 4,16 ϱ{ 514 Ο0ΥΡ233 Απιργρί αἱ εἴ εύο | ανταπο- 

ὁωσω: Ἐα ανταποδω (8εά { ρατῖίετ ας ἆ ο νρ οἱςο γείγίδιαπι) 

20. αλλα (4Ρ δΤ. αἱ αλλ) εαν 6Πι ΝΑΒΡ ὔ. 10. 99. ὃτ. ὅτ. 6133 τὸ. ἀἲ νε 
«ορ ατπι Βα5335) Ώαπι Ονπίάδδά,,, ς ΤΙ εαν ουν ουπι ὉΕΕΙ, αἱ ρία ΟΥ 

48 μάτι ΤΠΡΗΥΙ Οο6ο ... ϐγτδεΏ αἱ δὖ, 3ο] αἱ δὲ φἹιομα, Ώ14151109Υ9 
εαν γαρ... 9’ εαν 5ἶπο εορυ]α επ Ρ"Εα 2. ὅδ. ὅδ. 80. 106. 108. 
ἀ πλ ο Εῃ τη” ριε]ρ]ῃ ρο | τα εκθροσ | Ψψωμιξε (ο αίὸ -μιζαι, Έα 

-μειζαι, Ιἴεπι Ρὺ ποτιζαι, Ἐα ποτειζαι) ... Α -σε, 1” -σον | εαν διψα 
(40933 -ψηση): ϱΆ (Ἔτορ ος εχγοχο Ρ6) ἆ ϱ 1093" ῥταθιη και (1ΐοπι 
ΟΥΡρ203:: εκΡιου) ... ϱὺ 6ἱίο 46. 68. 116. 1ΤΤ. 258. 1919οί 1416ὲἱ ΑγΠ1 ρο 
εαν δε δνψ. ἘῬταοίετοα 1, 1093 118. οπι εαν διψα, ποτ. αὐτ. | επι την 

κέεφαλην: Ἡ επ. τησ κεφαλησ 

ΤΙΡΟΒΕΒΝΡΟΣΕ, Ν. Τ, Ε4. 8. 28 Β 

18, 6 

20ο 8,521 
Έτου ὃ, 4 

Ῥι 55, ὃδ 
ἨεΡ 10, 80 

Έτον 26, 2ἱ 8 
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οἳ Ν Ν 2 - 9) Ν - «ς Ν ” -” 2 Ν / 3 

ἐπι τὴν κεφαλήν αυτου. 3] μ) νικῶ υπὸ τοῦ κακου, ἄλλα νίκα ἓν 
- - ’ 

τῷ ἀγαῦθφ τὸ κακόν. 

ΧΙΠΙ. 
1 Τα Δ Ἵς { ’ « / 9 .) Ἡ) 

Γ[άσα ψυχη ἐξουσίαισ υπερεχούσαισ υποτασσέσθω. οι γὰρ 
” τ , .) Δ { Ν - [ὁ Ν στ ιό Δ - ’ 

ἔστιν ἑξουσια εἰ µῃ υπὀ Όεου, αι δὲ οὐσαι υπὀ Όεου τεταγµεναι 
’ 5 « ΄ - - -” - 

εἰσώ. 3Ὢ ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενοσ τῇ εἐξουσίᾳ τῇ του Θεοῦ δια- 
- . . Ν ’ - 

ταγῇ ἀνδέστηκεν᾽ οἱ δὲ ἄνθεστηκότεσ ἑαυτοῖσ κρίμα λήµψονται. 
2, Ν -- -» - ο 

ὃ οἱ γὰρ ἄρχοντεσ οὐκ εἰσιν φόβοσ τῷ ἀἆγαθῳῷ ἔργῳ ἀλλὰ τῷ κακῳφ. 
Δ - Ν . 

θέλεισ δὲ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν: τὸ ἀγαθὸν ποίει, καὶ ἔξεισ 
” ος ο ο ” ῃ / / Β Λ 5 ος κ / 
ἔπαινον ἐξ αυτησ᾽ 3 Όεοῦ γὰρ διάμονόσ ἐστιν σοι εισ τὸ αγαδοὀν. 

λ Ν -- .. »- / ορ 
ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇσ, φοβοῦ οὐ γὰρ εἰκη τήν µάχαιραν φορεῖ 

ο. ᾿ -- ’ 

Όεου γὰρ διάκονόσ ἐστιν ἔκδικοσ εἰσ ὀργὴν τῷ τὸ κακὺν πράσσοντι. 
Δ 2 / ς / 3 / Δ Δ 3 Ν 3 αἱ Ν Ν 

Ὁ διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι, οὐ µόνον διὰ τὴν ὀργὴν αλλὰ και διὰ 

91. νικω: Α νικου | υπο: Εά απο 

ΧΠΠΙ. 1. πασα ψυχη εἰ υποτασσεσθω ο. ΝΔΑΒΡΕΕΙΡ αἱ οπιων]ᾶ νο εΥτυίς 
«ορ σο ατπι αεί ΟΥ1190 οτί 4654. 605 (αυ ετῖας ἀῑσΙί 4ς ψυχη) Ὠϊαϊπί 
6391 Βαβείμδ15 ΟΥ 151. τοῦ Τμάτί εππαἀεβὶ 455 Αοποςᾶίήὅδ Ώαπι αἱ Αισ 
τΟΙΗΤ2 0αββίοἆ--α].... ρ"εα 4” Ες πιδὸ {α Πατ] ΠπΙΦ31 Απιργβέὲ βἰ πασαισ 

οἱ υποτασσεσδε | ει µη υπο Όεου (60) ο, ΝΑΒΡΕΕ”" ΤΡ αἱ ρ]αβ10 Ώας 
οὔὴ 513 ΟΥ 153 [5143316 ΤΠάτιέοᾶ ... ς ΤΙ ει κή απο θεου επι ϱ"Ε κα 
αἱ νῖκ πι ΟΥ 1190 Τ]μάτιεά Ώαπι | αι δε ουσαν 3ἶπε α4ἴἴαπι απ ΝΑΒ 
Ῥ"εα 6133 19ἱ6εί ἆ ϱ Ες πιδὸ νσ ϱ0Ρ απ αθἰμῖξ σο Ώαπι Ιτπέ280. 851 

(Ὀ1α 1. δρα νιά) Απηζισια]... ς(Ξ5 αὐ Β2) αἀά εξουσιαι οΚπῃ ΡΕΕΙΡ 11 
Ρίο υγ αίτ ΟΥ1159 Ομτ1ῦ Τμαάτι ΤΡΡΊΥΙ Οες | υπο ες: Εα 12Ιἐοίαπο | 
Θεου 5ἴπο αγίῖο οππῃ ΝΤΑΒΡΕΕΘΡ α115 ΟἨτ1ῦ3 Ώαπι... ς(-- αὐ Φσ) του 

Φεου οΙΠΙ 01, αἱ Ίοηρ6 Ρ]π ΟΥ1)150 Ον αχπιοδοΙ Τματί 

9. λημψοντ. αμα ΝΑΒ᾽Ρ'Εα...ς ληψ. εππι ΒΞΡΕΕΙΡ α] οπιπν]ά 

8.τω αγαθω εργω αλλ. τω κακω (0΄) οππη ΝΑΒΡ᾽ΕαΡ 6. 613” ἆ (ὅοπο 

οφετε 5εᾷ πιαίο, 4 οοττεκῖέ ορενῖε, η] απηρ]]αϐ) ο Ερ πιδὸ σαθΙρἩ 

6οΡ Ρο (αθίἩ εἴ φιῖ Γαοῖς ὀοπιπι εἰς) Ο]1επιΙ”ῖ (πο. αἀδετιρβῖί αλλα τω 
κακο) Ώαπα Πππί350 Τοτίσποδίίο 14 ο]. Ἀἰπηϊέεν δοπέ ορετῖε θεᾷ πιαζέ νε 

Οτία{0)605 Απιογρίσᾶά ... ς των αγαῦθων εθγων αλλ. των κακων οτη 

Ρ6ΕΙ, αἱ ἔετο ΟΠΊΏ ΒΥΤΗΙΣ αγπι ΟΥ 105 Τμάτί αἱ Απιοισιἒά 

4. σοι εἰ. ἆ ο {ς πιδὸ ϱιε]ρ] να Ινὶπί35ο Οτ]πί 4,6 Ῥετιβποβο 1 ϱίς ... 

εξίαξτ 61. 116. ΌσειἈ οδό οπη (Απιζγἒι σδιπε] Ἰαῦεί, 5ἐπιο] ποῦ ΠαΡεί) | 

το αγαθον: Ὦ ΟΠΠ το | εκδικ. εισ οργην ΟΙΠΙ ΝΕΛΒΙΡ αἱ Ίοηςθ6 Ρ]1αΠιδ9 
(ωὔιᾶεα εδ ἵπ ἵγαπι) παε]ρΏη νρ βυταϊ «ορ αΓΠΙ αείἩ σο Ιγιπί350, 8δι 

Ονἰπί6δ6 οίο.... Ν"ΡΡείΕΕ 4135 [ετο 3 ΟΙν15ή Τμάτί εισ οργ. εκδικ. 

(Οἵτ ενδικ.) ... ϱ"εα 1Τττ. ἀἲ Ες οπι εισ οργή», Ἠῖπο 0ο 

αναγκη υποτασσεσθαι: Οτίπίθ56 Ίιεοεβεε οκ ειδίίο ἐ86ε, πεο α]1τετ 
Αντι ϱ0Ρ ΑΥΠ: 86ἱἩ ρε πεοεβδαίεπε διὀϊεοιὲ εδίε, νο Απιοτβισᾶᾶ 

- 
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Ν / Ν » Ν Ν , ας π 
τὴν συνείδησι. ϐ διὰ τοῦτο γὰρ καὶ φόρουσ τελεῖτε᾽ λειτουργοὶ 

- 3λ 3 - - 2 / 

γὰρ Θεοῦ εἰσὶν εἰσ αὐτὸ τοῦτο προσκαρτεροῦντεσ. ᾖϱ ἀπόδοτε 
” - - Ν /, 

πᾶσιω τὰσ ὀφειλάσ, τῷ τὸν φύρον τὸν φόρον, τῷ τὸ τέλοσ τὸ τέλος, 
ὰ Δ / Ν / - Δ Δ Ν ’ / λ λ 

τῷ τὸν φόβον τὸν φόβο», τᾳ τὴν τιμὴν τήν τιμήν. ὃ Ηηδενὶ μη δὲν 
Δ ο Δ - 

ὀφείλετε, εἰ μὴ τὸ ἀλλήλουσ ἀγαπαν ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὸν ἕτερον 
/ / / ο) / 2 

νόμον πεπλήρωκεν. 9 τὸ γὰρ οὐ μοιχεύσεισ, οὐ φονεύσεισ, οὐ 
Ν ιά ’ ’ ” / 

κλέψεισ, οὐκ ἐπιθυμήσεισ, καὶ εἴ τισ ἑτέρα ἐντολή, ἐν τῷ λόγῳ 
φι ο. ε) ”ο ΔΝ ς 

τούτῷ ἀνακεφαλαιοῦται, ἐν τῷ ἀγαπήσεισ τὸν πλησίον σου ὧσ 

πεσεβείίαίε φιιθα(έ εδἰοίε, ΑιιςΤοΠΩ 7 πεοεβειέαἰἑ ειζαέὲ εδἰοίε... ΡΕΕᾷ 4 

Γρ πιδὸ ρπεΙρἩ σο Πτπί 350 υπυτασσεσθε (9’), οπι880 αΡαγκη. Ἐτας- 

ἵεγεα Ῥτο υποτασσεσθαι ς18”: αι1995 (πο Ιἴαπι 1956 οἱς) προτασσεσθαι 
εκ 6ΙΤΟΥΘ | αλλα και: ΕΣΙΩΕΙ ΟΠΙ και 

7. αποδοτε 8ἶπε εορα]α ουπι  ΑΒΡ” 67. πιδὸ απι ἀσπι]ᾶ ο] β84Ἠ «ορ (ΟΥ 

1353 ϱ{5394 5ο αΠετιπίαν νοτῦα: αποδοτε εἰο βἶπο αἱ (1ιπθ ΡΥ1606- 

ἀπ, Ἱέεπα ΟτΙί 5961: 915: 4481. ϱθᾷ πθς α11{εχ355 ἵπ Ἡ. 1.) Ώαπι ΟΥρ505 

(αἱ 09) Αασ58εΡ Οαββῖοᾷᾖδ...ς αἀά ουν οΙΠι ΝΕΡΕΕΕΟΙΙΡ α] [66 ΟΠΠ 

46 Ερ νρςε (ας. {α Πατ]) Αγταἰῦ αγΠ1 6ο (ααἴΏ εἰ --) ΟΗ1155 ΤΗΡΗΥΙ Οες 
Απιζἒει αἱ (ΤΠμάτί αποδ. τοινυν) 

δ. Οφειλετε (86 οφιλητε) εἰ. Ον 129353 οιῑπῖ 5,961’ 4)6ὔ6. 65 ϱίο (3 οφεελειτε) 

.Ν. 4. 6ἳό) ΟΥ 50354 οφειλοντεσ (8 οφι-) | αλληλ. αγαπαν οΝΠΙ ΔΑΒΡΕ 

ΕΑΡ αἱ {εχεΙοἆ ο {ρ πιδὸ νρ ΒΥΙΣΕΝ απ ϱο Ον 11303 61 5354 οι πῖ ΟΗτΤοῦ 
Τμαντί Ώαπι ΟΥΡρδ0δ4]...ς (Ξ 40 νσ) αγαπ. αλληλ. οιπι 1, 4] Ρ]α 84Π 

60Ρ ΒΥΤΡ αεἰῃ ΤΗΡΗΥΙ Οες 

9. το γαρ α{. 01επιδόδ ΟτΙπιή,όσἳ ϱ(ς... τα ἔρ ΑΠΙΡΡΟ115)1303 γεγραπται γαρ 

(1ῦογε 8ΥΥ5ΕΟΝ παπι εἰίαπι ἐῑῖιιᾶ φιιοά ἀἰωτέ) | ου μοιχευσεισ εἰς: Ρ 191. ου 

µοιχευσησ, ου φονευσησ, ου κλεψησ, ου ψευδομαρτυρφησησ (Ίιαες 191. 

ΟΠ1) ουκ επιθυµησησ | ου κλεψ. ΒἶΠπθ ου ψευὸ. ο. ΑΒΡΕΕΑΤ, α]95 {ετο ἆ ϱ 
{ρ απη {πα {οἱ ΒΥΥΣΕΒ βαἨ (οπι εξ. ου µοιχ.) 6ο ΟΙοπιδόξ (οτη θἱ. ο. επιθυ.) 

οἱ 591 (οπῃ εἰ. ο. φον.) Όν 5669 (οἱη αἱ. ο. επιθυ.) εΙπΙδ,881 (οπῃ οἱ, ο. 

ἐπιθ.) Ὀ1α]581 (οτη εἰ. ο. επιθ.) ΟΥτΤΙΟἨ 105 Τ]άτι Ώαπι αἱ Αιρ 4οείτ σα 

εἰαΗὈ ΑΠΙΡΡΣ 11891355 Απιζιαί σα]... ς (-- αὐ 2) αἀὰ ου ψευδοµαρτυ- 

ρησεισ ΝΤ ΔΡ α] ρ]α (Τ αρ Ῥοχ]) νος]ε ἀεπη]ά λατ] «ορ ΥΤΡ αΓΠΙ αθἰἩ 

Οπίπι «νόστ Ομτ15Τ (οτη ο. επιθυ.) αἳ | εν τισ ετερα 8ἶπο αἀἀέαπι εἳ. 
Ο1επιβί5 Ον 5669 ϱ{6τ0 Γ141581 οἱς ... πἨ(ποπ Ιίοπιο) Α Ττ. 95. 116. Ώαπι 
844 εστιν, ἴίεπι ἆ ο { (ποπ ϱ) νρ ΟτΙπιθστ οίςο | τω λογω τουτω οΝΠΙ ΝΕ 

ΡΕΚΑ ὁτ. 40. 496" ᾳ Οτδ669 οι0Ί0.,, ς τουτω τω λογω οἶπι ΑΙ Ρ αἱ Ρ]εΥ 

4 ε ἔνρ ΟΙεπιδθῖ (εἰδ65 εν τουτω µονω ανακεφ. τω λογω) ὨἱαΙ551 ΟἨττσἹ 

Οτο 153 Τ]άτί Ώαιη εἰς | εν (Ο1επι 568 Ο13)610 οπι) τω αξ. ΟΙεπιδῖ (οι 

568) 0151669 (εἰ 610) ΤαΙ551 Οµχ Ογτῖοὰ ΤΠμάτε Ώατη οἱς.... Ώξα ο1η, ηθς 
εχρῃ]ά είν ΟτπΙθσΙ Απιῤγβὲ οἱςο, ἨΗῖπο Ίωπ [εν το] | αγαπησεισ: 

Ρ -σησ | ωσ σεαυτον «ΝΠΙ ΝΑΒΡΕ αἱ Ρ]1β50 ΟΙ επι ζ68 ΟΥ 9,669. 611 Τ1α1851 
(8εά Βιοί 1εςί) Τ]άτί Ώατα ...ς ὦὧσ εαυτο» οππι ΕΤΕ αἱ ρ]ὰ Ο1επιδόῖ (96ἆ 

βαοί 16ο) ΟἩν ΟΥτῖοἩ ΤΠΡΗΥΙ Οεο (:: οί Μι 19, 19. 99, 99 Μο 19, 81 

Ίο 10, 27 Ίας 9, 8 6ᾳα1 ὅ, 14, φπ1 θα 1]. οπιηΌΒ οκ αποἑοτῖ(αέε {θβίίαπι 

293 

ΜιΙι25, 9ῦ ν» 

Ἐκ 20, 18 83 
1ιν 19, 18 
σα δ, 14 
1. 2, 8 



30ο 18, 4 

1 ΤΗ 6, 6 ϱ5 
ΗΡΗ 6, 11. 14 

οσα 8, 2 

4960 «19, ι0. ΠΡΟΣ ΡΩΜΛΙΟΥΣ 

/ ο ο τσ - ; Ν » Β / β ῃ 
σεαυτόν. 160 η αγάπη τῷ πλησίον κακὺν οὐκ ἐργάζεται' πλήρωμα 
πτ ’ ς ] / Ν - ας / Δ / [σὴ σ 

οὖν νόµου ἡ αγάπη. 11 Και τουτο εἰδότεσ τὸν καιρόν, ὅτι ὥρα. 
2” -- ” 5 -- ὁ - / - 

δη ὑμάσ ἐξ ὕπνου ἐγερθηναι' νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ᾗ σωτηρία 
υ ς ιά 2 

ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν. 25 ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. 
η / τ νο -- / 5 / Ν . ο 
αποθωµεθα οὖν τὰ ἔργα του σκόὀτουσ, ἐνδυσωμεθα δὲ τὰ ὅπλα 

τοῦ φωτόσ. 19 ὡὧσ ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνωσ περιπατήσωµεν, μὴ 
Γ 3 2 ’ 2 

κώμοισ καὶ µέθαισ, μὴ κοίταισ καὶ ἀσελγείαισ, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ, 
2 Δ .ν Ν - 

14 αλλὰ ἐνδύσασθε τὸν κύριον Ιησουν Χριστόν, καὶ τῇσ σαρκὸσ 

πρόνοιαν μῆ ποιεῖσθε εἰσ ἐπιθυμίασ. 

σεαυτον οἀσπάμπα οβδί; (βππεη αοῖαπε οὐ ἆ ρία βεοιπά1 νε] {αογΗΙ ογά]πῖδ 

εαυτον ρταοβοπί. Ἠϊπο α]ίετα {0ΥΠ18, απαπῃ βρεοϊοβίοσθπα ποπηιι]]ἱ 

ραίαηί, ποη ρταδ[ογίας πΙβῖ ορ]π]οπϊ5 Πεεη/ία.) 

10. η αγαπη - εργαζεται εἰ. ΟΙ6πηθίά ΟνΙπίθδτ ο{ο: Α οπη. 1ΐθπι ΟγχΙΟΝ 
1ο οετίθ οη]πι Ροδί ὧσ εαυτον ποη αἀάῑί πὶδί πληρ. ουν νοµ. η αγ. | 
τω πλησιον (ΡΕ πλησειω) εἰ. ἆ ο (5 νὶᾶε ροβί): Ε (6) νο Οιῖπίθοτ 
Απηῦιςί οίςο ἀῑλεοίίο ῥτουύπιὲ (ϱ Ῥγοσῦπιο { ) | ουκ εργαζεται: ϱ” 2. 11. 

98. 48. Τ2. Τὸ. 918. 958. α1356Ι ου κατεργαζ. | ουν ο. ΝΑΥΙἀΠΡΡΕΙ«ΕΣ, 
8Ι Ρ]6Υ {νρ δα] «ορ 8ΥΤΡ ο ΟΙεπιθῖά Ονἰπί5,δ06 ο3/65Ί Ομεῖοῖ Τμᾶτί Ώαπι 

ΑιιβΕίῖα οί ατὺ Τὸ6 α] ... Ρ)Εα ἆ 6 Ρ πιῖὸ ααἰμαῖτ Αιρρ551 οίαῦῦ αἱ δε... 
115. 8Ρο Απιυισ αἱ γαρ, ΒΥΙΣΕΣ φ μία --... Ρ 98. 19ἱΕΟί οπι οορα]α1η 

11. ειδοτεσ: Αἲκα”. (5εᾶ ἔρ εοἴεπίεθ) ιδοντεσ | ήδη (Α ηδει) Που Ίοςο 

οππη ΝΑΒΟΡΕ ὃὅτ. ἆ ο νς (φιΐα Ίιογα ἐδέ ἴαπι πιο ἄε 50ΠΊΊΟ 57ΦΕΥϱ) Ὦαπι 

Απιῤιςί Ηἰοετίονίπ1.,.. ς ΤΙ απία εξ υπν. Ροη εἶπι ΕΘ1, αἱ Ρ]εγ {56 5ο 

Ο1απιδ55 0Ἠ1161 Τμάτί ΤΠΡΗΨΥΙ Όεο; Ρ απίε ωρα, 115. απίε εγερθ. Ροη 
. ΥΙΟΣ ΑΥΠΙ αοίἩ πο οχρτῖ | Ὅμασ ουπι Α”ΑΒΟΡ 9τ. Τθ. ἆδαιῖ Οἶεπι 

6356..ς Ίμη (εκ ΕΙΤΟΤΕ) ΤΙ ημασ «πι ΝΕΡΡΕΑΙ, α] Ρίεν ἆ εξρ νρ βα]Ἡ 

οοΡ ΑΥΙ5ΟΝ Αγπι 6ο ΟΥ Τ]άτί Ώαπι α].... ΒΥΤΡ αείῃ ΟτΙΠΙ 605 Ογτῖομ 459 
οπι | Εα 4Τ. εξ υπνουσ | ημων: Ῥ υμων 

19. ήγγικεν αἱ. Ο16πιδῖ5 0 12)506. 841 ϱ(ὅ,156 οἱο .... Α Ίγγισεν | αποθωµεδα 

οἱ. Ο16πιδ28 οί... Ῥεε(ποη 1έοπηῦ) Ώξα αποβαλωμεθα. Ἰμαμπῖ (4 ο 

{ρ νο ΟµΙπίθ58 ϱΥρ255 Απηριςί οἱο) αὐθίοίαποις (αὐίοίαπιις) | ενδυσωμ. 

δε (α9’) επι ΑΒΟΤΡΤΕΡ βα]οἷᾶ ορ 5ο Ο]6πιθ35 Οχτἰπίό58 απ ...ς 

και ενδυσωµ. εππι ἁοξρῦθίοἕαΙ, αἱ οπημν]ᾶ νρ αἲπι αθί Ο1Γ105 ΟΥν 
αἀοτδὲ Τμάτε αἱ ΟΥρ:585 Απιζτβέ αἱ ... βγταῖτ ενδ. ουν... αἲ βαμοοὰ 
ενδυσ. 8ἴπο οορι]α | τα (17. οπι) οπλα εἰ. 01επιδ5 Ον 5,565 ο, ϊπί 658 ϱὲρ 

Ουρ 5 Απιῤιρί ΟυβΙ6β46 είο .... ΑΡΗ 99. 98. ἀἘ ε τα εργα 

19. ευσχηµονωσ (Εα -μωμωσ): ἆ ε ἓ ϱνᾳ οἴς ᾖοπεδο. Φπαπι αᾱ νοσθπι 

Απιυομ 221: φιιοᾷ ἀγαεσὶ ἀἱσιπέ ευσχηµονωσ: Ίιοο αμίεπι Ῥγοργίο ἐφπί- 
2έαί Όοπο Ἰιαῦΐίι, ὄοπα δγρεοῖο. | κωμοισ: δτ3 -μαισ | εριδι και ζηλω εἴ. 
πα 582 ΟΥ πί5,δ6 ο 4/6ὐ8 οίο .... Ε δα] Ο1επιδῦδ ΑΤΩΡΡΕ 1151144 εν ερισι και 

ἕηλοισ, ὕπ σοπίεπέοπῖύιθ εἰ αεπιιαἑοπίδι8, Ἱίοπα ΟΥΡ:55 ἐπ οεγἑαπιἰπέδαφ 
οἱ Φεῖο 

14. αλλα ΕΙΙΏ ΑΒΡΟΒ.... 5 Ἰμπ αλλ ΠΠ ΝΟΡΊΕΑΙΡ αἱ οετίε Ρ]ου | κυριον 

(4 ἄευπι, 1. ο. ροθυ]ὲ ἄπι Ῥτο ἆηπι) εἰ. ΟιΙπί 1/30 ϱ(5)164. 315. 668 ϱ/41459 ρῇς: 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 14, 4. 407 

ΧΙΝ. 

1 Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσδε, μὴ εἰσ δια- 
- ΔΝ -- 

κρίσεισ διαλογισμῶν. 3 ὃσ μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, ὁ δὲ ἆσθε- 
νῶν λάχανα ἐσθίει. ὃ ὁ ἐσθίων τὸν μῆ ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω' 
ο πας] ) Ν 2 / ὕ / δις Ν Ν ο 
0 δὲ µη εσθίων τον ἐσθιοντα µη κπρινέτω᾽ 0 ὣεοσ γὰρ αυτὸν προσ- 

, π η σς ) 2 , ο) ο ον , 
ελάβετο. 4 σὺ τίσ εἰ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην:; τῷ ἰδίῳ κυρίῳ 

ὃ 5 τα τλε, ς -” 
στήκει ἢ πίπτει᾽ σταθήσεται δέ, δυνατεῖ γὰρ ὃ κύριοσ στῆσαι 

Β ΟΙεπι”δῖ (ενδυσασθαι γαρ παγκαλωσ ηµιν ο Θειοσ αποστολοσ συµ- 

βουλευεν τον χγ ΤΡ εἰο) οπι | νησ. χριστ. εἳ. Οτε8ί ἐΡῃ 314 ομἰπδ0 οιΣίος 
ϱοἱ955 οἰίο .... Β Ρο (ζοπιῖπ. ποβίγ. Ο]ω. Π68.) ΟΌ]επα χρι. τησ. (Οτῖπί 5,888 
Απιζιοῦ 616 {πάμε ἀοπεύπιιπο Πεδιιπι) | και τησ αἴ. Ο]απι”ο ΟτΙΠί 5.104. 315 
α{659 Ῥαρτοββξδᾶ οἱς ... Ῥ"σα 4” {σοπι και | εισ επιθυµιασ ο. ΝΒΡΕΙΡ 
] ἴθτο οπ]Ώ Ισπ]πίρο]365 0]απιβθτ Οτίπίβ)164 (α εοπειγρἰςοεπἑίαβ) Βαδτεξε 

958 ΟἨν16 Τμοτί ΤΗΡΗΥΙ Ο6ςο... ο 1. Αι 511 (ερ1 αἆ 0ᾳ8ἱοτ) ΟΥτΠΙΟΕΡΗ 
1158 ΤΠ Υ{9οτὰ εχοοά Ώ)4ΠΠ εισ επιθυµιαν (ΑπιζΗα δ)1δΤ σι οοπσιρἰδοεπθία), 
Τα εν επιΘυµειαισ, Ίἴεπι ἆ ο ἔσ νο Απιονςί εἰς ἴπ οοποιφρἰδοεπ(ζῖς (4333 

ἔνρ ὕπ ἀἄεδίᾶετίς). ΟΕ οἴ. Αιαρᾶοεῖ οιτίά πὈῖ αἆ νετρα: εἰ σαγηζ Ώγο- 

υἰζεπίίαπι πε }εοεγτές ἴπ οοποιιρἰκοεπέῖς Ίιαος αἀποίαϊ: φποᾶςὲ φιάδητιαπι 

τία ἄἰσεγοί: αἳ οπτΠ]8 ρτον. πο Ἰη οοποαρὶβεσπ 115 {αοσθτ]ς, δῖπε ἅιδίο 

αιιγεΒ οἰαιδιζα πιιπιεγοβίογε πιι]σεγαί. δεᾷ αγαυζοΥ ἴπέεγργες εἴίαπι ογά ὕπεπτι 

πιαζιαέ {ετιεγε υεγόογιπα. «ιοπιοᾶο αιιέεπι Ίιου ἴπι «γαεσο εἴοφιαο δοπείὶ -- 

υιζεγιπὲ εἴις εἴοφιιῦί Ίιδᾳε αἆ ἰδία ἀοσξίοτεβ: παιῖ]ὲ ἑαπιεπι φιιοᾷ πιοδίς εοᾶεπι 

υεγῥογΊπι ογά πε Ἰπίεγργείαίιπι εδέ, πιεο ἐθῖ υζάεέι ο ΤΕΥΕ ΠΠΙΕΥΟΡΟ. 

ΧΙΥ. 1. διαλογισµων ο{. Οχτοβί οογ79 οίςο ... δ. ὃτ. 46. 4π3 δτπ. 0633 78. 

109. Κ5οΥ οδοῖ αΙ10 ΟἨΤἼοσοπη (ποη Ἰ61ἱχί πες οοπι ϱχζοᾷ 1) Τμάτι 

λογισµων 

9. ο δε εί. Ο1απα1ὸ6 Ος 11345 ϱἱ4:348 ΑΙ π]ὰ ... Ἐα οσ δε | εσθιεν οἱ. 4 Ο1επα 

Οτ εἰ Ονπί 5164 Τατ(ρδυομ 16 Ηἱοι]ονίηΣ είς... Ῥ"κα ἀπ  ε{ρνρ ατπι 
Οµίπ{ 2,310 ϱ14,551: 069515 Απιζἒιι ΑιρῖοπηΤδ ο(αΗ0 οίο εσθιετω (πιαπᾶιοεῖ) 

ὃ. εξουθενειτω εἴ, Ο]απα 110: 505 Ου]πίθῦθ 660 (ποπ ερεγπα) ἘρίρΗδοἹ Τετί 

Ρ5ΥΟἨ15 (πε πι]{{]ίσεξ) εἰς ... Α 68. δ1εεῦ ΟτΙπί τά κρινετω | ο δε µη επη 
ν ΑΒΟΡ3Ά 6. ἆἲ σο Ο]απι1τὸ (αἱδῦ5ο µη εσθ. τον εσθ. µη εξουθενειτω" 
ο δε εσθ. τον µη εσθ. µη κρ.) Όαπι ... Εᾷ ἔ ρ ουδεο µη (πεφιε φιξ 

ποπ) ΟΠΙΙ68Ο µη ΑπΠῖθ κοι.... 6 και 0 μή ΕΠΙ ΝΕΡΟΕΤΙΡ α] Ρρ]εν 4 νρ 
Αγταίτ βαἩ αθἰἩ Βαβεία2τὸ ΕρΙρΙ δοῖ Τμάνε ΤΗΡΗΨΙ Ο6ςε Οτ]πί 69, 960 
ΑπποοοηΓΕΣΒ10 Απιογςί αἱ ... οπηίαπέ οορα]απῃ «ορ ΟΠΥΤΤΟ (ποοπ)), 

Ίτρπι ο (ά” φιιῖ αλίεπι, 4 ρταεροβιῖῖ εἰ, πθο νετο ἀε]αεν]ῖ - Ῥεγ Ἱπ- 

οπτῖαπ - αμίεπι. Ἠϊπο [αοίαπι νάίν αἱ ο ἁπριις παιίταπα {βηββοτί- 

Ὀοτεῖ) | ο Φεοσ γαρ: 1, α] Ραις ο γαρ Φε. Ῥταείοτεα ο ΒΡΙΡΗ δυτ μυ] 

Ροβί μή κθινετω Ἠπεο αάἁππίατ: κυριὼ γαρ εσθιΣι καν πινει, παν κηριω 

ουκ εσθιει κάι ου πινει. Βἰπιϊ]ίου ν. 6 νοτθα Ῥαι]ῇ αποία Βιηί, 

4. δυνατει γαρ (9) ουπι ΝΑΒΟΡΊΕΟ ... Ῥὺθίοερ Βαβεῖμ”ὅ οχεᾶά οἰσᾶᾶ 

ΟΠεΤΤ1 (αἱ. πιο»ςϐ) ΑΥΤΡ (αάᾷ εστιν ο. οὗ.) δυ;ατοσ γαρ... ς δυνγατοσ 

15. 1, 7 

15, 7 

14, 10 

Τα 4,12 

11, 98 



4558 14, ὗ. ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 

αν β ν [] ει Δ ἳ . ον . ς / . . ς / ᾗ τι δὲ / 

αὐτόν. ὃ ὃσ μὲν γὰρ κρίνει ἡμέραν παρ ἡμέραν, ὃσ δὲ κρίνει 
πάσαν ἡμέραν ' ἕκαστοσ ἐν τῷ ἰδίῳ νοῖ πληροφορείσθω. ϐ ὁ φρο- 

- ς νο Ν { 

νῶν τὴν ἡμέρα» κυρίῳ φρονεῖ καὶ ὁ ἐσθίων κυρίῳ ἐσθίει, εὐχαρι- 
νν - ο νε πι ρὰ 

στεῖ γὰρ τῷ 9εῷ ' καὶ ὃ μὴ ἐσθίων κυρίῳ οὐκ εσθίει καὶ εὐχαριστεῖ 
- ( - Ε) . Δ ς - « - - Ν . Ν « - ῶ 

τῷ Όες. τ οὐὖδει γαρ ημων ἑαυτῳ ζῃ, καὶ οὐδεισ ἑαυτῷ ἀπο- 
’ ν »/ . Ν -- - / - 2/ 2 ῃ 

θνήσκει' Ὁ ἑάν τε γὰρ ζῶμεν, τῷ κυρίῳ ζῶμεν, ἐάν τε ἀποθνή- 
- ’ / ή) ση . ΄ 

σκωµεν, τῷ κυρίῳ ἀποῦνήσκομεν. ἐάν τε οὖν ζῶμεν ἐάν τε ἀπο- 

γαρ εστιν οιπη 1, αἱ οπιΏ 1 Έμάτί Ώαπῃ. Ἠκ ]μαιιἀ ο {ϱνρ Ρο ΟΥΡΤ1’ 519 

Οτίσ{620 (61πο επἶπι) Απιζἒςι αἱ οίεπβ οδέ είπε; Ο τΊπΙ 55» ροέεδέ επὀπι (:: οξ 
Ἠοπιε]επι 16 πὈί εδί ὃ δυνατεῖ ποιεῖν, εἰ Βρϊϊοπι απας κα υβἰΜαἰ{ ὃ μὴ 

ὁυρατὸσ εἴη ποιεῖν.) { ο κυριοσ ΟΠΠ ΝΑΒΟΡ 841 ϱ0Ρ ΙΠΙ βο αθί] 
ἨαφοίΏ 3τόσᾶὰ Αιιρεοπί αά ἵνα 14 Ονγβῖος 4 (64115) ΟΡι 419 (10 ἆαπι), 1έθτω 

ἄοπιῦπιβ εἴιι ΒΥΙΣΕΝ 19... 5 ο Όεοσ ουπι ΡΕΓΑ1, αἱ ορτίε Ρ]ετ ἀἆαέρ 

νρ ΑΥΤΡ Ονπίθόυ Βαρείῃ 215 οἆ ΟΥΤΊ1Ι Τ]μάνί Ταπι αἱ ΟΥΡρΤ1: 515 Απσα1ία 
ΑἉπιρυγδί αἱ (:: είν. 9) 

δ. οσ µεν γαρ οι ΑΤΑΟΡ 26. ὃν. 4ο ξς νρ (Μἳ Παἰπὶ παπι αἴῖιθ) 5ο 

Βαςοίη 51 Ίαπι Απιζγςί (παπι αἰδι φιζζεπι) αἲ: Ἰωι ος µεν [γαρ]... 5 

ΤΙ οπη γαρ ο. ΝΕΒΡΕΡΑ αἱ Ρ]εχ αγταῖ! ϱ0Ρ αἲπη αεί Οπ{ 660 (11534) 

ΟσΊτ! Έμάτί αἱ Απρτοπι 80 ο(10 αἱ 1: ν]ἀευαίαν παῖηις αρίαπη | εκα 
στοσ: ὃ. ὅ. 14. ὃτ. 69. 150 ΑΥΙΣΟΙ αάά δε (9τ. ὃ)) | εν: Α 58. 54. οαί 
ἐκίατὸ ϱα ΟΗΥΤΤΙ Τμάτί οσα 

6. κυριω Φρονει βἶπο αἀἀἸίαπι 6Η ΔΑΡΟ"ΡΕΚα 25. ὅτ. 017" 4ο ξρ να 

οοΡ αθίὮ Οµἱπίθ0 Απιζυβθε ΑαρεοΏί 94ΐπῃ οµτποῦ τηαπίοὰ..,, ς (α09) Τί 
αᾶἁ και ο ή ΦΡοΟνώ» τήν ημεραν κυριω ου φρονει εππι ΟὔΙΡ αἱ Ρ]εχ 

Αγ γαίς αγπη Βαδοίμ ὅτή ΟμΤτὰ Ὦ]μάνί Ώαπα ΡΠοίοΒί 415 1 ῃ και ο εσθιων 
ΟΠΠ ΝΑΒΟΡΕΡ(ΕΤΡ α]οᾷ ο {ρνρ βγταί ϱ0Ρ ΥΠ ααίἩ ΟγΙπίθδο Ῥαρείμ 

ΟΥ Τμάτε Όαπι οἴς ... ς (Ξ αὐ Βσ) οἵη καν ΟΙ πΙΙπΒδο ρα (πΙΙΠΙπηε 

Ρτοῦαί ΟΙαπα1ῖΟ ο εσθιω», λεγων, πυριω εσθιει εἰς) | ευχαριστει γαρ 

(αἰ. Οµπίθ6ο Ἠαρείῃ τά ο{ο): Ρ δΙ. 48. οδοῖ ΘΥΥΣΕΝ 499 Αγ Ο1απι1τὸ 
18143155 Ώαπι και ευχαρ. | τω Όεω ρτῖ Ίοσο (αξ. Ο1επα1τὸ Ον]πί 660 Ῥρχί 
ΡδγοΠΊο 15 οἱς): Α 69. τω πυριω | καιο µη εσθιων 18 ευχ. τ. θεω: 1, 
οπι (ἐγαπε]Πεμάο; εἰπη]]]{εν 06” αὐ Ίµεραν αἆ ηµεραν, αἰδ αὓ εσίθιει 

αᾶ εσθιει (απβδταπ{) | και ευχ. τ. Όεω: ΙΤ. πἀᾶᾷ και ουδεισ αυτω 

στρατευεται 

Τ. και οὐδεισ: οὗ αάὰ Ίο) (516), Πίοιι «ορ 

δ.εαν τεγαρ (4 εξ νρ οἶοε επίπι): ΙΤ. ἄἲπι αθίμ οι γαρ, Ἰίεπι εἴνε 

εἰίαπι Ο1ΙπΙΘ0Ι ῃ αποθ,ήσκωµεν ρτῖ Ίοςο οππῃ ΝΕ αἱ ϱ]α ΟΥ ΤΤ Ογτ8οί»9 

οιὔδ Τμάτί αἱ... Ὦπ αποθνήσκοµεν 6πΠ1 ΑΡΕΡΑΡ 14. 90.41. 41. 48. ϐ2. 

Τὸ. 80. 1189. 114. 115. αδοιὶ Ερυνδ 10 απ ... ΟΕ αἱ {ογοῖθ αποθα- 

νωμµεν | τω (Ρὰ 911) πυριω αποθνγήσκοµετ: ΝΟ, αἱ ΟΙΥΠΠΟΡΟΣ τ. κυ, 

αποθνήσκωμεν | εαν τε (Ε8ξῖᾷ ϱ αἀά ουν) αποθνηήσχωκεν επ ΝΒΟΣ, αἱ 

ρία Ομ] ΟγνΥαείσδ Τμανί Ώαπι ... Ὦπ εαν τε αποθνήσκοµεΥ επι ΑΡ 

ΕΚΑΟΡ αἱ (ογαοῖὸ Ἱερ]γο ο ν,, αἱ α]ϊᾳ ε. τ. αποθανωµεν 
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΄ -- / 3 / 9) -- Δ Δ 3 / 

Ὁνήσκωμεν, τοῦ κυρίου ἐσμέν. 9) εἰσ τοῦτο γὰρ Χριστὺὸσ απέθανεν 
Γι Ν -- Ν .. / / 4 νι 

καὶ ἔζησεν, ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων κυριεύσῃ. 10 σὺ δὲ τί 
” Δ . ’ Ἂ 4 Δ δις - Δ .) ’ 

κρίνεισ τὸν αδελφὀν σου; ἢ και συ τί ἔξουθενεῖσ τὸν ἀδελφόν σου; 

2 0ο 5, 15 
1 Τ]ν 4, 14 

14,4 
5 ϱο δ, 10 

πάντεσ γὰρ παραστησόμεῦα τῷ βήµατι του Φεου. 11 γεγραπται γης τος 
5 - , , Β Λ ΄ - Λ - 

γάρ᾽ ζῶ ἐγώ, λέγει κύριοσ, ὅτι ἐμοὶ κάμψει πᾶν γύνυ καὶ πᾶσα 
ῃ Β , - -” ς ” π σα ἑ. ” Λ 

γλὠσσα ἐξομολογήσεται τῷ Θεῷ. 12 ἄρα οὖν ἕκαστοσ ἡμῶν περι 

ἑαυτοῦ λόγο» δώσει τῷ 8εφῷ. 

9. χριστοσ 8ἱπ6 και Ευ ΝΤ ΑΥΙΠΟ" ΡΥοίΕΕΚΑΡ αἱ ρ]ας ἔς να (6ἵ. ἴι ἀαπηῖά 

είς) οορ αΤπι ααίἩ Ο 51496 ο{4,155: 543 ο(ἰπιάδδΙ ΟΥτησ399 ΟἨγΤἹδίθΓΠο Ίου 
ΟΥ τε]αρΏ σ4” 90π ϱ(ο5α Τ4ὔ οἰΔοί 39. ὄὃ Ώπη Απιῤγϐί Απαφίζ5θ (6041113) βαάᾶπ] 

ες (4100) αἀά και οπι ΝΕΟΖΡΟΤ, ΑΙ Ίοηρο Ρία ἆἲ οί” Σ ο απι αγταίϊς 
1νπί309 Ονπί4,6610. ΟμΥΤΤδΡί5 Τμαάτί αἱ Επαἰσαιίας αἲ | απεθαν. και 
εζησεν οππῃ ΝΤΑΒΟ 60Ρ αππῃ αθί Ουτἰπί4,66Ι υἱς Ογτὴς»99 Ομεῖτᾶδεπιοὶ 

Ογτε]αρΗ δ4- 907 ϱ(654 Τ46 οἱαοι39. ὄδ Ώαπι Απαρί”5δ α]. Τίεπ τα έρνρ 
Ου 1456 ϱ{ 41195. 345 ΟΥΥΣΟΡΠΟΠ 614 (Θ(ζ40Ἠ 191 απεθ.. κ. ανεζησ.) 8ΕΠΟΙ 

πῖοβρἡ 33368 Απιῦὑγαί Ῥε]ας Ε]ρβ1Ι4Ώ απεθαν. κ. ανεστη ...ς (Ξ αυ οσα) 

απεθ.. κ. ανεστη κ. ανεζησεν 6η ΠΙΙΠΙΙΒΟ (ΒΥΥΣΕἨ πιογέητις εδὶ εἰ γευίωῖΐ 

εἰ γεβιγγεαίέ) Τάτίς επι ΝεΡΌΤΡ α] Ίοηρθ Ῥία ϐΥΤΡ ΕΡρῃν δή ΟΥΤτὸ 

5επηεΙ ΤΗΡΗΥΙ Οεο απεθ. -. α»εστ. κ. εζησεν. ΒϊπαΠέεγαα ϱ"δίςξς ἆ” 
ϱ Ππὴπί209 (πιά δεσι 13 εζησεν και απεθαν. και αγεστη | κυριευση: ΤΝ 
1π. 122. ηδΟΣ --εσει 

10. συ δε τι: αξι” αἀά γαρ (ναίν 1ρ8ο” ἀε]ονῖςβα) | τι κρινεισ: 4Τ. τισ εν 
ο κρι)ων | τ. αλ. σου ρτῖ (εί. Οτ]πί 605); Ῥ]εγα 40. ἆ ο [ρ απ.” Απιζσςί 

αάά εν τω μή εσθιειν | η (1 ει) και συ τι εξουθ. τ. αδ. σου: 118. 958. 
ΒΥΥΡ (εκ οᾷ 43) οπι... {5 απ Απιζιςι αάά ὕπ πιαπᾶισαπᾶο (5 Απιρυβί 

πι εαεπζο) | παντεσ γαρ (4ΤπιΕ 0133 οπι) παραστ. τ. βηµ. τ. Θεου: 

4Τ" οπη | τ. θεου (αὐ/) εππι Ν ΑΡΟ"ΡηΓα 4ΤπΡ 4 ο {6 απι {ι Π8ΥΙ {οἱ 

ΠΙΒΥΊΔΏ οοΡ αγπισᾶᾶ ΟµΙπί4/66316ὲ ϱἱ665 (φπιοᾷ Όεγο ἔπ 2γαεξεπέὲ φιιἑῶεπι 
Ίοσο αιμα] ἆἀεὶ, αἴ Όον. οεπο ἐπ ραπα] Ομτὶκα ῥοδηῖ, εφο φιζᾶετι 

ηπιζζαπι Ῥιέο ε88ε ἄῑ[εγεπίίαπι οί) Ώαπι Αιβ1ΛΟΤ παπί Ἠπ]σατί βοβμ] ... 

ς τ. χριστου εππι ΝΕΟΣΥ,Ρ αἱ ρ]εγ ρπεΙρ] νρΊθ ἀαεπη]ά βγταίῦ αγπιθᾶ 
ρο ΟυΥ1964 ιά 1 1 ϱιῖ6 ΟΗνγττά υἱ8 Οτο ὔτ (οππαςσβί 418 (πίᾳαθ αρ 

Οντβεί οἱ αρ εππαᾶ οκ ἴδία Ιεείῖοπθ οοπο]αα{ίαν: Θεὸσ οὖν ἄρα ἔστιν 

ο χε) ΤΠάονΙποΡ 100. 101 (αΏονίας ἐτασίας) Τ]μάχί ΑπΟςΠ1106 Τογιπιαγοδ, ή 
α]. ΟΓ εἰ, Ῥο]γοῦ (αρ Ώνγοββῦδί): παντασ δει παραστήναι τω βηµατι 

του χριστου και εχαστον υπερ εαυτου λογον δουναι. 

11, οτι (αἱ. ΟτΙπί66». 900 Τ14 101 11: 6 οἱ): ρε Ἀνίερτα ει µη, 6 πὶςί ἑ φειο- 
πίαπι | πασ. γλωσσ. εξοµολογ. οΙΠΠ ΝΑΟΡΌΙΡ αἱ οπιπσίᾶ νρ 00Ρ ΑΓΠΙ 
ΒΥΤΡ Παβί8ΡΟΙ1/53 Τα 1 11. τὸ Ομνττή Τ]νάνί Ώαπι αἱ Αιιοζοοηί ααἴπῃ ο(αΠ0 
8]... Ιωπ εξοµολ. πασ. γλωσσ. ο. ΕΡΤ είέΕεα ἆ ϱ {6 Ριε]ρ]ῃ 6ο (6ΥΥ5ο] 
αοἰλαίῖ και εµοι εξοµ. πα. γ)λ.) ΟιπίΙθ6Σ Απηῤγβε αἱ] :: Ίου οτᾶῖπα 66. 

ΤΧΧ; ϱο ογᾶ(πε απεπ 1ρ5ί 5εα πι] βΗπηὰ5 αἱ. ΡΕ] 9, 11. γαἰαῖέ αἆ 

πηπίππάππα 14 ᾳποά ργαεσαᾶΙί: εµοι καµψει π. γον. | τω Θεω: 4π, 

ἀαπηῖά ΑΥ1Ρ ἰχέτ. κυριω ... ΒΥΙΣΟΝ αθίἩ πιζ]ιῖ 
19. αρα ουν οππι ΝΑΟΡΡΟΕΙΟΕΙΙΡ” αἱ {8ΓΕ ΟΠΙἨ ϱ60Ρ ΑΥΙΡ ΑΥπΙ 5ο ΟΗγῖτά 

Τμάτίέ ΑπΙδΕΙΙ105 Ώαπη είς ... Ίμῃ οιπ ουν επ ΒΡ"ΕΟΡἜ 61Η αγτδος, 

ΜΕ 19, 86 
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/ πχ , ] - - 

19 Μηκέτι ουν ἄλλήλουσ κρίνωµεν, ἀλλὰ τοῦτο κρήατε μᾶλ- 
ΔΝ / ο ολ ο ολ) 

λον, τὸ μῇ τιθέναι πρόσκοµµα τῷ αδελφῷ ἢ σκάνδαλον. 14 οἶδα 
Ν ο. 4 ν - 3 - 

ο καὶ πέπεισµαι ἐν κυρίῳ Ιησοῦ ὅτι οὐδὲν κοινὸν δί ἑαυτοῦ, εἰ μὴ τῷ 
/ Ἡ π ων ρ / -- ον Ν ” ε 

λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι, ἐκείνῳ κοινόν. 19 εἰ γὰρ διὰ βρῶμα ὁ 
2 . 2 « ” 

10981 ἀδελφόσ σου λυπεῖται, οὐκέτι κατὰ ἀγάπην περιπατεῖσ. μὴ τῷ 
/ / 5 3 ΄ ς λ κος Ν ] / κ Δ 

."βρώματί σου ἐκεῖνον ἀπόλλυε, ὑπὲρ οὗ Χριστὺσ ἀπέθανεν. 16 μὴ 
{ - { 

10985 βλασφημείσθω οὖν ὑμῶν τὸ ἀγαθόν. 11 οὐ γάρ ἐστι ᾗ βασιλεία 
-- ” - Ν 3 Δ ’ 9 Ν 

του Θεοῦ βρῶσισ καὶ πόσισ, ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη καὶ χαρὰ 

Ποπ ἆςαίρνρ Οτπίθό Απιιιι Αιρ αἱ ζίαφιε Ρο αρα ουν, οἳ 8, 12. 
9, 16. 18. 14. 19. | ημων: ο 116. υμων | εαυτου: ο αυτου {| δωσει εππι 

ΔΑΟΡΟΒΕΡ (ὅωσει λογον) αἱ ἴθτο ΟΠΙΠ Ῥο]γεῦ (νίάο απίθ) ΟὐτΊτή οκ 

πιοδο1 Τμάτί ΑπεοσΙ1106 Ίλαπι είο ... ΤΠ αποθδωσει εππι ΒΡ"Εα 9. 

ΟΗνΤΤ4. Ἐκ Ιμαπῖς γεᾷᾶεὶ 4 ο ἐρ νρ Οτ]πί Απιζισι α], ἀαδίέ ΟΥΡ155 | 
τω Θεω ΟΝΠι ΝΑΟΡΕΙΡ αἱ {εγα οπηη ΟτΙπί 65. 668 ϱἨχττε Τ]μάτι ΑπῑοσΙι 

1106 Έαπα οἱο Απιζιηι α] ... Ώξα 64. 6113 Ες ΟΥΡΙ68 Αιρθοπίααἶπι οἱ 

πΊΟΥ 600] ϱπῃ (ν]άθ 8αρτα οὐ. Ῥο]γο), Ἠΐπο Ίωπ [τω Φεω] 

19. κρινωµεν: Ῥ δτ” -νομεν | κρινατε: ΡΕα -νετε... Ῥ -νομεν | προσ- 
κομµμα: Ἡ αἲπι (ΒΙπΙΙΗ {εν ο 5ΥΥ5Ο3) οπι. ΟΕ αἴ, Αγ156Ώ μέ ο επ σιζειτι 

ᾖαἴγὶ έο ποπ Ῥοπαςφ. | η (Ἠ ΒΥΙΣΟΝ αγπῃ ΟΠ1) σκανγδαλον: ὃτ. Απ 68. 

98. 116. 120. 958. Ὀδουῦ ηδόΣ 056 α] {αγθῖθ Ον 115 οχπιοδοΙ Ογιαᾶοςβἠ9 
Απιϊοσ]ι1100 α] εισ σκανδαλον 

14. οιδα: ΙΤ. αἀᾶ δε | εν κυριω (εί. Οσα δ64" 605 ϱ{ϱ): τρ ὃΤ. 48. ΤΙ. 95. 
116. αἱ {οτοΙῦ ατπι εν χοιστω | ὃιεαυτου επι ΝΒΟ αἱ δαΐ πι ΟΗΥ151 
5οπηο! Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ. επι ἆαείςσνς (επι τε]]) ΟτΙπίθθ4 {ο (ευ ἑρβωπι) 

εω. ο Β7 Ότπ ΤΙ δι αυτου οἳπ ΑΡΕΕΑΤΣΡ αἱ Ιοηδο Ρ]α (10 αρ Βοτί, 

ϐ αρ Μίίμααί) ΟΠτῖτδΙ5οπιε! Τ]άτί (τὸ γὰρ δὲ αὐτοῦ τοῦτ ἔστιν διὰ 
τὴν εὐαγγελικὴν αὐτοῦ νομοθεσίαν) Όες εἴβεν αρ Ο6ς (τοῦτ ἔστι τοῦ 
Θεοῦ) 86Ο] 115: (ἤτοι τοῦ κυρίου τω ὡσ τὰσ νομικὰσ παρατηρήσεισ 
παύσαντοσ' ἤ δι ἑαυτοῦ τοῦτ ἔστιν οὐδὲν αὐτὸ καθ’ ἑαυτὸ ἀκά- 
ϐαρτον) | τι: ϱῦ (ποἩ Ιίθπι ϐ) Ροβί κοινον ρου | εκεινω: Ώβι" Υ]ᾶ εκει- 

νων (86ἆ / ΡτοτΕΙΡ ϱΓα8ΙΠΙ) 

15. ενγαρ ()9’) οππι ΔΑΒΟΡΕΕΘΡ(1/Σ1) α119 ἆ ορ σιιεΙρΏ Υρ «ορ ΒΥΥΡ ΟΡ 

Άτπι ΟτΙπίθ61: 666 ΑπιΙοσςΙ 1130 Ώαπι Απιριρί οἷο .... ς σι δε οπη 1/0Γ6Ρ αἱ 
Ρί6ν ΑΥΥ56Ἠ αἱ) ἴχί πο (αδίἩ εἱ -) 01181 Τματί α] | ο αδελφ. σου: Εᾶ 
οπι ο | απολλυε (ος. 10989 ε]αἲ Οἱ 12163 οἱς): Ρ(ΕΙ, αἱ πα (6 αρ Βοτῖ) 

απολυε ... Ἐ αἄπολλυειν (ξ 6 αθᾳπο αο ἆ ο ραε]ρ] νΡ οἰο ποζί -- 

θεγζεγε) 

16. ουν οὐ. ΟΙ1απι1θθ ΟνΙπίισότ οἱς: [ι α]14σΏτο οπύπι (8ΥΥΣΕΝ εἰ --) ... Εα 8. 

ἔσρο απ οπι | υμων ΟΠΠ ΝΑΒΟΤΡ αἱ οπηηῦΙά { ᾳπε]ρ]” ΥΥΡ ΟΗσΤ93 

Τ1ᾶτε αποίδίης οἸορίο..,, θηκα ἆ ο 6 πιῖδ ρπθ]ρ]"” πο ΒΥΥΣΕΝ (οορ 

ῥοπιπι ποβίγπι οἱ ὀοπιωπι υοβίγιιπι) Ο]οπα 166 ΟτΙπίθότ Α]α{3615 (οχ]ου- 

ἰα{1ο αἆ ΠΙΟΠΑςΊἨΟΘΒ) Όαπι ΑαστοπιδΙ Απιοιμι αἱ ημων» 

17. βρωσισ κ. ποσισ εἰ. ἆ ϱ {0 πιῖθ ριε]ρ] νρ εἰε ... ΑΡΕΕΤΑΕΙ ῥρωσεισ 

(οί, ϱ) Σ. ποσεισ 
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2 ῃ ον ρω « Δ » / / - ων 
ἐν πνεύματι ἁγίῳ' 18 ὁ γὰρ ἐν τούτῳ δουλεύων τῷ Χριστῷ εὖα- 

- - Ν - 2 ’ ” ολ] - 

ρεστοσ τῷ Θεῷ καὶ δόκιµοσ τοῖς ἀνθρώποισ. 19 ἄρα οὖν τὰ τῆσ 
πα γὁ ’ ν Ν Ὅ 5) 9 ω » 3 / χ 

εἰρήνησ διώκοµεν καὶ τὰ τῆσ οἰκοδομῆσ τῆσ εἰσ ἀλλήλουσ. 20 μὴ 
᾿ ” - Δ 

ἕνεκεν βρώματοσ κατάλυε τὸ έργον τοῦ Θεοῦ. πάντα μὲν καθαρά, 
3 Ν Π ο ο ’ - Δ Π 2 ; . 
ἀλλὰ κακὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ διὰ προσκόµµατοσ ἐσθίοντι 2ἱ κα- 

-- ΔΝ - σ 3 ος 5) 

λὸν τὸ μὴ φαγεῖν κρέα μηδὲ πιεῖν οἶνον μηδὲ ἐν ᾧ ὁ ἀδελφόσ σου 

προσκόπτει. 35 σὺ πίστιν ἣν ἔχεισ κατὰ σἑαυτὸν ἔχε ἐνώπιον τοῦ 

18. εν τουτω (40’) ουπα ΝΤΑΒΟΡ"ΕΕΡ ὔ. ἆ ο Γρ πι] νρ 84Ἡ «ορ ΟτΙΏίθ6τ 
Ρἱ8 ϱἱ668 (7η Ἰοο, Ίου εδ, ὑπ δρίγίέι δαποίο) Ώαπι Απιζιιι Αιισεοπί δάῑπα 
είο.... ς εν τουτοισ ΕΠΙ ΝΕΡΕΕΙ, αἱ ἴετο ΟΠΙΠ 5πε]ΡἩ 5ο βγταῖτ αγπι 

ΟΗ1185 Τμάτί ΤΗΡΗΥΙ Ο6ε ΤοαγίβρΣΥοΝ 16 (παπι Φιιὸ ἴτι ἐείῖς δεγυτέ, ῃίασα- 
δ1ΐἱ8 εἰ ργορίέαδι]ί ἄεο ποδίγο εδ) | τω χριστω οἳπι ΝΒΟΡΓΕΙΡ αἱ {ετα 

οΤΩΠ (47. τω κυριο) Ον Τμάτί Ώαπι εἰο ... ἴμπ οπι τω «ππῃ ΑΡΕα: | 

δοκιµοσ οππι ΝΑΟΡΕΕς ΠΡ οἱο ... Β (αἳ” αἰδ, Εδ επίπι αεσεπίαπι δοκί- 
µοισ αἀάῑά1) αξῖ” δοκιμοισ, Ἱΐεπα Ττ. ροδέ ανθρωποισ 

19, ἄρα: Ἰηνεπῖέαχ ἵπ ο ἆ εἴῖαπι ἄρα, αξ 1, Π3ΕΥ (8εὰ ΠΣΟΣ διωκωμεν, ΠΟΠ 

-κομεν Ἠαβεί). Ιμπεὰ η ἄρα οὖν -- διώκοµεν - ἀλλήλουσ; Οείοταπα 
αρα ουν νετίιπί οκ Τια[Ιπίς «ἴαφιε 4””3 ε Εριθὶρῖ νε ΟχΙπΙθ685 Αποζτι 

εἰς, Ίαφιέ εγφο ἆἲ 5 | διωκοµεν (αξ. Τιπεᾶ πηῖπ) οµπ1 ΝΑΒΕαΙΡ ὃ9. 48. 
Τδ. 116. 9258. αδὲτ οδοῖ Ο1Γ155 ΑχπιοδοΙ..,, ς Ἰθᾶ πηαί Τή διωκωμεν 
επι 6ΡΕ α] Ίοηρο Ρία Ομτεάά Τμάτι ΈΏαπι ΑΙ. Τίοπι βεσίσπιγ ἆαεερ 

πι]. 9Ί σιθ]ρ] νς τα]! ΟτΙπίθ65 Απιῦγβί οίο | εισ αλληλουσ 8ἶπε αἀά]- 
ἔαπα οἱ. ΟτΙπίθόδ είς: Ρ"Εξα ἆ ο {ρ πι]. 5Ί σπε]ρ] νρ (564 ποπ ἀθπιῖά 
λατ]Ἅν1) Απιζγςί αἱ (58εά ποηπ ΑπΠρΠΟΥ ΠΙΒΠΙςΟΠ ο[οοπί 94 πιαπ) α4ἆ φυλαξω- 

μεν (οιφοάίαπιις). Θ ατα ἵπ Ιεσίῖοπεπα Ππςῦταβ ποπ οπιέέαν"'. 

90. µαταλυε εξ. Ο]απι1τ1 αἷς (ΟτΙπί 668 ποζίέε -- εοἴυεγε): ἘΟΘ καταλυειν (4 

{ρ ϱιεΙρῃ νο αίο πο - ἀεδίγιεγε) ... Ἂἲ (ποη Ι{6πιϐ) απολλυε | κα- 

Φαρα: Ἀῦ αἀά τοισ καθαροισ 

91. κρεα οἱ. Ο1απη1τὸ. 550 Ογ1163 οἱς ... Ρῦ (ποπ 1επιθ) ὅτ. κρεασ | πιειν: 
ρΎπειν ... Ἐα Ο]επιδδὸ (πο 110) πινειν | προσκοπτει οἵ. νᾶ ΟΥ 11165 

αἰληί 5,962 ο 4665. 669 δίο ... ΑΤΡ λυπειται. ΝΙΙ αἀάιάίππας οππη κ (εί) 
Αο 6131” ΦΥΙΣΕΒ ζοΡρ αείὮ αγ ΟτΤ63 (αβετί καλον το πδαιιθ προσκοπτει) 
Οτῖπί 5965 οἱ 1668 ε{ 669 Ώαπα Αιιροοπίααΐπι,.,ς (4099) Τη (περ]εοίο Οτ) 

Τ1 αἆᾶ η σκανδαλιζεται ή ασθενει Ο6ΝΠΙ ΝΟΒΡΕΕΕΙΡ αἱ] ἴετο ΟΠΊΠ (6. 

116. 01155 σκανδαλιζ. ἡ προσκ. η ασθ.) ἆ ϱ {5 πιὸῖ νρ β4Ἡ ΑΥΙΡ αγπι 
ΈῬα5 21351 {το ΟΗτΤ8 (6135) Τ]άτί αἱ Απιζταί α]. Ἐκρ]ϊοαίατ Ίουιβ 

βο]ιο] 116 οι4Η4Ρί ρα: σκανδαλίζεται, ὡὧσ κοὔῦφοσ' προσκόπτει, ὧσ τυ- 

φλώττων' ἀσθενεῖ, ὧσ ὀλιγόπιστοσ. 

29. ήν εχεισ ΟΠ ΔΑΒΟ {ο] α]]όρπι ϱορ ΟτΙπίδ69 Αιιρτοπη 51 ρἰεοπί βάῑπη 
Ῥε]ας ... ς Τί οπι ήν οπΊη ΡΕΕΟΙΡ αἱ οπιηῦ]ά ἆ ερ νς (εί. απη [α 

4οπιῖά) βυταῦ ϱαἩ ατπῃ αθίῃ ΟΙΥΤ5” Τμάτι Ώαπι Απιργςί ΑιισΠΙΟΥ πιαηΙςΕ 
αἱ. Ἐ]αοίπαξ εγρο ]θ6οίῖο Ἱπίοτ ΗΙΗΗΤ εἰ 1Η. | κατ. σεαυτον «πι ΝΑ 

ΒΟΡΕΙΡ α] ρα... ς (ποη «ο 0 57) κα. σαυτον οππι παπηδο υῖκ πια 

ΟΗµτΊ84... Ἐα κα. σεαυύτω | ενωπ. του Θεου (εί. 8): αὖ 20. 42. 91. 1289. 

258. ΟΠτῖ8Η (οοπβεη{ἶεπίθ «ΟΠΙΠΙ) ΟΠΙ 

ΤΙΕ1, 15 

16098, 18 



445 14, 25. ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 

ᾱ ς ο. ο ον 
Φεοῦ. µακάριοσ ὁ μὴ κοίνων ἑαυτὸν ἐν ᾧ δοµιµάζει᾽ 29 ὁ δὲ δια- 

κ ” - ” 8. 

κρινόμενοσ ἐὰν φάγῃ κατακέκριται, ὅτι οὐκ ἐκ πίστεωσ᾽ πᾶν δὲ 
ο] « 

ὃ οὐκ ἐκ πίστεωσ ἁμαρτία ἐστίν. 

ΧΥ. 

ι 2 , ς. ε 8 9 / -- 

ενα 1. Ὄψείλομεν δὲ ἡμεῖσ οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθένήματα τῶν ἀδυνά- 
Ν - { - -- 

των βαστάζευ’ καὶ μὴ ἑαυτοῖσ ἀρέσκειν. 2 ἕκαστοσ ἡμῶν τῷ πλη- 
’ 2 / 5] μ 1 Ν Δ 3 ντ. ὃν) Ν 5 

σίον ἀρεσκέτω εἰσ τὺ ἀγαθὸν πρὺσ οἰκοδομήν Ὁ καὶ γὰρ ὁ Χρι- 
] » ὁ 3 ν -- 

5» 68 (6),1ο στὺσ οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν, ἀλλὰ καθὼσ γέγραπται" οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν 
ν ε) Ν 3 τ 

ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσαν ἐπ ἐμε. 4 ὅσα γὰρ προεγράφη, εἰσ την 

28. εαν: Β αν | φαγη: Ἡ φαγει | κατακεκριται: Ρ κατααρινεται | ο ους: 

ϱΡ3ρ 97, τ1. το ουκ. Οείεγαπι κ” α πιστεωσ αἆ πιστεωσ (ταηβ]]αῖς, 

εογγοχ]{ κ. | αµαρτια εστιν: αἀάαπί Ώος 1οςο 69416 89]0 ἆοκο]ο- 

ρίαπι: τω δε δυναμιενγω πβα εισ τ. αιωασ᾽ αμην (εξ Ἱηίγα 16, 2ὔ---ϱΤ), 

1, 8ἱ [ογο300 οἱ Ιασοπαχία (α ϱ Ἡ. 1. οετίαο βρα(ϊῖαπι Υασμαπι Ἠαῦοπθ) 

ΒΥΤΡ ατΡ (αξ, σοσίᾶ) Ον Ογιαοί Τμάτε Ώαπι αἱ. Ίΐεπι ο ἆ αρ ΟσΙπίθθτ 
, οοπίγα μαβοπί α ἆ ΕΙπ απ {οβῖα5 ορϊδία]ας ΒΒΟΡΕ αἱ Ραις ἆ ο Ενρ 

ΦΥΥΣΕἨ «ορ αθἰμαίζ αγθ Οπἰπίθ»τ Απιζγει αἱ... πίτοα 1οςο Παῦδεηί ΑΡ 

5, 1Τ. (109148) αγπηζάᾱ οἱΖοΝ..,, πει ἴτο Ρ9 ΥΕ (ΒΡ8{10 γαοπο ῥροβέ 

16, 94) (α 6 νῖᾶς απίε) Μαγοῖοι αρ Οµπί ο ἆ αρ Ηίεχ (μ{νῖᾶ). Αοοι- 
ταίίοχα γίᾷε πά Βπαπι ερϊδία]ας. 

ΧΥ, 1. δε: ϱ" ττ. δτ. ν16ἱ οἳ5ἳ αἰΣ οπι | Ρα εαυτοισ (Ε -τουσ) αρεσκον 
(5εὰ {5 2ίασετε) 

9. ἑκαστοσ 5ἶπε οορπὶα ΕΠΙΠ ΝΑΒΟΡΕΕΕΙΡ αἱ Ίοηρο Ρ]απ ἆ ο {ξσπῖὃ νρ 

οοΡ 8ΥΤΡ αθίὮ ΟµΙπίστ! (Β49 3556) ΟΗΥΤ5δΙ Τμάτί Ώαπι Απιζιιι αἱ... ς 

ςΞ αυ 82) αἀὰ γαρ οππι πηῖπαδο νὶα πια (8ΥΙΣΕΝ αγπι δε) { ημων ουπι 

ΝΑΒΟΡ᾽ αίζτ, αἱ Ῥ]α ἀἲ ο (νᾳόᾶᾶ ἑαδίαο ΒαΏ) Φυταίῖ «ορ τα]! Οχἰπίθτιο 

Ῥας 34306 οκοᾶά Οµγς8ί496. 9 (οαάεπι ἵη ϱΟΠΙΤΩ αρ Μοπίξ οππη υμων 
Ἱεσαπίαν) Όου Απριποῦ πΙΣΠΙΟΗ αποίδίπε ο]ετίο (Απιῤγδί Ῥ]απο οπι) ... 

ΡΌΚΑΡ αἱ Ρρ]ας”5 ἆ4ἲ ἓς τηῖδ νο (αἱ. απι {απ ἀαπηῖά Ἠατ] (οἱ) ΟνπίθτΙα ϱ{ 
67 Ῥα93 456 οᾶᾷ νοί Ομτ 191 Τ]άτί Ώαπι οίο υμων | ειστο αγαδθον (ας. 
Οτ]π{ σταρ)... κξ οπι (8οἆ αά ἆ κα) . 

8. ο χριστοσ: ΡΕ ο ο | τα ουκ εαυτω | επεπεσαν 6ΙΠΙ ΝΑΒΟΡΕΚαΡ 

αἱ Ῥογπιι (4 αρ Βοτί) Ὥαπι ... ς επεπεσον (ςε1855. 1641 σεν οχ 6ΙΥΟΥΘ) 

οπτη 1, αἱ Ρ]α, ηεο α]Πίειν οὔμΙ Ον Τμάτί είς 

4. προεγραφη (18 αἱ -φει) ΕΠΤΏ ΝΑΟΡΖΟΕΙΡ (εί ϱ"κα πφοσεγραφ.) αἱ οπιΏ 

νά (5εά Ρ 14. 1Τ. δΤ. α4ἆ παντα) ϱαε]ρ] (2γαεξογιδία κιιηέ) βγταίτ ο0ρ 

ϱο ΟΗγ153 Έμάτί Ώαπη αἱ Αυρεοπί ἔ8ιιδί15 ο,αΗῦ {απία βοπἱρία κιηέ) ... Β 

4ο {56 πιῖδ νρ αγπι ααί]ι ΟµΙπίθΤ1. 673 Απιὺτοί αἱ εγγραφη. Ργὰαίδτθαφιιθ 

Ἡ θ4ὰ παντα (αέ αἶλπη Ρ αἱδ) ... Ἠθετο Ο]επιῖ” ή γραφη λεγει | 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 15, 10. 445 

« / , 3 η σα ς - ε - υ ῃ Ξ 

: ἡμετέραν διδασκαλία» ἐγράφη, ἵνα διὰ τῇσ υποµονησ και διὰ τῇσ 

παρακλήσεωσ τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν. Ὁ ὁ δὲ θεὺσ τῆς 
ε ο η -” / ο οι » 
ὑπομονῆς καὶ τῇσ παρακλήσεωσ δῴι ὑμῖν τὺ αὐτὸ φρονεῖν ἐν 

Π υ - σ Π Γ 

ἀλλήλοισ κατὰ Χριστὸν Ιησοῦν, 6 ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόµατι 
/ Ν { Ν ’ -- η ς -- 3” - Ζ-- - 

δοξάζητε τὸν Θεὸν καὶ πατέρα του κυρίου ἡμῶν {ησου Χριστου. 
/ η] / Γ .] σ- 

Τ διὸ προσλαμβάνεσθε ἄλλήλουσ, καθὼσ καὶ ὁ Χριστὸσ προσ- 
« - Π - - ; Ν . κ 

ελάβετο υμᾶσ εἰσ δύξαν τοῦ Θεοῦ. ὃ λέγω γὰρ Χριστὸν διάκονον 

γεγενῆσθαι περιτοµὴσ υπερ ἀληθείασ Φεοῦ, εἰσ τὸ βεβαιώσαι τὰσ 
2 ’ ο-ᾱ ΄ 9 Δ δὲ ”/ : ν ε Δ 3’ / ς ’ ΔΝ 

ἐπαγγελιασ τῶν πατέρων», Ὁ τὰ δε ἐθν υπερ ἐλέουσ δυοξαάσαι τον 

θεόν Φὡσ γέγραπται᾽ διὰ τουτο ἐξομολογή η ὃν ἐν , καθὼσ γέγραπται᾽ διὰ τουτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσιν 
Ν - , 5 Ν / . 3 / ” 

καὶ«σῷ ὀνόματί σου ψαλω. 10 καὶ πάλιν λέγει' εὐφράνθητε ἔθνη 

εγραφη (α0”} οππῃ Ν"ἨΒορηεα 6133 680. 4ο {ρ μιεὶρὶ πιῖδ νρ ΦΥΥΣΟΒ 
60Ρ 8ΠΠΏ θίἩ 5ο Οἶδπη 5” Οπ]πί Ρἱ5 Ααρεοπί ΓααΡ{18 ϱιαΗ5 4]... ς προ- 
εγραφη (1Ρ -ϕει) ουΠΙ ΝΟΑΙΡ α] ρ]ογ ΑΥΤΟ Ον 152 κάτι Ώαπι Ῥμοί 

πιαηί 5,14 ῃ καν δια τησ παρακλ. (εί. 0 -ἰ- ὢπ) οτη ΝΑΒΟ”1, αἱ ρ]α555 4” 

ΦΥΥ5ΟΏ αγΠΙ αεί Τ]μάγί 1109 εν ς ΤΙ οπι δια οππη Ο5ΟΙΥΡΕΕΑΡ αἱ ρ]α 
4 ἒ ο {ρ πιῖδ σιε]ρ]ῃ νο ΒΥΙΡ ϱοΡρ ϱο ΟΙαπιὔῖτ2 ΟΗνΥ155 Τμάτίιέεν (αά 

Ἡ. 1. οἱ 121351 ο(25τ) Ώαπι Έ]ο ιααίοἳ δν Οχ/πί οτ1. 6ἳ2 Απηῤγεί Αἱ | εχω- 
μεν: Ρ 1Τ. 116. αἱ356Ι εχοµεν... 8 ΟΙεπιδῖῖ αᾶά τησ παρακλησεωσ, ἴέθιη 
Οµἱπ{ΘΤ3 (ποπ Ἱέθιη 611) αάά αἆ ἄειπι 

δ.κατα χριστ. ησ. επ ΒΟΡΕΠΙ, αἱ Ρίετ ἆ 6 µ πιῖὸ ριεΙΡῃ «ορ αγπιοᾶἁ 
σο ΟΜΗ155 Ώαπι ... ΔΑΟ"ΕΡ 8τ. Τ9. 109. ἐνρ βγνπίν αγπιθᾶ αθίἩ ΟνΙπίθτθ 
ΓΙ 1351 Τμάτε ΑπιζγἝι κατ. ιησουν χριστον 

Τ.ο χριστοσ: Εοπ.0 | υμασ επ ΝΑΟΡΡΕΙ«ΕΡαΙ, αἱ ρ]α ἆἲὶ ο {ρ πηῖὸ 

ριε]ρᾶ νο αυτα «0Ρ ΤΠ 6ο αθίῃ Οτὶπίθτορῖ θτ4 ρῖς (01195 Απιυγςέ 
ες (συ Ἀπ) ημασ οσπι ΒΡΡ ἀπ. αἱ πια 4 Τμάτί Ώαπα | του Θεου 

ΟυΠΙ ΝΑΒΟΡΕΕΟΡ ὃτ.... ς ΟΠ του οἵπι 1, αἱ ρ]εν ΟΥ Τμάτί Ώαπι 

8. γαρ (αΡ”) οἵπι ΔΑΒΟΡΕΕΑΡ ὅ. 6. 19. Τὸ. ἆαξο ϱιεΙρ] Υςβ «οΡ Ρο 

Ογιαοίθδ Ίλαπι Ονπίῦτὰ Απιογρί οίο (αο(λαίὈ ΈρίρΙδ2 ουν)... ς δε οςπη 
1, αἱ Ρ]οι βγταίς αγπι ΟΗΥ756 Τ]ιάτί ΤΠΡΗΥΙ 06ο | χριστον (0’) ουπι 
ΔΑΒΟ ϱορ απ ααἲα Οµπίθτή Ὦ1ά υπ 21 ἘρΙΡΗ 555 ΟµΥΤότοοπα (τον χ) 
Ογταείθὅ Ίλαπι Εαουιιὰ 165 (641111) .,. τρ αἱ Ίοηςδε Ῥ]ιι οαἱΣίδο0 ριιθΙρΗ 

να 5ο ΑίΠὺδ Ον 1δδικι ΤμάνῦΙΣ ΤΗΡΙΨΙ Οεο ΑπΠΙΡΙΡΕ ΑΙ χριστον 
(ησουν ... 6 (ήσουν χριστον ουπι ΡΕΡα 351 ο56Υ αἱ ραπονίά ἆ ο ξρ 
λατ] Αγταίτ | γεγενησθαι ΟΙ ΝΑΟ"ΡΕΕΙΡ αἱ οπιπσίά ΡΓ1ά 001311 ΕρΙρΗΒΟΣ 
Ον 96. το ΟΥΥβείῦ5δ Τμάτί Ώαπι αἱ] ... Ίη γενεσθαι οππι ΒΟ ΡΕ 
αγπ Α{ὸ55 

9. δια τουτο: 8ΐ6 πᾶ τοβί](π1{ Ρτο ὅια του πθοφητου [ εν εθνεσιν αὔΌδᾳιο 

αἀαῑίαπα εί. ΟνΙπίθπ{Ρΐ5 8ίο ... πο 1, ὅ. 11. 1Τ. Τ9. 80. 106. 2958. οἳος 
αἱ (ογε”ὸ ϱριε]ρΏ ϱο νµ-]ε (αξ. Βασ] {ο], 564 ποη απι {ι ἀεπηϊ]ά) ϱοΡ ΒΥΤΡ 

ΟΗχ195 (6Ι. ΠΙΟΡ00) Ῥε]ας Φεάπ] αάὰ κυριε (1: ε ΤΧΧ) | τω ονοµ. σου 

ψαλω ΕΠΙ ΔΑΒΟΕΙΡ αἱ οπιπν]ά ἆ ο ξνρᾳ σιε]ρ]ι οίο (αἱ. Ονίπί ϱἱ5)... 

ΡΒΤΕΕΤΑ 6 6ορ (86ί] φβαίζαπι Εἱδὲ πι Ροριῖο) ψαλω τω ονοµ. σου 

141 

5 πα 39, δ0 
Ῥν 17 (18), δο 

Όι 99, 43 



444 15, 11. ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 

, - - » » Ν ῃ ς αν / 4, Ν 
Ρε 116(11Ώ,1 μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτου. 11 καὶ παλιν᾿ αινεῖτε πάντα τὰ ἔθνη τὸν 

Ν ’ ” / Δ 

Ἐκ 11 1ο ΚύρΙΟΝ, καὶ ἐπαινεσάτωσαν αὐτὸν πάντεσ οἱ λαοί. 19 καὶ πάλιν 
« 4 ο 2! ς ο) - 2 Δ δν 5 .) ” 

πει». Ἡσαΐασ λέγει ἔσται ἡ ῥίζα τοῦ Ιεσσαὶ καὶ ὁ ἀνιστάμενοσ ἄρχειν 
3 ” - 3 - « λ Ἡ - 
ἐθνῶν, επ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιω. 19 ὁ δὲ Θεὺσ τησ ἐλπίδος πλη- 

{ - - Ν ” -” ’ 5» 

ρώσαι ὑμάᾶα, πάσησ χαρᾶς καὶ εἰρήνησ ἐν τῷ πιστεύειν, εἰσ τὸ 
’ { - - ’ / ’ 

περισσεύειν ὑμᾶσ ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάμει πνεύµατοσ ἁγίου. 
/ / ν / λ ο ο αλ ιο ” α 

14 Ιέπεισμαι δέ, ἀδελφοί µου, και αὐτὸσ ἐγὼ περι υμῶ», ὁτι 
Δ 2 Γ , 2 η ᾱν 

καὶ αὐτοὶ µεστοί ἐστε ἀγαθωσύνησ, πεπληρωμένοι πάσησ τῇσ 

11. καν παλιν δἵπο αἀ ἁἹζαπα «ΠΠ ΝΑΟΠΡ αἱ Ρ]εν νς αγπιθᾶ αείΠΡΡ Ον]πίθτά 

Ο0Η1108 (οπι αἱ, παλιν) Τ]μάτί Όαπι ΤΗΡΗΥΙ Όεο Απιργδὲ ... Ἰπ αάᾶ 

λεγει οππη ΒΡΕΕα 1. 4ςθ { ριαεΙΡΏ ορ βυταῖ σο αγπιόᾶἁ αθίμτο | 
παντ. τα εΌνη τον κυριον (:: ου οτάῖπε πεπιο Ίπ ΤΧΧ) οτι ΝΑΒΡΕΡ 

4Ί. ἆ ο ριπθ]ρἩ νρ ΔΥΙΡ Ρο ατπιεᾶ ϱορ (πα. τ. εθν. αιν. τ. κυρ.) Οτ155 

ΤΠάτι Ώαπι Απιζιεί α] ... ς τον κυριον παντ. τα εθν. επ ΟΕ61, αἱ 

Ρ]ετ ἔρ ΒΥΙΣΟΝ αγπιοᾶᾶ ααίἩ Ονἰπίστά ΤΠρΙγΙ Ο6ο (:: πἲ ΤΧΧ) | καν 
(απίο επαιν.): ΙΤ. 49. 68. 109. αδον οδότ α] {εγα1ό ΥΙΣΟΝ ΟἨ198 οπη | 
επαινεσατωσαν (:: αἱ 1ΧΧ οκ ΝΑ) 6ΗΊΠ ΝΑΒΟΡΕ 99, ΟΗΥ198 ᾳϱχοοά1 

αἴπιρ βανἩ Έαπι ... ς επαινεσατε οππι ΕΘΤΡ αἱ ρ]ε; ΟΠτἼ95 Τμάτί 

ΤΠΗΡΙΥΙ Ο6εο (:: αἱ Τ ΧΧ ες ο ΡΙ6χ) 

19. ησαι. λεγει (εί. ΟνΙΠΙ6Ί4): Ἡ ορ λεγ. ησα. | ανισταµενοσ: ἁ ανιστα- 

νοµενοσ | επ αυτω εΘνη: οΤ. εθν. επ αυτ. 

19. πληθωσαι εππι ΒΑΟΡΕΙΡ αἱ οπιπνΊά Οι» Τπατί Ώαπι οίο ... Βξα 
πλήροφορησαι. Ἰμαπϊ ρ]ειῖᾳπε (ἆ ο ἔρ ραεΙρῃ νρ ΟτΙπίοτό Απιοταί 
οί) γερζεαὶ, ἴα α]]αοἈπι ὑπρίεαί, πιῖὸ αἀὐπρίεαί | πασησ χαρασ και 
ειρηνησ «ΗΠΙ ΝΑΟΡΕΙΡ 4] οπιπσΊᾶ (8εὰ 8Τ. ΟΠ χαφασ και, αἱ Ραιο ελ- 

πιδοσ νε] ευφροσυνήσ Ρτο ειρην.) εἰο ... Β εν παση χαθα κ. ειρήνη, 

Ἰέθπι ΟΠΙ1950 εν Ἐά | εν τω πιστευειν (εῦ. ΟυνπιθτδΡΙ8): ρηκα ἀἈ εἲς 

πητο ΑΥΤ Υ1ρνατ]πιαᾶ οπη | ειστο περισσευειν (αι. Οµπί 615 ϱ15); Ἡ δΤ. 
οτι | εν τή ελπιὸιν (οι. Οππί Ρἱ8): ϱΆ (πο ΠεπιὈείο) Έερτα 91. 44. ϱ 
ΟΠΥΠΙΟΕΟΙ ϱΠ1 εν. δίο ἆἲ: αἆ αὐιμιάαπάαπι υοδίς 6Ώεπι πιοδίταπο πι οἴγέωίε 

αρῖτ. δαποξῖ 

14. αδελφον µου (ϱ"Ἔκα ἆ” ἓς πο]ὸ Τπάτί Απιρησι οπη µου) Ἠου Ίοεο πα 

ΝΑΏΟΙΡ αἱ οπιησίά 333 πι νο ϱ0Ρ ΑΥΤΡ ΟτΙπ{ο7ό εί... ΡΕκα ἆἲ ε{ 
ϱ ΒΥΥδΟἨ (Άγπῃ και αὐτ. εγω αδελφ. µ. περι υμ.) Τ]ὰτί Ροδί περι υµων 

Ῥοη | περι: Β υπερ | και αυτοι (αἳ. ΟνΙπί6Τ6): Ῥεκα ἆ ο ἔρ παῖὸ Οὐτ 
509 σοπῃ (Ἰην]{ο «ο 1) ο | αγαθωσυνησ (ΡΕΙΡ 11. ὃτ. α1285Υ α] --ο- 
συνησ) εἳ. Ο1επη δδό ΟτΙπ{ 615 αρ Ώο]αχ (απίεα εἀεραίαχ ἀΠεοίίοπε) ... 

κα ἆθ [ρ πιῖὸ νς Απιργβί αἱ αγαπησ | πεπληρωμενοι (αί. Οἶεπι Οτῖπί 
εἰς): ΡΕΚα ἆἨ ο Γρ ΒΥΙ5ΟΝ Ῥγαςπῃ και | πασησ τησ ΟΠΠ ΝΒΡ 115. 116. 
Ίο" ηδον α]νίὰ ΟΙθπη 58 Ώαπι ... ς Ἱωπ ΤΙ οπι τησ «ππι ΑΟΡΕΕΑΙ, αἱ 
Ρ]αν ΟἨσ 8505 805 Τ]μάτί |. δυναµ. καν αλληλ. ΟΠΠ ΝΑΒΟΡΡΟΡ εἰἴο ({8ἱδ5 
ο5ί Τνος ἆς Ιοσί]οπο 0, 4Ι1ΟΠΙΑΙΩ ΠΟΠ Υ{41ΐ8 καν απῖθ αλληλ. α ϱῦ α- 

ἁϊίαπα γαΓβάδᾳή6 α Ρὸ ἀε]θίιπι). Ἑοάσπι οτάῖπο 1, εἰο ὀυναμ. και 

αλλοι σ (ν]ὰς ρο8!) ... Ῥ8τ"δί6ΡΕᾷ αλληλ. δυναµενοι, Ἰετω Ε μὲ ὑποίοεηι 
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γνώσεωσ, δυνάμενοι καὶ ἀλλήλουσ νουθετεῖν. 159 τολμηρότερον δὲ 
ζ - ε ή ων 

ἔγραψα ὑμῖν, ἀπὸ µέρουσ, ὧσ ἐπαναμιμνήσκων ὑμᾶσ διὰ τὴν χάριν 
Ν υ, δε. 4 - - 3 Δ χι ΄ μ 

τὴν δοθεῖσάν µοι ἀπὺ του Θεοῦ 16 εἰσ τὸ εἶναί μὲ λειτουργὸν 

Χριστοῦ ]ησου εἰσ τὰ ἔθνη, ἱερουργοῦντα τὺ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ, 
ιά -- - ΄ 

ὥα γένηται ἡ προσφορὰ τῶν ἐθνῶν εὐπρόσδεκτοσ, ἡγιασμένη ἓν 
νο Ν , -- - 

πνεύµατι αγίῳ. 1 ἔχω οὖν τὴν καύχησιν ἐν Χριστῷ Ἰησου τὰ 

πρὸσ τὸν θεόν᾿ 1δ οὐ γὰρ τολµήσω τι λαλεῖν ὧν οὐ κατειργάσατο 

Φοβδτέῖθ πἹιοηετε, 5 Ἡέ αἴέεγιπο }οδδέ9 ΠιΟπΕΓΕ, παῖὸ μέ αἰίεγαίγωπν Ροβθῖ(ῖθ 

οο]ιεγοεγε (αοπίτᾶ ἆ ο να ἔία αέ Ροβδέζ9 αἴξογιαέγ πι πιΟπεγϱ) | αλληλουσ: 

Ρ’ αλλουσ επι 1, αἱ {ετοἸὸ ϱα{{χί 505 ϱ θγταίτ Οµπέ6Τδ Ρ15 ΟἨσ 3905" 805 
Τ]άτε ΤΗΡΗΥΙ Οες 

15. τολμηροτερον 6η ΝΟΡΕΕΑΙΡ αἱ οπιηῦ]ὰ (109. τολμηρον) ΟἨς305 
ΤΙιάοσπιορ 105 ΟΥγαοίὃτ Έμάτί Ώαπη αἲ ... ηθὰ πι τολµηροτερωσ ϱππὰ 
ΑΠ | εγραψ. υμιν 5ΐπο αἀἀῑῑαπη επι 8ΑΒΟ «ορ αθίμαίς ΟµΙηίθΊ6ϱ10 
01805 (ο{.Πποδςς) Ογταοί5τ Αιραπίίεςςσ] (ο. Βεποά. 958) ... ς (409) 

ΤΙ αάά αδελφοι «πΠη ΝΕΡΕΕΕΙΡ αἱ οπιη]ά ἆ ο {μα νρ αυταίςαση Τμάτε 
Ώαπι Απιρισί α]. Οείογαπῃ ὃ. 108. Ρο5ΐέ απο µερουσ ρου; 5γταίξ ΑΥΓ 

αάά µου. Ἱπαὶρίί απέθπῃ α νετρῖβ τολµηροτερο» δε εγρ. εαραῖ 9”. | 

επαναµιµνησκων (οδςς υπαναμµ.): Ἡ αναμιμνησε. Τίεπι ΟΥ] 535 (6εὰ 
ΠΟΠ 30ἱ ὅτ) αναμιμνήσκω, φησιν, υμασ οἵο. Οοπίτα ΟΠ1505 επαναμιµνηή- 

σκων, τουτεστι µικρον τι αναμιµνησκω». | απο του εππῃ ΝΒΕ Ώαηι... 
ς Τι Τὶ υπο του ουσ ΑΟΡΒΘΙΡ αἱ οπιπσίᾶα Ο0ΠΥ505 μάτι (οπι του) 

ΟΥτ8εί»ῖ ϱίο 

16. ειναι: ὮΕᾷ γενεσθαι (5εᾷ 4 ε Γρ αἱ δἶπι) | χριστου (ήσου 6Ππῃ ΝΑΡΟ 

καρ ὃτ. ἆαε ερ νς ϱΥτΡ Οτἰπίδῖθ Ογτῖα] 538 Ώαπη Αποτοπ)δᾶ ο(αμ]ΐ 6ςοἱ 
(αἴ απ{ε) Απιυγβί... ς (ήσου χριστου «μπι ΡΕΙ, αἱ Ρ]ες ΑΥΥΣΕΝ 6ορ αΓπι 

βθίὮ ΟἨχδύά Ογναοτὸτ Τ]άνί α] | ειστα εθνη (αι. ΟΥΙΠπΙΟΤ6015): Ὦ οπι | 
ερουργουντα εἴίο: ΟπΙπίσΤό  φιοᾷ πο λαδοπιι δαποζβοαμδ ευαπφεζζωπι 

ἀεί (βἱο εἰ. ἆαε [ρ νρ), Φταεοί πιαφπέῇσσπέϊτιιδ ἀἰοιιιὲ νερουργουντα το 

ευαγγ. τ. Όεου, φιοᾷ ἴσεί ποπ Ώίεπε α ποῦῖβ, Ροδδεέξ έαπιοπι αοί: δαογῖ- 

ᾖσαπδ ευαπᾳ. ἄεῖ, ρε φιοᾶ οδίεπαάἰέω! δαογζσαζε οΆιδ ἐδδε αππιωποῖατε 

ευρζύωπα. | γενηται: Β γενηθη | ευπροσδεκτοσ (εί. ΟνπίθΤ6υΙ5): τα { 
ϱ Ει]ρΏὰἆ οπίἩ οπη 

1Τ. την καυχησι» οππ ΒοΥ]άρηκα ὃἵ. ... ς οπι την ΟΠΠ ΝΑΙΡ 3] ἔετα 
ΟΠΙΏ αγ ΟΗ1δ05 Ογιδείὅτ πατε Ώαπι (Γ140ΠΙ 167 ϱ(195 εχω ουν πεποι- 

ϐ ησιν) | τον Θεον εὔπι ΝΑΡΟΥΙΡΕΕΩΣΗΡ αἱ Ιοηρθ Ρ]ιι ομ{{Χέ5ο6 τα ἴί Ρἱ5 
Οµτ Ογταεῖ Τμάτί Ώαπι Οεο...ς (Ξ5 αυ 54) οπι τον οµπη ΠΙΙΠΊΡΟ αν 1ὰ 
Ραιο ΤΗΡΙΨΙ 

16δ. τολμήσω επι ΑΤΑΟΡΕΕΦΡΡ αἱ οπιησ]ὰ πι (αιᾶεαπι) «ορ ΑΥΙΡ ΑΕΗΙΣΗ” 
Βα56ΙΠΟΠΙ520 ΟμγδὺδῦΙ5 ΟγταςίδἹ Ώαιῃ ... 89 ΓΙ 161. 198 Ώ1α]πιαεεᾶον 

153 Οντ αρ ΤΠάτίδ 9 τολκω, Ίἴεπι αιζεο ἆας ερ να βγτδεὰ αντ Ονἶπε 
676. 67Ί Αγς]ο| 551 (64118) Απιῤγβί αἱ | τν Ίιοο Ίο60 ΟΙΊΠ ΝΑΒΟΡΕΕΑΡ δ7. 
Τ6. 80. 115. ἆ ϱ ἔ ς ποὺ νς Αι 554 Γ14 111 161. 195 Ῥπβουποπη 350 0185 υῖ9 

Τ]ιάτί Ογτλείδτείαρ ΤπάνίΏαπι(Γ1α1 πασεά τεεγω λεγειν) ΟχΙπεΡΙ5 Αγζ]ιο] 

Απιζγβέ αἱ ... ς απίο ὧν ουπη 1, 3] Ρ]ες ΒΥΕ 6ϱ0ρ ατπι αθίὮ Όεο 
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440 15, 19. ΠΡΟΣ ΡΩΜΛΙΟΥΣ 

ν ο 3 « - Δ 

Χριστὺσ δι ἐμοῦ εἰσ ὑπακοὴν ἐθνῶν, λόγῳ καὶ ἔργῳ, 19 ἐν δυνά. 
Ν - 

µει σημείων καὶ τεράτων, ἓν δυνάµει πνεύµατοσ Θεοῦ, ὥστε µε ἀπὸ 
ε- Ν Δ 4 /. υπο ο) ο / Δ » νλ « 

Περουσαλὴμ και πύκλῳ µέχρι του {λλυρικου πεπληρωκέναι τὸ εὐαγγέ- 
- - στό Ν / .) 

λιον τοῦ Χριστοῦ. 20 οὕτωσ δὲ φιλοτιμούμενον, εὐαγγελίζεσθ-αι οὐχ 
α 3 ; ; Πλ ο Τ ; ) 5  ὦ 

ὅπου ὠνομάσύη Χριστόσ, ινα µή ἐπ αλλότριον Φεμέλιον οἰκοδοµω, 
2 ο ος 2 2 Δ - ο 

2]ἱ αλλὰ καθὼσ γέγραπται ' οἱἷσ οὐκ ἀνι]γγέλη περὶ αὐτοῦ ὄψονται, 

καὶ οἳ οὐκ ἀκηκόασιν συνῄήσουσιν. 

18. λαλειν ο. ΆΛΒΟΙΡ αἱ Ρ]εν ΦΥΥΡ ασπι Αιζ4 14 1 Ρἱ5 Ῥκεῦτοοοά Ογγ8οῖ 
Ώαπι Ο6ο, Ίἴεπι Ἰοψωῖ ἆ οἱ σ (ἶσεγε ἑ ζοφιιῦ) παὸ νο Οτῖπί 0ἱ5 Αγοᾖο! 

ΑΙπΟΥΒΕ. Αἰπιϊ]ίον τθ. 115. ΟΠτδυδυῖ5 μάτι ΤΗΡΗΥΙ] λαλησαι ... ΡΕΕᾷ 
εἰπειν, Βα5επποπη 93064 Γ]α]πιασθά ΟΥχ αρ Τπάγε δν λεγειν | κατειργα- 
σατο ΟΠΗ ΔΑΒΟΡ 4] οιηνίᾶ.,,, ΤΙ κατηργ. εππι ΡΕΕΑΙ, (1: ο Τ, 8. 3 0ο 

τ,11. 19, 19.) | χριστοσ: Εὰ ο χρ. | ὃν εµου: Ἡ αἀά λογων | υπακοην: 

Ὦ ακοην 

19. εν δυναμει ρτῖ: Ρ” (ποπῦ παςθ) οίπονύΕεκα 4 ἔσ πιδ αἀά αυτου (43 ερ πι 

υζἑμέε εἴιιβ 5ἴΦπιογιιπι εἰ ϱγοᾶἱφίογιώπ, πα εὐ υὐγέμέε εἴμς, δἱφπις εἰ Ῥγοᾶἱ- 

οἱ) | πνευµατοσ Όεου (0) οππι ΑΡΡΙΗΡ αἱ Ρ]α ΥΕΝ αἱ ἰχί αοίμ 

(Αρῦ.. ἀοπιίπ) ΟτΙπέθτθ. 67. (Ο1895 015 Ἑπίμα]εοᾶ ΟΥγταοί5δ μάτι Ώαπι 
ΤΠΡΗΥΙ Οεο ... αὖὐ ὃς Ὥπ πνευµ. αγιου οΝπΙ ΑορἸΘίοεεα (5εᾷξι” 

αυτου πν. αγ.) αἱ ρΙαβ154 ε {ρ πηὸ νρ «ΟΡ ΤΠ ΥΤΡ 1πΡ Αἱῃδδ4 Ῥα8 
6ΠΟΠΗ 950 ΤΡ] 108. 199 Ῥ]αµπασεά 405 ΟΥτ αρ Τματίδ ο Απσιπῖί ος] (αἱ 

καρτα) Απιῤγρί αἳ. ... αἲ’ ΤῬ πνευµατ. 5ἶπο αἀαίαιι οππη Β, ἴέπι 

Ῥε]αρεοτα (που ἐχί) οἱ Υ{ρνατίη (πο 13) ῃ ωστε µε απο νερουσ. και 
(α)Σ οπι, ΟΥΥΔΟΓ55 ροδί κυκλ. ΡΟΠ) κυκλω µεχρ. του ινλλ. πεπληρ. επι 

ΝΑΒΟΠΡ αἱ οπιπσ]ά νρ (Ἴε) οὔμοιέέμπι ρτο και κυκλ.) «ορ ΒΥΙ5ΕΒ (ἴα τί 

ΠΗογοβοί. οἴνσιιπιζυεγῖπι Ἰιδᾳιιε αἆᾶ Π199.) δρ ααἲἩ (ατπιθᾶ οπι κ, κυκλ.) 

ΟπΙπίθτό (. αὖ Πεγιβαίεπι ἐπι οἶγοιδέι τιδιε --) 01505 Τ]ιάτε Ώαπι Απιζγςί 

(ὖπ οὐγοιέι αἱ Ονπ) Αασαπίϊ 6ος] 9,505 (αἱ πι οὔγοιάέι) αἴο. Ἑαπάεπι 
ἸοςίοΏθπη «οηβγπιαπί 16η 356 (αἆ Ταχ”) παυλου - του απο ερ. και 

κυκλω µεχρι του ϱλλ. πεπλήρωκοτοσ το ευ., Ἱέεπα ΟΥ 3135 (εκ Έας 635) 
παυλοσ ο πεπλήρωκωσ το ευαγγ. απο ερ. καν πυκλω µεχρι του ιλλ 

(οί εί. Ον 1918. τό). Ἱέεπι ιδια] 106 (ΕβΗ/5ί51 παυλου - απο ιερουσ. 

μεχρι του νλλ. πεπληρωκοτοσ το εἰς) ...... ΡΕΕΘ ὧστε πεπληρωσθαι 

απο ιεθ. µεχον του ιλλυρικου παν πυκλω, Ἱίετα ἆ ο τἴα τιέ οοπιρζεγείω αὖ 

Μεγ ιιδαίεπι δε ὧι ἐζζγγίσατι εἰ ἴπι ογοιάϊίο (ο --ἔτλ, Ε τα ιέ γερζευεγίπι αὖ 

ζεγιβαίέπι 1ίδγε αἆ ή ίσιπι εἰ τι οἴγοιαίια, ϱ ία τιέ οοπιρ[εγεέω ἑ σοπι- 

ΦΙευειὍπι αὖ ἰογοδαίεπι Ἱδγμε αἆ ἐζηγίσιπι εἰ ἴπι οὐγοιιδέι 

90. φιλοτιμουμενον ΙΤ ΔΑΟΡΟΕίΟΕΙ, αἱ {ετε ΟΠΗ (5εά 116. 12933" -νοσ) 
ΒΥΥΡΕΣ αἱ (εί. πι 6τ) Ον 1515 (10εγε ε8ί ΕΟΓ56 οτι απο - πεπληρωκα - 

φιλοτιμουμενοσ -) Οδό Ἐπίμα]εοά Τ]ιάτί αἲ Ἡ. ]. εἰ 1435 Ώαπι οἱο 
ων Ὀτ φιλοτιμουμαι (Ε φειλοτιμοιμαι) οιπι ΒΡ"ΕΕΡ (56 εἷο αιμίεπι 

οπρίᾳε ἀεδίαεναυϊ). 11Ώ6ια ἃἆ ο νο Οππιῦτό Απηριμι αἱ θἷο αιέεπι Ίου 

(Απιῤιςί οπι) ργαεᾶἰσαυζ ευαπφεἴύπι (εοπίτα Απιζιμισα τοι οῆίο αιέεπι 
Ῥγαεᾶίσαγε οἶθβ 8πι εἰς). | ευαγγελιζεσθαι: 90. 109. πδοῦ Ο0Ἠ1δ06 ϱχ 

10866 .λισασθαι | ουχ (ΦΡ ουκ, 8ε4ὸ ουχ) οπου: "τα Ερ Οµιδίθρπου 
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ς Ν Ν ” - 4 { - 

22 4ιὺὸ καὶ ἐνεκοπτύμιν τὰ πολλὰ του ἐλθεῖν πρὸσ ὑμᾶσ, 
.] Δ [ - ’ ’ 

25 νυνὶ δὲ µηκέτι τόπον ἔχων ἐν τοῖς Ἀλίμασι τούτοισ, ἐπιποθίαν 
ἃν -ω -- Δ « - - - { υπ] 

δὲ ἔχων τοῦ ἐλθεῖν πρὺσ ὑμασ ἀπὺ πολλῶν ἐτῶν, 34 ὧσ ἂν πυ- 
/ .] Ν ἐν) / . 2 “.. Δ / έ / 

ρεύωµαι εἰσ τὴν Ὑπανίαν' ἐλπίζω γὰρ διαπορευόµένοσ Ψεάσασῦαι 
ς - . { ς - ” -- »ὴ « ν α. λ 

ὑμᾶσ καὶ υφ ὑμῶν προπεμφθηναι ἐκεῖ, ἐὰν ὑμῶν πρῶτον ἀπὺ 

ουκ. Ῥταείετεα δὶο Ομτέοπι (ε{. ἐ81): ουδεγαρ ειπεν οπου ου επεισθη- 
σαν, αλλ' οπου ουδε ὠνοκασθη ο χε. | ωνοµασθη: Ὦβ ΙΤ. ονοµ. | 

χριστοσ: ϱ"κα 2193 ΟΗΥΣ06Ρ15 ο χρ. ] επ αλλοτριον θεμελιον: Εὰ επ 
αλλοτριω θεµελιω 

21. ανήγγελη: κ 6233 9598. αἱ4δ6ί ανήγγελλη ... Εᾶ αναγγελη, ο απ- 

Ίγγελη | οψονται (1. Ἱ. αἱ. ΤΙ ΧΧ): Ε δΊ. ο0ρ απίο οισ ουκ ανηγγ. Ροῦ 

99. ενεκοπτοµήν ΕΙΙΠΙ ΔΑΒΟΙΡ τα]] οππ]ά .,,. ΡΕΕΕ ενεκοπην | τα πολλα 

6µΠ1 ΝΑΟΠΡ αἱ οπιηστά ΟΗ1δί6 μάτι Ώαπῃ οἱς, ἴίθπι ϱζιἩπτιπι (6 πιζέατι 

ἑ ρίωήπωπι) ἆ οἰἴς νσ ΟππιθΤΊ οἱς ... ΤΠ πολλακισ εαπι ΒΡῆχσα | 

προσ υμασ: ἃ Ρ αὰᾷ ἀἆπο πολλων αιτων ωὧσ αν οὐν πορευοµαν του 

ελθειν υμασ (6 εα πε απι ...... υεπίγε αἲξ 908, ππεᾶῖα που ἀβπίαγ, 
5εᾶ ραποίί5 81ρεν Έταεσςα ΡοβδΙ15 ευτου 5Ιρπ]βσαίγ). Γεπῃ αἀᾶά Ε απο 

πολλων αιτων ὧσ αν υγ, ἓ επ πιιιζέ5 ἴαπι 2Υαεεεζεπέίύιι απ. Αάάῑι 

νετο εἰἶαπ νροἱθ (Πποηῦ Ίέειη απη ἔα ἀεπιῖα Πατ] {οἱ εἰς) Ῥε]αρ Ῥε-Βεᾷ 

(οὐ. ἵπν 118 πιςς, Οτ]πίθά απίο Ώε]ατ.) εἰ ργο]αδίδιις 8Ίίπι δ(ε αἄλαιο, 

αααθ Πιποῦτας: Λοπ Ῥριίαγιωιί βαίγεδ Ίαεο υετόα σιδὲ οπιειᾶα εξδε, 

4μαπιφιαπι α πι [ἱογἱς οπιἑαπιέω». 

98. µήκετι: Ῥ ουχετι | κλιµασι: -δν ΕΙΠΙ ΝΑΒΟΡΗΡ.... ΡΕΕΕΑ -σιν. ῬταῬ- 
ἴθιθα ΑΕΘΙΡ 97. αἱ κληµ- | εχων 5εε: ϱ"κα ὃτ. 115. 191. οδετά” {ρ 
εχω | του ελθειν: Α ΟΠ του ] απο πολλ. ετων," ωσ αν: Ἠ8εο Ε Εοπη 
Ἡ. 1. Ρροδίαᾳπαια Ἱπερίε ν. 93 Ἱπία]εταπί, | πολλων «η ΝΑΡΕΕΑΙ, αἱ 

ρἱετ ΟΠΥδό7 Τ]άτί είς ... Τί κανων επ Ἡο ὃτ. ὅ9. Τ1. Ὀαπη :: δο]εί 

ικαγοσ ἀε ἴεπιροτε αἀμίρετῖ, πί αρ Τις ὃ, 21. 20, 9. 35, 8 εκ χρονων 

(κανων, χρογνουσ κανουσ, εξ ικανου Βἶνε εξ (κανων χροΡω», ἵηπ Αοίί8 

8, 11. 9, 25. 14, ο. 18, 18. 20, 11. οτ, Τ οἱ 9: αυἴθις 1]. ΡΙετῖδα Ιεσίίο 

Ἠαιά Βιποίααί, ἆπορας (απίαπι (1,6 π, 12. 8, 21) ρετραιοῖ πολυσ 5αῦ- 

ΒΜπεταηῦ. Ἠοο νετο Ίοςο Ιπ 6ο 4ποαιο ααοά Ῥγβεσθββεῖί τα πολλα 

6ρ858 δαὈβίαθη(1 ἱκανων 65869 ροίπμ]{. 

94. ωσ αν «ΠΠ ΝΑΒΟΥΙΡΕ(Εν.29, νιἀςαπἰθ)αρ 398. δ4. ὃτ. 99. 46. ὅδ. 

τὸ. 80. ΟµτδύἸδεπι Ώαπῃ... ς ώσεαν 6ΠΩ1, α] Ίοηρ6ο ρ]α ΟΥ Τ8ειι Τμάτε. 

Ῥταείετεα ΡΕ(Ε)α αἀά ουν (Ε υν, ν]ὰς 84ρτα); βἱο νετο 4ἲ ἔσ: δεά 

σπι - | πορευωµαι ΕΙΠΏ ΝΑΒΟ αἱ Ίοηρε ρ]α 01501 Ώαπη αἲ ... ΡΕΕΘΡ 

8} Ῥρ]α515 Ἐιίμα]οοᾶ πορευοµαι, 1, 123” πορευσοµαι, Τπάτε -σωμαι. 

Ἐκ Ταβηῖ ἆ ο νρ Απιοιςι 2τοβοίθοί οοεφεγο, ἓ ϱ Οτἰπίθττ. 075 γγο- 

Ποΐδοαγ | σπανιαν (4. 14. 1933 2033 22. 2958. 99. 9ὅ. 98. 44. 40. 48. 5Ι. 

66332. 74. Τθ. 106. 114. 116. 120. 191. 199313 αἱά5οι Έμάτίισᾶα ΤΗΡΡΥΙ 

,σπα.) 5ἱπθ ααίατη ο1Ώ ΑΓΑΒΟΡΕΕΑΡ 1ΤΤ. ἀαε ἔρνρ ΒΥΤΡΕΗ 6ορ αγ 
ΑΥΤ αελαύς Οτίπί 671. 618 (]ιγδύῖ Ώαπη Απιριμι Ρε]αρ Βεάπ] ...ς (5 68 

ὦ7) ΤΙ πἀά ελευσοµαι προσ υμασ ΕἨπα ΝΕΙ, α] {ετε ΟΠΙΏ ΥΤΡ Επίλα] 

οοὰ Τπάτι ΤΒΡΗΥΙ Οες. Ἱέειη εἀἰάΐπιαξ ελπιζω γαρ ΕΝΠΙ ΝΑΒΟΡΕΕΡ αἱ 

Λος 19, 21 
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445 16, 25. ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 

Αοί 20, 16 - ρ- νι / 5 
Ὅἴδψ 1 µέρουσ ἐμπλησθωῶ. 25 νυνὶ δὲ πορεύοµαι εἰσ Ἱερουσαλὴμ διακο- 

- ς - 2ο / π . 

νῶν τοῖσ ἁγίοισ. 260 ηὐδύκησαν γὰρ Μακεδονία καὶ 4χαΐα κοι- 
1 Οο 186 / σε, . 5 
νόοθ,ο Ρωγίαν τινὰ ποιῄσασθαι εἰσ τοὺσ πτωχοὺσ τῶν ἁγίων τῶν ἐν 

π λή ὢτ δύ ᾖ Ν 2) λε Εφ ην 2 ο, ο .] 

ερουσαλήμ. ηυδύκησαν γάρ, καὶ ὀφειλέται εἰσὶν αὐτῶν ' εἰ 

Ρ]εχ «ορ ΒΥΤΡ Ἰπί]α]εοά Τ]μάτί 11435 (αβθεγί βἶπο εἶς ᾳπαθ Ρταθσράαη{) 

Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ Οεο (8. 5. 108” 120. αδοςἈἲ ΟΜΙπΙοΡοΙ Τμὰτε αἆ Ἡ. ]. 

ελπιζ. δε) ... 0 Βσ οπη γαρ επι Εᾷ 4 6 ΓΡ νρ ΒΥΥ 48 60ρ ΒΥΠΙ αΘΕ]ι 

Οσίπεϱ]5 (Απιζγςε οσα -- ργο/οϊκοῖ εοέρετο, υἰᾷεῦο ωο08 εί α υοῦῖε ἀεζνισαγ) 

11 Ῥτο Ἠαο {6βΙΙΠΙΟΠΙΟΣΙΠΩ ταίῖοπς Βἰα{ίπσπάπη οδέ ἀγαπυλούθωσ Ώος 

1οεο βοτ]ρείβδο Ῥαπ]ππη. Νο θηῖπῃ μ]δί Ιεσῖθις ογ]{16ἶ5 ΡΥΟΤΒΙΒ ηθ- 

ΕΙεοίΙ5 ϱα Ύπαε εζΙάππαδ αχρα]βδο γαρ δαπατί Ροβδυηέ, ᾳαοά αἱ ατα 

απαἱ {εβίαΒ εἸεσετιαπίέ -- {6Υ6 ΟΠ 8ΗΠέ π]δῖ Ιπίαγρτγαίθς - αοπδίγαςΙοπῖ 

τεδµαεπάαα οοπβι]πεχαΠ{. ΟΩμὶ νετο τεπασεταηί, ρ]οτῖᾳιπο Ἱπ]α[ῖβ 

νετρ]β ελευσοµαι πρ. υµμασ βεεϊρίαταπι τεβίααγο ππα]εὐαπί. Βί ααῖδ 

νετο 1ΐα οχἰδίπιανεγ]ΐ, γαρ, απεπιαἀπποᾶιπι οοᾱ. αμα αϊββ]πιϊ ἄταθοί 

8ὰ πΠαπΙ ΟΠΠΠΘΡ Ἠαῦεπί, τα[εγοπάπη 9856 αἆ ἸΙπίετρο]αίογετ οιῖ 

νεΓΌΑ ελευσοµιαι πρ. υμασ. ἀερεπίασ, Ύ πας πάση οογαπιάθπη οοάΙοπη 

πι]]15 Παδρεί, 198 Ιαά1ὲ {εβάθαςδ πες αἆ Ἱπάαραπάκηι νογ]αίεπι αΙξαχ. 

Οείεταπ] νετθα ὧσ αν πορευωμ. ειστ. σπ. οἵδ 4παθ ρταεςεάππ{ ν]άεῃ- 
{αχ αἀπεοίεπάα, Ἱία αί αροδίο]ας ἆαε πετ ἨΟΠΙΔΠΟ ΠΟΠ εορ]{αγον]{ 

ηὶδὶ «ππη Ἡἱεραπ]επβί οοπἰαηρεπάο. | δὁιαπορευοµενοσ (43 Φετίγαπδίεπε, 

αἲὶὶ ο νσ γταείεγίεπς, 6 Ῥεγοϊγομίεης, { ὧι ἐγαπδῖέι, Ονπί ῥγαείεγατε- 

ἄἰεπθ): Α 629. Ώαπιδδ (που. Π1επιδῖ) πορευοµενοσ | Θεασασθαι: 219. 

ελθειν προσ | υφ υμών» 6ΙΠΙ ΝΑΟΙΡ αἱ Ίοηρε Ρ]α ΟµΥ80Τ Τ]άτί Ώαπι εἰς 

... τπτ Τί αφ υμ. οππη ΡΕΕΑ α11δ, Ἱίεπι Ὦ απο υμ. | προπεμφθηναι (ρ” 

προπενφῦ-): Ῥ πορευθηναι | Ε’ εππλησθω 

20. νυνι: Τα νυν | δε (εί. Οτἰπίθτ8 Αιηυγεί νεο): 4 ε{ρνς φαν | δια- 
κονών ΟΠΠΙ ΝΟΑΒΟΙΡ αἱ ἔετε οι Ον 515 Τμάγί Ώαιῃ είο .... κ” τὸ. δια- 

κονήσω», 29. διακογουμµενοσ ... ΡΕΕΕ διακογησαν, Ίξετη πιζπϊδίγατε ἆ ϱ 

{ρ νο Οτπί Απηζσει 

26. ηυδοκ- οσπι πα” δτ. ΟΥ 818 οοπι.., ς ]μηῃ Τί ευδοκ-- εππῃ ΑΒΕΡΟΡΕΓΕΕΙΡ 

αἱ Ῥ]εντ ΟΥ δ1ίΧί μάτι ἘΏαπι. Τίθιη --κησαν (ἆ ο ἔνρ Απιριςί αἱ 

τοδαυεταπέ, 6 Ρἰαειέ ἑ ϱγοδαυεγιπέ) ... Ἡ 62. 190. ΟΥ Ε8ΙΦ11 Τμ άἀτιρ]ς 

εκεοᾶ1 .Ἠησεν. Ιίαοπι Ρἰασιέ επἶπι Μασεάοπίαο εί 4ε]ιαίαςε οίο Βοτῖας 

ΟνΠί675 Αμοβα]αί (ᾳ ν]άςο απίς), Ραοιῖί οπῖπι ὑπ αο]εοπία --,Γασςγα 

πιὸά | µακεδονια . αχαια: Εά Ε6 µακαιδογεσ (8ῖο εξ. ἀἘ) και αχαιακοι 
(δεἆ πα ο1η κοι 1η κοινώνιαν, {6 αε]ιαῖοί) | ποι/σασθαι: 11. ποιεισθε | 
των αγιων τω εν νερούσαληµ (ξαπείογιήπι φιξ δέ [ζ] Πεγιδαίεπι 43 Ε 

να Οµπί Απσ ΑπΠΙΡΥΡΗ) ... ΡΕΕά ἆἲ των εν νερουσ. αγιων (φιέ διιπέ ἔπ 

εγιιδαίεπι φαποίί ἀἨ, 1έεπι ο 5ο ῬαπεΓῖβ Ἱπιρτοὺαί οµπῃ ἆἜ θαποξέ, πες 

{απποη αἱ ἀεῦοραί απίο οι διπέ Βαρρ]ον]ὲξ εαποίογιπι; Ε νετο Πἱ5 φμῖ 

ιιέ ἔπ Ίεγοδαίεπι 6αποίῖθ) 

21. Ίυδοκ- οαπι ΝΑ ὃτ. (ΟΗτΙΠο8ΟΙ ϱοὰ Ἠος Ρροίίαβ αἆ ν. 26. βρεείατο 

να!γ, ηθο ϱΠΊΠῃ {θρίε Μοπίβ. νετρα νεχδις 27 ηυδοκ. γαρ πἀἰεπαί 0Η) 

ες Ἱπ Τὶ ευδοκ- οσπι ΒΟΠΡ αἱ Ῥ]ετ Τμάτί Ώαπι. Ἐταείεγα8 Ρο 

ηυδοκ. καν οφειλ. 9Η ο πὶ] π]θῖ Οφιλεταν (Λ6Κ οφειλ-), Ἐα ἀἲ {ο παδή 
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-- νὰ - / 8 

γὰρ τοῖς πνευματικοῖσ αὐτῶν ἐκοινώνησαν τὰ ἔθνη, ὀφείλουσιν 1οοῦ,11 
Ν - ” - . ο 3 καὶ ἐν τοῖσ σαρκικοῖσ λειτουργῆσαι αὐτοῖσ. 258 τοῦτο οὖν ἐπιτελέσασ 
π ο - ᾽ ’ 5 

καὶ σφραγισάµενοσ αὐτοῖσ τὸν καρπὺν τοῦτον, ἀπελεύσομαι δι 
« ” 3 τ , -- σ κ ο ” / Δ « - 3 

ὑμῶν εἰσ πανίαν' 29 οἶδα δὲ ὅτι ἐρχόμενοσ πρὺσ ὑμᾶσ ἐν πλη- 5ὶ 
” . πμ. - 

ρώματι εὐλογίασ Χριστοῦ ἐἑλεύσομαι. 90 παρακαλῶ δὲ ὑμᾶσ, 
3 ’ Δ -- ο ς δε. ὰ .. 7 ο Δ Δ ” 3 ’ 

αδελφοί, διὰ του κυρίου ἡμῶν Πησου Χριστου και διὰ τῇσ ἀγάπησ 0014. 12 
- ’ , ” ” { ] - 

του πγεύµατοσ, συναγωγίσασθαί µοι ἓν ταῖσ προσευχαῖσ ὑπὲρ ἐμοῦ 
Ἡ ν / σ - ”. ο» νι - 2 , 5 - 

πρὺσ τὺν Θεόν, Ὁ] ἵνα ῥυσθῶ ἀπὸ τῶν ἀπειθούντων ἐν τῇ Ίου- 
ας ἐλεα κ. 

δαίᾳ καὶ ἡ διακονία µου ἡ εἰσ Ἱερουσαλὴμ εὐπρόσδεχτοσ τοῖς 

(ν]ά6 Ρο») οφειλεται γαρ ... ἆ Ρίασιέ οπίπι εἰἷς εἰ ἀεῦίέογες, Οτπίστ» 
οοπερζασιαέ επίπι εἰ ἀεῦὀ. | εισιν αυτώ» «πι ΝΑΒΟΡΕΡ ᾱἆ 6 πιδ" (4εῦσέ. 

βιπιὲ επύπι {μεογιπι) νς (αί. αππ ἀθπιῖά 1) ΒΥΥ5ΣΕ «ορ ατπι ΟτΙΠί 6585 Ώαπι 

Απιζιρι... ς αυτων εισιν «1πά Ε1, αἱ οπηπΥ1ά [ ἔα ΥτΡ ΟΗΥδΙΣ ματι 
αἱ Ααρζθ]αί α] [αὔτων Βθο: 1, ΟΙ | λεντουργησαι: δτ. 80. κοινωνήσαι 

28. τουτυ ουν: Εα πἀάά αρα (Ρος εΊφο τρίάιγ ἐπρο, {ου {θζμχ) | αὐτοισ: 

Ἡ Τθ. 108. νον]οί οπι | ὃν υμών: Εα δε υμασ(ἆ ο ξρνµ οίο 6 ο08) | 

σπανιαν (αγδας αἱ ρ]α»δΙ ,σπα., βαἴΙῖΟ [μιβίέαπίαπι) 81π6 ατιϊσι]ο ΟΙΤΗ 

ΑΤΑΒΡΕΕΑΡ ὔ. ὁτ. τὸ. 80. 98. Ομ] Ώαπι ...ς τήν σπαν. ΟΠΊΩ ΝΕΟΙ, 
8ἱ Ρ]εν Τπάτί αἱ 1: ν. 24 που Βαοί την 

99, οιδα δε (δε εἴ. νρ 6ορ ΔΥΙΡ): Εα γεινωσκω γαρ. Τἴεπι θείο εππιὰ οεξς 

Ματ] ΒΥ ΥΕΝ Οµν]πί οτὅ Απιζιςι | ερχοµενοσ αἳ. Ο1επαδῦδ Ον]πίότδ ϱεδδοίεν 

είο... Ἐά {ρ οπα | εν (1 εμ) πλήρωματν ... ΡΕ εν πλήροφορια, Ε εν 

πλήρωματι,θια (εοπβαξαπα εκ ϱ"οίϱ9) | χριστου οι ΑΤΑΒΟΡΕΕΟΡ 6133 
1τ9. ἆ ε [6 απι [απ Πατ] ἀεπιῖά {οἱ «ορ αγιηθᾶ ααεί]το Ο01]απιθδδ Ον]πίθτ8. 
όβοτεντ Απιζιιι αἱ... ς (Ξ5 αὖ Β2) του ευαγγελιουτου χριστου οἳπῃ ΝΕἴ, 

3] {εγο οπιῃ νσοε Αγταῖ αγπιθᾶᾶ (αθί]το «οοίγύιαε Οιγίέῦ Ο]ιν 815 
Τμᾶνέ (ατα χριστου του ευαγγελιου) εἰο 

90. ἆδελφοι 61η ΝΔΟΡΕΡΑΙΡ αἱ [ετο ΟΠΠ ἆα [ο γρ (ἀαπιϊᾶ οὐδεσγο ἐίέ 

Τγαίτες υο8) Αγταῖ οϱ0ρ αἲπῃ αθΕΙΙΡΡ ΟτΙπίθδο Τμαάτι Ώαπι Απιζιοί εἰο 

(68. ντα) οορ αὖά µου, ΔΕΙΠΡΡ ποδέγὲ; 0ὔπ18 αδΕΥ εἰ ]εοοπαγία αδελφοι 

Ἀηίο παρακαλω Ροή)... ΤΙ οπι οπι Ἡ Τθ. αείμῖο (ΟἨ 513 |. δια του: 1, 

Τ4. 120. αἲςὶ αάά ονοµατοστου | Ίμων: ΙΤ. οι | προσευχαισ (εί. 

Οτ]πί 6501): Ῥεκα 00πΙΕ πρδοῦὶ 4 ο {ας νμε]ε (αἱ. {οἱ Ἠαχ]”, ποη 1ΐθπι 
Άπι [α ἀθιπ]ά πιατίαν Ἱναν]”") σορ αεί] Ῥε]ας αἲά υμων | υπερ εµου 

(πτ. 119. περι εµ., 95. Ροδί πρ. τ. Φε. Ροή): Ἐα 4” Ε ρ (νρεοᾶ ») Ονίπί 
680 Ὀἱ5 οι 

81. και ππίε η διακ. ΟΝΤΑ ΝΤΓΑΒΟΥΙΡ"ΈαΡ 60133" 80. ἆα [ο νᾳ 9ΥΤΊΕΝἈ ορ 
ΑΥΤΑ ΟτΙΠ{Θ50 Ώμαπι Απιζιμί ία... ς (4000) αἆά ἵνα οππι ΝΕΡὈρΘίςΗΙ, α] 

Ρ]οι 5υτΡ ΟΗ1δ14 Τιάτί ΤΗΡΗΨΙ Οες | ή διακονια 6ΝΙ ΝΑΟΡΡΘΙΕΕΙΡ αἱ 

οπππσ]ά ἆ. (πιὐηἰρέεγζαπα, οἳ. {ι ΟτΙπί) ἓρ (αεΣ αζπιπίκέγαιίο) νο (οὐ- 

φεφμΏ πιεί οὐ[α[ίο) γτπῖῦ ορ αγπα αεί ΟτΙπ{όδο 0Ἠτδ14 Τμάτί (οισαίδ15) 

Ώαπῃ είς... μη ή ὁωφοφορια οππι ΒΡ Ες ἆ ϱ (Ί1αε” γοπιιεγαξίο) Απιογμι 
(πιει ΠιΕΟΥΊ πιζπ{ςἐγαἰτο) | η σΣισ οπι ΝΑΟΡΞΟΕ αἱ Ρ]εντ ΟΠΥπΙο5Ο1 

(6ποδε 1 εισαῖπε η) ΤματιὈῖ5 (5αᾷ 5 οοἆΣ οἵα η) αἰσαίδι Ώλπη α], Ίΐαπι 

ΤΙΡΟΗΕΝΡΟΒΕ, Ν. Τ. ο. 8. 35 Ὦ 



450 16, 92. ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 

ΟΕ. 2ο. ὁ 3 Ν 2 -- Ν μή / 
ἁγίοισ γένηται, 93 ἵνα ἐλθὼν ἐν χαρᾷ πρὸσ ὑμᾶσ διὰ Θέλήματος 

Όεου συναναπαΐσωµαι ὑμῖν. 95 ὁ δὲ Φεὺσ τῇσ εἰρήνῃσ μετὰ 

πάντων ὑμῶν ἁμήν. 

ΧΥΙ. 
’ Ἁλί. -- ») « -- 3 / 

1 Συνίστηµι δὲ ὑμῖν «φοίβην τὴν αδελφὴν ημῶν, οὖσαν διάκονον 

εισ ΟΠΙΙ95Ο ή Τρ α]Ἱ ΟἨΥΠΠΟΡΟΙ Τμάτεεοα δἱ5.,., Τμ η εν οππι ΒΡ"Ε6 
219. Ίέθιη εν ἰαπίππα 66. Οἶτ"]πιοπ ῃ ευπροσδεκτοσ: Ἐα προσ- 
Φεκτοσ | τοισ αγι. γενήται 6ΝΠΠ ΝΑΒΟΡ ὃτ. [αι Ώαπι (ΘΥΥΣΟἩ εἰ γιζητκέε- 

Τι φιοᾷ ἄεγεγο αἴ δαποίο «ηὲ δισιέ ΠἨίον. ὄεπε τεορίαίιη) ... ς Τὶ 

γενηται τοισ αγι. οπΠῃ ΏΒΕΑΙ, αἱ οτε οπΊἩ (α]” γενήσεται τ.α.) ἆαεί 

σ τρ (αεοερία Παί ὧι ΠΗζεν. δαιιοἑς) ΒΥΤΡ 6ορ αὖπι ΟτΙπΙΘδΟ (ασσερέωπι 

-Παέ «αποξϊς ὑπ Πεγοεοίυπια) Οµ1514 Τ]άτί οἰς 

99. ελθων (Ροβίθαφαθ 5ἶπο και) (5ΐο εί. Τωπεὰ παῖη) οππ π”λο 6113 τί. «ορ 

ΑΠ ΟτΙΠ{6δΟ (ος. Ώαπι πο (γαμοπάας αδί, βαριά ᾳπαπι ο Ιίππα ελθω 
βΊηςα και). Ῥοβί ινα ο]]οσανΙπιαδ οαπι κα 6οΡ (μέ φιιαπιάο ΌΕπισαγο αἆ 005 

ὕπι φαιιζίο) Ον]πί (αἱ οεπῖεπς αἆ υο8 πι φαμᾶίο): Α.Ο 16] Ροβί εν χαρα 

Ῥοη. Απίοροπαπί νενο οἰῖατη νς (μΐ υεπίαπι αἆ Φος πι οαιᾶίο) Απιοτβί 

(ωέ υεπίαπι αἄ 908 οπή Φαπιζζο) ΑΥΤΕΣ αθίἩ ...ς ελθω (ροδί εν χαρα) 

Ῥοβίθασιιο και οἳπι ΝΕΡΕΕΑΤΙΡ αἱ Ρἰεγ ἆ ε ἔονσ Αγταίτ ααί ΟµΥ914 

Τμάτί αἱ (οἳ. Ἑ ελΦο) | Φεου οαπῃ ΝΟΑΟΡΟΤΡ αἱ οπιπν]ᾶ νο Αγτα!ίγ 60) ΑΥΤΗ 
(8αἴ]ι ἄοπαϊπί, πέ 5.θρο Ρτο ὅΦεοσ) ΟΥΙΠ{όδΟ 0Ἠ1δ14 Τμάτί Όαπι αἱ... νἲ 

ΑπΠΙΡΥΡ6 (ησου χριστου, ΏΕΏεα 4 ο [ ς {α χριστου (σου, Β (πίηπε δῖςο 

Τη) κυριον (ησου :: οῬβεννα {η εδ Ῥαπ]άπ οοπηβίαη{εν ὅνα Φελημα- 

τοσ Όεου ἀϊκίβαο, ο{ 1 0ο 1, 1. 2 0ο 1, 1. 8, δ. ΒΕρΙ 1, 1. 0ο1 1, 1. 

9 ΤΙ 1, 1. Πίοπι Ῥο 1, 10 εν τω Θεληματι του Όεου, 6] 1, 4 κατα το 

Φελ. του Όεου. ΝΠΒ(ΠΑΠΙ κατα το Φελ. του χριστου να] ΒΙπη]{αυ 

άσίππη δ8ί. | συαναπαυσωµαι: ς Τϊ και συναναπ. Υἱᾷο πἆ ελθων | 

συναναπαυσώµαι (1 41. αἱ {ογεΙὸ -σομαι) υμή) οπτα Ν(αί δίϐ)ΑΟΙΡ αἱ 

{το ΟΠΙΠ (285. συναναπαυσω υµμασ) Ον 515015 Ἠπί]ια] ἐ1516 Ῥνατί 

Ώαπη οἵο, Ιίοπι νν ΟΠΠ. κ Πμαπὶς 4 εβο νο ΑΠΙΡΥΑΙ ΕΙ ΦΕΥΕΥ (Βἱς 

ο νρ Απιῤιςί, ἆἲ γε Ίφεγεπι, ϱ γεΓγίφεγε) ἐ πεΓρίφεγεπι, Ε τε {φεἴιη!) Όο- 

Φέοισα: ἆ ΤΕ ι Οτῖπί ϱεφίσβοαπι υοδΐδοηπι ... Ε αναψυξω μεθ υμών, 

Εᾷ αναψυχω μεθ υμων ... Ὦ Ῥ]απθ ΟΠ1: 416π1 βδαιιπέας ο8ὲ ΤΠ 84 πιαῖ 

85. Ὑογεαπι οΠ1 48. | ο δε θε. τ. ειρήνησ: Ρ' (ποη Ἱέοπιϐ) Επα αάά ῄτω, 

1έοιι οτέ 19 νο ΟνΙπί 51 ΑΠΠΡΥΒΕ, αἴᾳαο οί]απῃ ΒΥΥΣΟΝ (Ποη Ι{6ΙΠΡ) τ6ι] | 

αμήν» 6ππΠι ΝΒΟΡΕΤΡ αἱ ρ]εγᾷ ο νρ Αυτα «ορ αππι ασ] ΟτΙλίθδι 

Οµ1815 Ῥνάτε Ώαπα είαο ... Απά 850. 109. 118. {  οπα, Ηίπο 409 Τη 

[αμ.] 

ΧΥΠ. 1. δε ουπι ΝΑΒΟΡΡΘΙΕΠΙΡ αἱ οπιπνίᾶ 4 ο νο βγταί! «ορ Ονπί 4, 59. 

6581 ΟΗτδΙ5δ Τμάνί Όαπι Απιριοι οίς ... Ρα ἆἲ {ο αγπι αλα Φος] 

οπ1, Ἠ]πο 499 [ ημων ΟΠΠ ΝΒΟΡΕΙ, αἱ Ρ]ον 4 ο [νο αγτα «ορ Οτἰπί 

ϱ18 Τ]άνε Ώαιη Απιθυςί εἰς... ΑΕΕΙαΡ 2. τὸ. κδον αἲ ο ΤΗΡΗΥΙ υμων 

κ. 109. ποπ ΟΗ1815 οπι {ουσαν (ϱ ουση) εππι ΑΤΑΟΡΕΕΕΤΡ αἱ 
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τησ ἐκκλησίασ τῆσ ἐν Ἀενχρεαῖο, 2 ὕνα αὐτὴν προσδέξησθε 

ἐν κυρίῳ ἀξίωσ τῶν ἁγίων καὶ παραστῆτε αὐτῇ ἐν ᾧ ἂν ὑμῶν 

χοίζ πράγματι καὶ γὰρ αὐτὴ προστάτισ πολλῶν ἐγενήθη καὶ 

ἐμοῦ αὐτοῦ. 
Ὁ ᾿σπάσασθε Πρίσκαν καὶ ᾿κύλαν τοὺσ συνεργούσ µου ἐν 

Χριστῷ Ἰησοῦ, 4 οἴτινεσ ὑπὲρ τῇσ ψυχῆσ µου τὸν ἑαυτῶν τράχη- 

λον ὑπέθηκαν, οἷσ οὐκ ἐγὼ µόνοσ εὐχαριστῶ ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ 

ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν, Ὁ καὶ τὴν κατ οἶκον αυτῶν ἐκκλησίαν. 
ἀσπάσασθε ᾿Επαινετὸν τὸν ἀγαπητόν µου, ὅσ ἐστιν ἀπαρχὴ τῆς 

(ετο οἵηπ ἆ ο Γρ νο τα]] Ονἰπί 05 οἱς ... ΝΟΒΟΣ 4Τ. αάά και | εν: Α εγ | 

κενχο- οππι ΝΑΡ" ΡΤΕ(κενχρειασ)ᾶ ... 6 ΤΠ κεγχρ- οππι ΒὕΟΡΕΒΙΡ αἱ 

οτί ρ]ος .... αἱ Ῥαϊο κεχρ-. Ῥαποῖ (αἲ 14]19εί 130") -ρέαισ. 

9. αυτην προσδεξ. 6ππη ΔΑΙΡ αἲ ρ]εν νο Ονἰπίδδ ΟἨΥ815 Επα]εοά Τ]άνέ 

Ώαπα αἱ Απιζιἒί αἱ... Ιω Ἠἱ προσὸ. αυτην οππι ΏΟοΡΕΚά ὃτ, ἆλει ἆ 

{ς Ἠατ] «ορ | αὐτὴ (νο Ονπί 651 ϱίο φδα. ος αεοοπία ὃτ. ϱδ0ἳ α]) 
εως (ς5εἆ αυ’ αὐτὴ) αὕτη (αἱ 1, α1) | προστατισ (1ἩΡ δτ. αἲ πια Ο)Υ 

ππ956 πίθτα τησ) πολλων εγενηΘη και εµου (Α αάά τε) αυτου (Ἀ εγ. ὰ. 

αυτου και εµου) οΠΠΙ ΝΑΒΟΗΡ είο. ΟΕ νς Ονἰπί αἀθέδέ (απα” αἀκίθετ) 
πια οἱ πι] ἐρθί, ἴπ ααθέῖ πιώ]ά ἐρεί εἰ πι], 43 αάθισδε πι] εί 

πι, Απιζἒιι αεί πι οὐ πι]. ία αἳ. ς πὶδι αποά εγεν. και 

αυτου εµου Ἰαῦθί ο πιπιθο Ῥ]α αγά Ο915 πιοπίξ (ΠΟΠΠΙΟΡΟ πίθγα) 

εἰσθίδ16 Οεο ... ῬΏσα ἆ” ϱ και εµου και αλλων (Ρ0 αἱ αἄά πολλων) 
προστατισ (ΡΕ παραστατεισ) εγενετο, 4” πι] εἰ αἰε αἀκίδέ, 6 εί 

πιζ]ιᾶ οἱ ας ας ἰεέᾶέ ἑ αἀκίδίεπς Τασία 

8, ασπασασθε: Εᾷ ασπασθαι | πρισκαν (Β" πρεισκ.) οΙΊΏ ΒΑΒΟΡΕΕΑΤΡ 

αἱ Ίοηρς Ρίπ 1{ να «ορ αὖπι Ο9ΙπΙ6ΒΙ Ἐπί]μα]σοᾶ Ώαπι ...ς (- αὖ 55) 
πρισκιλλαν ατα ΙΠΙΠΠΕΟ πα (αξ 4 αρ Βοτ]) ανν ααί] Ο0Ἠ1815 Απιῤγαί, 

Ἰίθπ ο ᾱ αρ Τά σί15τ: την γὰρ πρίσκιλλαν ἢ πρίσκαγ, ἀμφότερα γάρ 
ἐστι, εὑρεῖν ἐν τοῖσ βιῤλίοισ. | ακυλαν: Ρ ακυλλαν | µου (41 ραπς 
κου): τπτ" µουσ | εν χω τὐ : Ῥλοίο (ποπ Ι{επιῦ) Ώρα 4 ο {5 τς {γαπβΡροη 

(6 νοιβα ὄ) και την κατ ΟικοΥ αυτων εκκλησιαν 

4. τον εαυτ. τρα. ὑπεθηκαν: Ῥ τον εαυτον (5ἱ6) υπεί. τραχ. | µονοσ 

(εἰ. ἆ ο {ᾳ νρ 5οζμ5): τ, µοπον. Ὀναππαπαο ΟΥΙΠΙΘδΙ: ποπ οι εῃο, 

Ῥοβίθα Ίοπι 8ο[μ8 ε(Ο 

5. και την κατ οι. αὐτ. εκκλησιαν (αἱ. ΟτΙπίθ81. 655 οἱϱ): ῬἨείοηεα ἆ α { 
6 αἆ ἤπεπι ν. ὃ ΙΤΗἨΡΡΟΠ ... ῬοἵἹη | Ῥᾷ ασπασθαι | ἐπαινετὸν (επαι-- 
εἰ. ΒΥΤΡ ΠΡ ΕΙ, Αεπε-) Ίιος αεσσπία (οί. ς οἱ Ἐγαβπι) οᾷ ᾱ αἰντά Ρρ]α (ποίαπ- 

δαν 10 αρ Μίίμαεϊ, ὃ αρ Βον]), ΠΟΠ ἐπαίνετον (αἱ ςε α)ὐ Ὁπ Τωπ). Ἐκ 

Ἠα η] ἆ ἀεπιῖά να Απιυιοι εραεπείηπ, ο { ϱ ερεπεέωπι, Άπι ἴοὶ 

ερ]αεπεί, Ἱατὶ Ονπί ερ]επείωπαι, ἴα ερ]επέωπι | απαρχη: Οτῖπί 683 
ὑπηθίζωπι, 433 ῥγὐπώθης, Ενς Απιῤιςί ργὐπη ένας ... Ὁ απ αρχησ, ᾱ 
η ῥγἰποϊρίο, α α Ῥηἰπαίρίο (ο φι{ δὲ τπτ ῥΥ{πηΗ2. αδίας) ... ΡΆ οπι απαρχη 

τησ 

ον 

Αοί18,2 

10ο 16, 19.15 



465 16, 6. ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 

᾿σίασ εἰσ Χριστόν. ϐ ἀσπάσασθε Μαριάμ, ἦτισ πολλὰ ἐκοπία- 
3 -- η] / / Ν ’ 

σεν εἰσ ὑμᾶσ. Ἱ' ἀσπάσασθε 4νδρόνικον καὶ Ιουνίαν τοὺσ συγγε- 
- π ; ΄ Σω 

νεῖσ µου καὶ συναιχµαλώτουσ µου, οἴτινέσ εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖσ: 
2 / ῤ) Ν ο « / 3 - 2 / 

ἀποστύλοισ, οἳ καὶ πρὸ ἐμου γέγοναν ἐν Χριστῷ. ὃ ἀσπάσασθε 
2 Ν . ’ ” /’ .) ’ ὰ } ς Δ 

αμπλίατον τὸν αγαπητοὀν µου ἐν κυρίῳ. 9 ἀσπάσασδε Οὐρβανὸν 
Π - 5 στ -- Ν ο π ] / 

τὸν συνεργὸν ημων ἕλ) Ἀριστῷ και ταχυν σον αγαπ)]τογ μου. 

3 ο Δ / σ- - ’ 

10 ασπάσασθε “Ίπελλην τὸν δόκιµον ἐν Χριστῷ. ἀσπάσασῦθε 

μμ ασιασ ΟΠΠ ΝΑΒΟΡΊΚα 6. 617" 4 ο ἔ ᾳ νο (εχο Ίαν!) «ορ αἲΠι 

αοἰλαές Ονἰπιθδ Ὥαπι Αππζἒιι Αίαπαο βῖο Ονπί; αρρε[ζαυίέ επι ρηῖ- 

πιϊέίας Αβίαο. δε οἱ ἵπ αἰία ερἰκµιζα ἀῑσιί ο φιζθιδάαπι: ααἲλ. βἶπε ρτῖ- 

πηϊίίαο ΑσλΠαίαθ, ἑαπιάεπι Φίπε «πθίο δασγαπιεπιέῖ γαζοπεπι εαπι τι ε[ῖς 

αβρίοίεπδ ...... ς (- αἲ 82, 1ΙΥβαδᾳπο 9΄) αχαῖασ οΙΙη ΡΡΘΙΟΓΡ αἱ 
Ρίος Παν] " υἷά αντί Ον λος 531 μάτι ΤΗΡΗΥΙ Ο6ςε | εισ χριστον οΠη 
ΝΑΒΟΤΡ αἱ Ρεν εἰο .... ΡΕΚά αἰ19 εν χριστω. επι ὕι ΟΙωρίοά εἰς 

νο Ονπί είς, 

,ασπασασθε: Ρα τάΥδΗς8 Ἰίεπιαιπο ΡββΒΒΊΤΠΩ 1π 8ε(ς ασπασθαι | µαριαμ 

ου ΝΡΕΕΑΠ, αἱ Ρα ΟΥ Τμαάντί ΌΏαπι αἱίς ... Τι µαριαν «ΠΠ ΑΗΟΡ 

α]ό ο0Ρ αἴπά | εισυµασ (0) οπή ΝΕ ΛΒΟΡ αἱ Ρ]510 Αγγα σορ ΑΤΠΙ 
αοἰ]αός. Πε ΡΕΕΡΙΑ 4 ες νο ΟνΙπίό53 (96 Βιιοί Ιοσ(1ο Ἰπίεν οοδέ5 εξ 

ποθίθ) Απιυιςς εν υμι», ὕι υοδῦς (1 ἴι ἀοπιίπο) ... ς Τϊ εισηµασ ΟΠΗ 

οὔτ, αἱ Ίοπρ6 Ρρίι Οδ” (νιάο ρο5ί) Τμάνε Όαπι αἱ. δίο ΟΗΥδ53: ουκ 

εισ εαυτην μογον ουδε εισ τήν οιχειαν αρετήν -- ἄλλα και εισ ετερουσ, 
αποστολών και ευαγγελιστων» αγαδεξαµενη ὀρομουσ. 

:᾿ ασπασασθε: Εᾶ ασπασθαι, επι νν. 9. 10 18 11 1519 19. 14. 15. 

Ἐίίαπι νν. 8 εἰ 16. Ἡ ασπασθαι, ἅ Ν6ΥΟ ν. 8 ασπασασθαι, ν. 16. αἲ 

ασπασπασθαι, ἄξ ασπασθαν. | ιουγιαν: Άπι νρ]αβᾶ 1569 ϱορ αθί]ι 

Τιίαπι. ἵαπ ΟΠτοπ351 οἱ Ιουλία (οἳ ν. 15) οἱ Γουνία ἴπίαον βαποίαβ 

{οπῖπαβ αΡοβίοΙοβ βοηπαίας εἴ α Ῥαπ]ο σοπΙπΙΘΕΠΙΟΥΑ{ΑΡ Γ6ΟΘΠΒΘΠΙΙΙΤ. 

Ῥγαρίοιθα {πίαπι ποἩ Ἠαθεί, ο σαα | συγγενεισ: ἘΕα συνγ- | συν- 

αιχμαλωτουσ: Ἡ ΡΙπεπ τουσ | οι (ἴα κό, κἲ Ὥαπη οΠ1) και προ εµ. 
γεγον. οππῃ ΝΑΒΟΣΡ είς (Η36ἳ οἵα και)... ΡΕΕΑ τοισπροεµου, 4ο [ος 

νρ φιέ (433 ἓνρ αᾶ εϐ) απίεπιε.}πεγωπί | γεγονα» «ΠΠΙ ΝΑΒ...ς 

γεγονασιν ΟΠΠ ΟΗΡ 4] Ρίον ... 2. 90. οπι | εν χριστω οἱ. Οτίπί 055 (5οᾷ 
οὐ ᾱ αἱ πι Οη". Πε8.): ρΏσα 4” {ο Απιονςί αἱ εν χρ. νήσου 

. αμπλιατον ΟπΠΙ ΝΑΡ” (οπϊβεο τον αιιοά βοφπΙατ) κα 67” 4 ο ἔρ νο 

ορ αθι ΟτΙπί 653 Απιζγοι είς ... ς ἴμπ Τί αμπλιαν οππι ΠΖΟΥΙΡΕΙΡ αἱ 
(εγο ΟΠ 5Υγαζν αγπι ΟΜΥΣΣΗ Ῥμάνι ΟΗτοηΆοῦ Ώαπῃ αἱ | µου οππι ΝΑΟΡΕ 

απ οία.... ΒΕΒΙ οπ 

ημων: Ῥ υμων ... 99. ἆἳ ατπι ΟµΙΠί 685 (66οἆ ποπ απίε Ώε]αν) Ον93 

Απιζἒιι μου | εν χριστω ΟΙΙΠΩ ΝΑΒΙΡ αἱ ρ]αν (14. 1920. 48Ο εισ χριστον) 

ΑΠ [ ἀοπιῖά Ίαν] {οἱ βγταῖῦ οορ αθίμ Ονἰπίθϐν Ομτιποπί Τματι Ώαπι 

ΑΙΠΙΟΥΡΙ θίο; Ιίαπι νρε]ε ἵπ Ο]είο Ίεδι ... μα εν κυριω οππι ΟΡΕΡΑ 

ὃτ. ὅτ. Τι. 114. 4 ο [5 αντ ΟἨΤΙΠΟΒΕΣ ο{α)1 | τον (αἲ οπι) αγαπ. µου: 

αἲ ρ- αἀά εν κυριω ἳ 

10. απελλην: ΙΤ. ῥταθπι καν | εν χριστω: ΑΥ5ΕΗ ὑπ ἀοποίπο (5γΥ3ΕΝ. α ἆ 
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- » ε ’ 

τοὺσ ἐκ τῶν 4ριστοβούλου. 11 ἀσπάσασθδε ᾿Ηρωδίωνα τὸν συγ- 
” .) ’ - 

}ενή µου. ασπᾶσασῦθε τοὺσ ἐκ τῶν Λ/αρκίσσου τοὺσ ὄντασ ἐν κυ- 
, 1 ς 3 ; / Ν - Δ / 

ρίῳ. 12 ἀσπάσασθε Τούφαμαν καὶ Τρυφῶσαν τὰσ κοπιώσασ 
ε) ’ 3 ’ / 8 » ’ σα Δ ο ’ 

ΣΥ κυρίῳ. ασπασασῦδε Περσίδα τὴν αγαπητή», ζτισ πολλὰ ἐκοπία- 
α ’ 2 / { ” . Ιλ Δ 3 ’ .] 

σεν ἐν κυρίῳ. 19 ἀσπάσασθε Ῥοῦφον τὸν ἐκλεκτὸν ἐν κυρίῳ καὶ 
λ -- Ν - ε 

τὴν μητέρα αυτοῦ καὶ ἐμοῦ. 14 ἀσπάσασθε ᾿ 4σύνκριτον, Φλέ- 
« -- / « -- Ν - 2 

γοντα, Γομῆν, Πατρόῤαν, Γρμᾶν, καὶ τοὺσ σὺν αὐτοῖσ ἀδελφούσ. 
α / / Ν 

15 ἀσπάσασθε Φιλόλογον καὶ Ἰουλίαν, Νηρέα καὶ τὴν ἀδελφὴν 
3 -ᾱ λς) - Δ » ς 

αυτου, και Όλυμπαν, καὶ τοὺσ σὺν αὐτοῖσ πάντασ ἁγίουο. 
» , / , « ελ 

16 ἀσπάσασθε ἀλλήλουσ ἐν φιλήµατι ἁγίῳ. ἀσπάζονται ὑμάᾶσ αἱ 
2 / ” εσας - 
ἐχκλησίαι πᾶσαι τοῦ Χριστοῦ. 

- ο. - -- Δ Ν 

ΙΤ Παρακαλώ δὲ ὑμᾶσ, ἀδελφοί, σκοπεῖν τοὺσ τὰσ διχοστα- 

ποβίγο) | αριστοβουλου (εί. ΑΥΤΡ 11Ρ ει Οππί 65 Απιριςί): Ώ"τα αρι- 
στοβολου (α” -λουν), Ἰίεπι ἀἲ (πομ"”) ες νε αγὶδοδο[ὲ 

11. ἠρωδιωνα: ς εί ς9 1633: 1655 ρογ 6ΓΓΟΤΕΠΙΩ Προδιωνα (1πᾶε ἉΏ απο 1959 

εογγθοίαπ 68{), Ιίαεπι «ορ | συγγ- οΝΠΙΠ ΝΑΒΟΡΕΙΡ είο ... Ε συγγ-. 

ΠΤίετη -γενη ουπι ΝΗΞΟΡΕΕΕΚΙΡ αἱ «θγίε Ρἱ6Υ ... ΑΒ3Ρ3 -γενην, | ναρ- 
κισσου: Ἠπο βδρεοίαί Απιριςί αά Π. 1. Δαγοϊβδις ]ῖο 1ο ἐεπιρογε ργεβδόέετ 

αἰοζέιτ Γιάςδε, δἶσιί Περίξι πι αἴῖῖ οοαἱσίόιις. 

19. τρυφαιναν (ο τυφ-) επ ΒΟΡΒΙ, 6ίο (εί. νρε]ὲ ἀεπιῖὰ ΒΥΤΡ ΙΕ ΡΥ)... 

ΝΑΡΑΡ αἱ αἴτρυφεναν. Τίεπι απι {ὰ Ἰπατ] -Τεπαπι. | κοπιωσασ:Ο-ιασασ | 

ασπασασῦ. περσιδα -- εκοπιασεν εν κπυριω: Αξαά ΓΕ οπη, αὉ εν κυριω 

8ᾱ εν κυριω ἰταπδ]]]θεηίες, Πίπο Ἰωπ [ασπασ. περσ. - ε’ κιρ.] 

14. ασυγκρ- ΟΠΙΠ ΔΡΕΓΕΕ ... ς Ώπ Τϊ ασυγκρ- πί ΑΒΟΠΡ εἰο | ερµην πα- 

τροᾷ. ερµαν Επι ΝΑΒΟΡΊΕΩΡ α]δά ο ἔρ απι [α Πατ] {οἱ Βοτίας πιαγΙλη 

«ορ αεἰμαίτ ΟµΠί688.., ς εριαν πατρ. ερµην εαπι ΡΕΕΙ, αἱ ρ]εν νρεᾶ 

ἀαπη]ά 5ΥΙ5ΟΝ ϱίρ (αἱ. πια 61αθς) απ ΟΗΥ335 Τπάτι Οτο 401 Ώαπι 

Απιργςι αἱ 

15. ιουλιαν ΟΠΠ ΝΑΒΟ-ΡΕΙΡ εἰο (Ο0Η1535 οκπιο5ς2 νουλιον) ... ο ξα ιου- 

γιαν. Όμτον 301 ρναείασῖέ, 564 ”5Ι Ιπίεγ βαπςίαβ8 {θπΙΙηα5 (νίᾶθ αά ν. τ) 

γθοθηΒεί. | γηφεα: ΑΕα αἱ] ραπς γήρεαν, Ιίεπι ἆ 6 ᾳπετεαπι, ἓνρ Οτἰπί 
655 Απηοιοι πετειπι | και ολυμπ.: Ῥ ὃ. 190. οδὲτ Απιργδί οπη και | ολυµ- 
παν (αἱ, Ομτον/θ1): Ἐα ολυµπειδα, [επι {θείο Ἠ{ςί ρε ολυμπιαν (Ττερ 

ϱ3 απ), 4ἄαείρ νο Ονπί Απιῤικί οἱο οἶψπιρίαᾶεπι 

16 ασπαζονται υμ. πδᾳ1θ τ. χριστου: Ὁ (ὁ βἵσηιπι αἀροφαῖέ, 5εᾱ ἔρβα 

νετῦΌα ποη δπρρ]) Έξα ἆἲ ο {5 οπι (5εἆ Ροδί συγγενεισ µου ν. 91 εκ- 

επηίο αἀάμηί και αι εκκλ. πα. του χο. Νἱάε ροδί.) | αι εκκλ. πασαι 

ουπῃ ΝΑΡΒΟΓΡΡ αἲ 1” (Ίίεπι ΡΈξα ν. 91) νρ εγταῦ «ορ ἄγπι αθίὮ Οτῖπίθ5δ 

Ονταςι 5 Τμάτί Απιζτεισ... ς (-- 60 32) οπι πασαι οπα παῖπαδςο Ρ]ιι 

ΟΗ535 (6εᾶ Ίπ «οπη ἀῑοΙί οὗκετι τον δεινα και τον δεινα κατ ιδιαν, 

αλλα κοινη παντασ) Ώαπι ΤΗΡΙΥΙ Ο6ο 

11. παρακαλω: Ρ” οἱξ (πο Πε ϐ) Ε ερωτω. ]μαἰἰπῖ (ἆ ο {5 να) τοφο | 
σκοπειν «ΝΠῃ ΝΑΒΟΙΡ αἱ οπιπὍΙᾶ νο (μέ οὐδεγυείίς) τε] ΟτΙπίόδΗ οίς ... 

Μο 16, 51 
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/ Ν Ν ’ Ν Ν Ν α 4 - 5 / 

σίασ και τὰ σκάνδαλα παρὰ τήν διδαχην ην υμεῖσ ἐμάθετε ποι- 

οὕντασ, καὶ ἐκκλίνετε ἀπ αυτῶν' 15 οἱ γὰρ τοιοῦτοι τῷ κυρίῳ 
ομες.ν - ο) / 2 Ν εερς ” , Ν ΑΕΚ: 
ἥμων Χριστῳ ου δουλευουσιν ἄλλα τῃ ἑαυτῶν κοιλία, και δια τησ 

χρηστολογίασ καὶ εὐλογίασ ἑξαπατῶσιν τὰσ καρδίασ τῶν ἀκάκων. 

19 ἡ ὰρ ὑμῶν ἱπακοὴ εἰσ πάντασ ἀφίκετο' ἐφ υμῖν οὖν χαίρω, 
Δ ά - Δ « .) λ 3 / 2 ν Ν . μ 

Θέλω δὲ υμᾶσ σοφουσ εἶναι εισ το αἁγαθόν, ἀκεραίουσ δὲ εἰσ το 
/ ς « Ν Ν -- ως / Ν -” τ δε 

κακόν. 20 ὁ δὲ θεὺσ τῆς εἰρήνῃσ συντρίψει τὸν ᾿σατανᾶν ὑπὸ 

τοὺσ πόδασ ὑμῶν ἓν τάχει. 

ΡΕΚα 4” ο Γρ πιδὶ απς(5ΙΠΕ εἰθῖό ασφαλωσ σκοπειτε | παρα: ϱ" περι 
(εοπίνα ἆ ῥγαείε) | ποιουντασ: ΡΕξα ἆ (4333 οπι (1 νο]ιῖέ, θἱβῖ οοΥ- 

τθοίῖο οκ ρατίο ἰαπίαπι αρρατοῖ) ο ἔ5σ πθ αιιο(δίπΕ ο]ειίο ργασθπα λεγον- 

τασ η | εκκλινετε επι ἃ.μο ὃπ. 6” ΤΠάνί Ώαπι ... ς Ἰωπ ΤΙ εκκλινατε 
6πΠΙ ΝΕΑΡΕΗΕΑΠΡ αἱ Ρρίον ΟΗτδ51 αἱ 

18. τω: Κα οπι | κυριω ημων χριστω (εί. 5) οππι ΝΑΒΟΡ αἱ Ρ]1513 πιδὶ 

ΒΥΤΡ Άππῃ ααἰμῖο Έμανί, Ἱίοπι ἆΣ ο νο Ονίπί 08Η 015635 Οηίβίο ἄοπιῦπο 
ποβίγο (Απιρὶο δὲ Τ,οοδδ"π {1 οπι ποδίγ.); 68 κυριω χοιστω ἥμων οἳΠΙ ΡΕ 
τα 1ΤΝ8. ἆἲ (ἀάοπιίιο εἰ ο]ιγέρίο ποδίγο) ἔ (οπι]55ο ποδίτο)Ε...ς (Ξαδ Β) 

κυριω ημων ιησου χφιστω ειπα 1, 3] Ρ]α (8οὰ πλ οπι ημων) ΒΥΙΡΟΝ «ορ 

ατπιοᾶἁ αθίΠΡΡ ΟΙΣ5Ι Ώαπι | δουλευουσιν: ΕΕταΕΙ 80. 14186οί βουλευ- 
σουσιν | και ευλογιασ (109. ευγλωττιασ, 43. 358. αθὰ καν καινησ 
απατησ) ο ΝΑΡΟΓΡ (Ρῦ, ο αρρεπά. εἀΠΙοπΙβ) αἱ ρ]εν ἀἲ (816) πιδὶ 

νρ ταῖ] Οτἰπίθδή οίο ... ϱ"Έρα ὃ. 1Τ. 45. 49. 59. ὅτ. το. ἀἲ ο ἴ5ς 
ΟἨνπΙοΒΟΙ οπΠ1 

19. Όμων υπακοή: θΕκα { ρ πιδὶ Απιζιει (ποπ Πίεπι ἆ ον Οτίπίσ54) 

υπακ. υμ. | εφ υμιν ουν χαιρω ουΙὴ ΝΤΑΒΟΙΡ ὃ. 2ὐ. (9τ" το εφ υμ. 

συνχαιρω) Οχτ]πίδδ υἱ5 (ὗπ σοδΐε εγφο ϱφαιμάεο) Όαπι ... ϱ ες 98. ἆδον 
ΑΤΠΛ χαιρω ουν εφ υμω» 6 χαιρω ουν το (6409) εφ υμυ» ου πι ΝΟΡΡΘΙΟΕ 

αἱ Ρ]α Ο]γ 553 Τμάτί αἱ, Πίεπι φαπιάεο ἱφίζ ἴπι υοδί ἆ ο ἔρνρ Απιρςί, 

(Πη61 φαιιᾶεο απέεπι δμεν [0οξ]), πεο αΠίετ βγταῦ σορ (αθίἩ σἵ --), 5εᾶ 

ΒΥΙΡ το οχργὶ οείαπιῖς ἴποσο | θελω δε (6. ΟΙοπι1ό9)... ϱηκα ἆ ο Εξ 

ϱ πιθῖ ΑΥΥΣΕΏ αθίἩ και θελω ... 115. ΟΜπΙΘδΙ Απιογοίι ΤΠΡΗΥΙ οπι 

εορι]απι | σοφουσ 8ἶπα µεν οππι ΒΡΗΚΑ 61. οδό 4 ο ΓΡ πιδὶ να «ορ 

αγπι αθἰὮ ΟΙοπιΙθ» Οτἰπίόδ Ον 355 ακΊποδος Τμάνί (0αε81 Θελω µεν 
υμ. σοφουσ ειναι εισ το αγ., απερ. εισ το κακ.) Απιζιεί ... ς (4Ρ09) 

αάά μεν οπῃΠ ΝΑΟΡ αἱ Ρ]ευ ΑΥ1Ρ Ον "5 πιοπίξ Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ Οεο Ας 
5611η 299 

20. συντριψει ΠΠ ΝΒΟΡΕΕΡΙΑ ΕΙΡ α] ρ]ον ΟΥ 50 Ον δβδδίου Ογγαοί 5 Ώαπι 
ΤΠΡΙΗΥΙ4ΐ5 0ος, Ἱέεπα οοπίεγεί ἃ ο ἔα {οἱ ΟνΙπί2)150. 516 οἱ 3985 Ἠποιοχίπ 
τί Απιοηιἒι οίο.... Α 6113 [ρ πιδῖ νρεῖο απι ἀθπιῖά Ἠατ] Οτἰοῦ αρ σα] 
1453 οι ἡπί 195. 9318 Τματί (εισ καιρον τον Όεον ἠντιβολησε τον των 
επιβουλων συντριψαι διδασκαλον, Ἠϊπο -ψαι ΠΟΠ -ψεν Ιπνοπῖββο ν]άε- 

αχ). Απιῦρς 6 οἱ 5ῖ οἱ 115 συντριψαι (οοπίεγαθ). ΟΕ εἰ. Ον 339ἡ ολιγαι 
γαρ αι των ανΘρωπ. ήμεραι επι τησ γησ; εν αισ εὐχεται ταχεωσ συν- 
τριβήναι τον σαταναν υπο τουσ ποδ. αὐτων.... Ἡ -ψη | τον σαταναν 
(1 γρ βαίαπαι, βαίαπαπι): πιθὶ αἰίσπιιπι | σεν ταχεν: Α ῬοἨ απίο υπο 
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“Ἡ χάρισ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ μεθ’ ὑμῶ χάρισ του κυρίου ἡμῶν Πησοῦ μεθ ὑμῶν. 
” [ο ς - [4 ΄ Ν 

21 ᾿σπάζεται ὑμᾶσ Τιμόθεοσ ὁ συνεργόσ µου, καὶ «{ούκιοσ 
1λκ) Ν Μι / ε - 2 ἴς ς - 

και {άσων και Σωσίπατροσ οἱ συγγενεῖσ µου. 33 ἀσπάζομαι υμᾶς 
νο) / ς ’ Ν 3 Δ 3 / « Ξ] ΄.- 

εγω Τεέρτιοσ ὁ γράψασ τὴν ἐπιστολὴν ἓν κυρίῳ. 25 ᾿σπάζεται 
6 ” γ΄... { υ Ν σ - / .. ο 

Ὅμασ Ι άῑοσ ὁ ξένοσ µου καὶ ὄλησ τησ ἐκκλησίασ. ἀσπάζεται ὑμᾶσ 
” ς ” ’ . / Δ ” ς 2 / 

Έραστοσ 9 οικονόµοσ τησ πύλεωσ και Κούαρτοσ ὃ ἀδελφόσ. 
6 -- Ν ς -- / Ν 3 ΄ 

20 Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑμᾶσ στηρίξαι κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν µου 

τουσ πο. υμ. ΒΙπηήΠέετ ΑΥΙ5ΟΝ οοπίεΓαέ εἶο αίαπαπι διῦ οἷο | ποὸ. 

υμών: Α ποδ. ημων | η χαρ. του κυρ. πδᾳπε μεθ υμών «ΠΠ ΝΑΒΟΗΡ αἱ 
οπηῦ 3 (8εᾷ οπι ημων) να τα]] ΟτΙπιθδθ Απιῤιςι εἰίο: ῬΕξα (8εᾷ ϱ ἃ 
εογγεοίοτε”” βἵσηππα Ἠαθεί απο ἀθίοσίαςδ ποίαξαν, αἰδί 1ρβα γετρα ᾳπαθ 

ἀεδαπί ποη αἀβοτῖρςίθ) ἆἲ (πο Τ{επ)” Ἠ) ο {ρ Βαάπ] οπι | 1ησου αΏδᾳπθ 

χθιστ. «ππη ΝΕ... ς ἴμπ ΤΙ αᾶᾶ χριστου οἵπῃ ΑΟΗΡ αἱ οπιπσ]ᾶ ἀἲὶ να 
Αγταί: «ορ αὖπι αθίὮ ΟτΙπία65δδ ΟἩς Τ]ματί Ώαπι Απιζιςί είο | µεθ 
υμων 8ΐπο αἀ ἁῑαπι 6η ΝΑΒΟΙΡ (ἴξεπη ΡΕΕ() αἱ Ρ]εν ἆ (εί. 4ἲ είς 
να «ορ Αυτῦ! αγπι αεί ΟτΙΠί οἱς... σε(- ς αὐ 82) αάᾶ αµην οἵηῃ 

ΌΤπιΕΣΣ α] Ραιιο 

91. ασπαζεται (9’) εαπι ΝΑΡΟΡΊΡΕΡ α119 ἆ ϱ {6 να 6οΡ ΒΥΙΤΡ ΑΠΙ (8θἱἩ 
βαζμίαίθ) ΟτΙπί 3,686 ΟΥ 5 985 ΤΗΡΗΥΙ Απηζημία] ... ς ασπαζονται ο 
ΡΕΕΙ, (οχβογ]ραῖ -ζοται, ποπ Ἱέειι Ττος) αἳ Ρί βγτΣεν Τμάτί Ώαπῃ Οος | 
τιµο-. οὕτω ΝΑΒΞΟΡΕΡΕΘΙΡ εἰίο ... ΒΡΑ τεικοῦ-. Ῥοδίεα Ἐα λου- 
κειοσ εἰ σωσειπατρ. | ο συνεργ. µου... Ἡ 6133 οπι µου | και (Β οπι) 

ιασων ... ΑΤ. οπι | οι συγγεν. (Σα συ»γ-) µου (108. 118. ο συγγενησ 
μα.) ϱ" (πιρτοραπί” είέληκα 4 (ππρτοραί Ἠ) ϱ {6 αἀά και αι εκκλη- 

σιαι πασαι του χριστου. Ψϊάε αἲ ν. 16. 

99. εγω: ὃτ. οτι | τερτιοσ: Τ. τερεντιοσ | ογραψασ: 6133 ο και γρ. 

98. και ολησ τησ εκκλησ. ΕΠΙ ΒΑΒΟΡΕΡ 1. ὅ. 9τ. Τὸ. 80. 191. (253 και 
ο τησ εκκλ.), Ἰΐεπι εἶ τιπῖυεγθαε εοο[εδίαε ἆ ο ({ µ. 5εᾶ νἷάε Ἐα) απι {α 

(α4ἆ φεπέζιπι) {οἱ Ο1ΙπίδδΤ.,, ς και τησ εκκλησ. ολήσ επ 1 αἱ Ῥ]αυ 

Ο1ιθ)555 Τμάτί Όαπι ... Ἐα (ἳ ᾳ νὶ]ᾶς απίθ) αθίἩ και ολαι αν εκκλησιαι, 

νρε]θ ἁσπι]ᾶ «ορ οἱ απίυεγθα εοο]εδία (οορ εεοῖες. ππῖυ.) | ασπαζεταυ 

5εο: αἲ ο (5αρρ]είαν {βαν (απίατη ὤταςςς) οπι 

94. Ἠτπο νθΓΒΙΠΙ οΠΙΙΦΊΠΙΙ5 οππΙ ΝΑΒΟ ὅ. 197. απ {α Ματ] αἱλ8οµπ ϱ0Ρ 
αείμτο ΟπΙπίθδτ,,, ς Τί ἨαῦὈοπί 4 χαριστου κυριου ημων τησου χρι- 

στου µετα παντων υμων᾽ αμήν οππ ΡΕΕΑΙ, 3] Ρ]εχ ἆ ο Εᾳ νρε]ε 

ἀθιπῖὰ {οἱ Ἠαν]τ. Ο0ἨΥ503 Επἰμα]σοά μάτι Ώαπη είς (5εἆ 1, υµων Ῥτο 
ημων, αποᾶ 97. ρ]απα οπι: τα {5 οπι τῦ χῦ, Τ1. οπι χΌ: 6ο στι βρζγεέι 

υεδίτο οί ΟΥ μεθ υµων Ῥτο µετ. πα. υμων.) Ῥταείετεα ΡΕΕα ἆαείρ 

ΟΠΙ η χαρισ εἰς ν. 20: εἰ τα, 97, ΒΥΙΡ 5ο νουβι 24. ερίβίι]αο Βπαπι 

{αοῖαπί, Τίθπι Ροδὲ νοιβαπι 27. Παροπί ρ ΙΤ. 80. ΑΥΙΣΕΝ αγπι αθἴΠΡΡ 

419 Απιριδί 

95. 26. 21. Τω δε δυναµενω πδᾳπθ αιώνων" αµην (αΒεταπί ος Πῖ5 ΡΙατΑ 

οἑἵαπω Ο]απιθῦς. 567 031150. 20 ϱἱ 1959. 488 ϱ{ 2133) ος Ίοσο ἀθάἴπιαδ οπα 

ΒΒΟΡΕ 16. 80. 19τΤ. 116. οὰᾷᾶ αρ ΟιΙπίδ8Τ (νἷᾷε ροβδί) 4 ε ἔ νο (αεί. 

Ασοςιὸ, 1 
1τ, ὅ 
90, 4 

Αοἲ 90, 4 
19, 99 

1 0ο 1, 14 
9 Τ1 4 90 

Πα 948 
Ἐρ]ι δ, 20 5 
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Ἁ .ἳ ώ - ” ἳ] ε) ’ ’ / 

καὶ τὸ κήρυγμα Ιησου Χριστοῦ, κατὰ ἀποκάλυψιν μυστηρίου χρό- 
3 ; ο  -σἡ Γ - 

νοισ αἰωνίοισ σεσιγιµένου, 20 φανερωθέντοσ δὲ νῦν διά τε γραφῶν 

προφητικῶν κατ ἐπιταγὴν τοῦ αἰωνίου Θεοῦ εἰσ ὑπακοὴν πίστεωσ 
͵ 

απ {α ἀσπιίά Πατ] {ο] οἱς) ΥΙΟΣ ορ ααἰ]ιαί Οτίπίθετ Απιυγβί οίο 

 (οὔίαπι 66. απϊ ροδί αμήν Ρομ]ῖ τελοσ εί ροτρ]ί τω δε οἷςα; 1π 1ης νογο 

αἀδογίρίαπα ο8ί: τελοσ τησ ἐεπιστολησ ωδε ΕΝ τοισ παλαιοισ αντι- 

γραφοισ’ τα δε λοιπα εισ τελοσ του νδ' κεφ. εὑρισκεται.). Αεοθάπηέ, 

απί εί ου Ίοςο 6ἱ ροςί 14, 28. Παῦεπί, ΑΡ ὅ. 11. 109]Δἱ (5οἆ ρο»ί 14, 
25 ο5ί "Ἠ) (ει. 9Τ., 5εᾶ Ίος Ίοσο οδί ὁτἼ3) αγπισᾶᾶ οίπος...... οοΠίτα 

{απίιΙπιοᾶο ροδί 14, 95 Παβροπί (1ἆ αποά αὐ ρτοβαν1() 1, αἱ (οχε Σοὺ 

(ΐ{αιι Ιοσίοπατία) ΘΥΥΡ ΤΡ (ρον]ᾶ, ποη δΗΊπῃ ροςί 16, 24. Ἠαῦεί, α]ίθνο 

νειο Ἰοσο Πίαί α 14, 20 αά 15, 9) οὐά ποππιι]] αρ ΟτΙπί ΟἩτ ΟγΥαείθὸ 

εχ 5Ιπρι]ογαπη ουάἵπο αρραγοί) Τμάτί Ώαπι (αἱ οκ «ΟπηπΙ ἰπ{ε]]εσ1(ιτ) 

ΤΠΡΗΥΙ Οεο Ῥε-Τ]εοἆι] 1184 (Ονἰποάσχορχ, Βα8. 1669) ..... οπα Μίαπί 

πίγίπαπο ϱ) 7 (νά ππ]]άπα οηίπα αοσοθη{ΗΙή ῥγαθίετ απαίίαοΥ ῥεῖπιαβ 

νοςεΒ ροβι() ΕΕΡ (Βρα{Ιό νασιο ροδί 16, 24 1π ἄταεςῖς τοα]]είο) α εἰ 6 

(Βρα ο ναεο ρορί 14, 95 ἵπ ἄνγαςςῖς οἱ 1 αἰηῖς τε]ιοίο) εὰά αρ Πῖεν 

(νιάσο Ῥο50).. Τοπ οπι Μοῖοι ἰαδίο Οµπί ή θδτ,  Οαραί που Ματοαίοη, 

ἃ 4πο βετ]ρίαταε εναηρεἰῖσαε βίαιο αροβίο]ίσαο Ἱπίετρο]αίαο Ραηΐ, ἀθ 

Ἠαο αρὶδίοἰα Ρεπ]ία5 αΏδίαί, Ἐί που βο]απῃ Ἠος, βεᾷ οἱ αὉ ϱο Ίο6ο 

αὈΙ βεγίρίαπα οδί: Οπιπε αιίεπι φιοᾷ ποπ ἐδέ εω ]ἱᾷε Ῥεοσαίιπι εδ, αβᾳι1θ 
αᾱ Βποπι οπηοία ἀἰδβθασιπ{. Τη ΑΒ απίοπι οχαιηρ]αγ]ύας, 1 οδί ἵπ Ἠΐ5 

απαε ΠΟΠ δυιπί α Ματοῖοπο {αππογαία, Ἠου 1ρβΙπῃ οαριί ἀἴναιδο Ροβ]- 

ἔαπα Ἰπνοπίπιας, Τη ΠΟΠΠΙΙΙ]15 οίοηῖπι ου ἁΙοῖραδ ροβί οἳπ 1ος 4 1οπι 

Βαργα ἀἰχΙππμΒ, ου οδί: ΟΠιπε αιέεπι φιιοᾷ Ίο εδ ετ Πε ρεεοαίιιπι 

ἐδί, 5ία{ἴππ ϱΟἨΒΘΤΕΗΡ Παὐσίιι: 17 αμέόπι «ιᾶ Ῥοίεπδ ἐδὲ Ό0 οοιι{]- 

πιαγε. ΑΙΠΙ νοτο οοᾷ]σες Ἱπ πα, Ἰὰ οδί πί παπό οδί ΡοβΙη (οᾱ. 

Ώε]ατ. μίπ πε 14, αἱ παπο οδί ροβ] η ). σοι άπαμέ, Παπ ΗΙενΕΡΗ 

δ95αᾳ (ρα 555) αῖς: ᾳπἱ νο]απί Ργορ]μεία5 πο Ππ{ε]]οχίῖεδο αιῖά ἀῑχε- 

τ1ηΐ εί αααδῖ ἵη οχβίαδὶ Ιοοπίο5 6πΠΙ Ῥγβθ6βοπ {οβίπιοπῖο 1]1ιά αποαπθ 

αιιοᾷ πα Ἠοπιαπος ἵπ ΡΙετ]δᾳ οἀᾷ Ἱπνοπίίαν, αά οοπβγπιαοπθιη δα 

ἀοριπα {15 (ταμυπί, Ἱερεηίας: 1 αιίεπι φιιῖ ροΐέδί οἰο. Ἐτιρδίτα οδί ααοά 

ααἱάαπι νο]απί πες Ταγίπ] απ Ιορίς5ο απαπι αἲν Μοίοῃ 514 κφοτῖραί 
Ῥεηπε απίεπι αιιοᾷ οἱ η εἰαιβδα]α (τεβρίοῖί οπίπι αἆ 14, 10). ἐτέδωπαί 

ΟἸιγὶκύή οοπιπιϊπααν.  Επδίας 4ο Ἡ. 1. οχροδαῖί Ἠδίομ. ὁοπ]πα. ογΙδ. 

Ρ. 8δ--- 120. πο ἰοίαπῃ ἀοχο]ορίαπι βραγίαπῃ Παρ α1{. 

25. υµασ: ὃπ. Τὸ. ηµασ (Ίίεπι Ρ ροςί 14, 20.) | και το κηρυγµία (εἰ. νἩ): 

κ” και κυριου. {επι νήσου χριστου ΟΠΠ ΝΑΟΡΕΕΑΕΙΡ αἱ οπιηΥ1ᾶ 1 να 

τε]] ΟνΙπί4/6Η1 Ρ15 οίο.... Ἡ χριστουιήησου ... Οἱ 9105 (4βεχθΠΒ τω δε 
δυ/αμεγω πβᾳπθ γραφ. προφήτικων καιτησ επιφ.του κυρ. ημ.  χΌ) οπα 

γεγβα και το Χηρ. ιῆσ. χριστ. ἈΒναείετεα αἲΡ δἱο ναί ας δἱ Ιορίδβεί: 

µονω δε σοφω Όεω τῷ χω τω δυναμεγω υμασ στηριξ. κατα το ευαγγ. 

μου και το πηρυ}µι. 0 χυ. 
96, τε οἱ. 0ΙΠεπιθδδ 01488 ϱ/ 4.105. 3226. 201 ΟΥτὰεί 65 οίο .... αὐθ οπἱΠ ΡΕ 94. 

ΟΥ 21159. πες εχρτῖπι 4 ὁ {νο ΟνΙπίδδτ Η1550 Αιπῤγβί αἰ, πες ΒΥΥΥ «0Ρ 
ΤΙ ἈθίἩ (56 ΒΥΥΣΕΝ οἱ αθἰἩ ρειριηί και κατ ἐπιταγην εἰς) | προφη- 

τικων (αἱ. ΟΙ 6η 6895 Οµίπι 681): 03105. 336. 3οτ οἱ 1135 (βΙπι]Πίθταο 11359) 
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εἰσ πάντα τὰ ἔθνι ενος 2 µύνῳ σοφῷ Θεῷ, διὰ Γησοῦ 
- Πι / .) Ν » -” / 2 ’ 

Ἀριστοῦ, ᾧ ᾗ δόξα εἰσ τοὺσ αἰῶνασ τῶν αιώνων ἁμήν. 

εὰἆ αρ Ἠ1ογερ]ῶδδα αάά και τησ επιφανειασ (αἄσεπίωπι) του κυριου 
ημων νήσου χριστου | γνωρισθεντοσ: Ιία εί. νρθῖο ἀθιπῖά [οἱ αἱ οορπὰέέ, 

εοηίσα, απη {ὰ σοφαίο (αἱ αᾱ 5εαα κονω σοφω Θεω ἱταμοπάππη β1Μ) 

2. σοφω 8εω (αἱ. Ο1οπιδότ Ον]πί 08τ (658 οἱᾳ, Ογναεἰθδ οπι Θεω) ... ΡΕ ἆ 

ο Φεω σοφω | τὸ χὺ (οι. Ο1εμιζθτ Ονπίθδτ Ογναοί Η1]580 Απηῤγεί οἵο).... 

Ἡ χυ τὸ | ᾧ (4 ο σμήιβ) ... 98. 9. (15 οιἶαπα }) οπι) Εβγγ5ον. Ονήπι δ51 
οπι (Πΐοια 49”3 550. ειη το ὦ η)... Ρ 51. 04. ορ ΟΠΓΙΠΟΡΟΣ αυτω | των 

αιωνων ΟΙ ΝΑΡΕΡ 80. ἆ ο [νρ ΒΥΙΣΕΣ ορ απ (νἷάςο καρτα) ααοἰμαίχ 

Οµπί8Ί οἱ 655 ΌΏαπι ΗΙ13559 Απιῤιςί (ΑΡ αγΙΠ Πο Ίέοπι ἨαὈοπί Ρος 

14. 90)... ς Τϊ οι οππῃ Ῥο αἱ αἱ, απῖ (αΠίΙΠΙ ροςδί 14, 985 Ἠαβοπί, 1, αἱ 

Ρ]ον 5ΥΤΡ Οµ155 Ογταείθ» Τπάτια τ { αμην: 49. 69. απι Οτῖπί ἨΙ] οἵη 
εν Ῥ 1τ, 60, ΒΥΥΣΕΕ ΥΠ ΕΓΠΡΡ αἲὸθ Απιριιι αἀάιπέ η χαρισ του κυ- 

ριου ημων ιήσου χριστου µετα παντων υμων αμῃν (Απηργεί οπ1 αμην), 

ᾳπαο νεγρα (ν]άο απίθ) νΕΥΒΙΙΠ 24. οοΠδΗίπογο 8016Π6. 

Ην Ναμ"ορ” 1. 14. 90. 5. 41. 41, 49. 196. προσ ρωμµαιουσ. 
Τίεπι α 6 προσ ϱωµαιουσ ἐτελεσθη, αἲ ΥΟπΙαΠΟΣ επρξἰσϊέ, απι α επγρ[ζοῦί 

ερἰκίωῖα αἴ ΤΟΠΙΩΠΟΒ ... ΒΡΡΟ (8ἷο, ΠΟΠ) πρ. ῥώμαιουσ εγραφήη απο 

κοριθου, ἀἲ ο ερἰείιῖα ραιζί αροοί. επωρέίοῖ 5ογίὀεπα α Οογύπέλπι, 5ο 

Αἆ Ποπιαποβ επγρ]ἰού. 4 Ποπιαπο δοτέρέιωπι εδ ε 0ογύι]ο, Ρ παυλου 

ἐπιστολήη προσ ρωμαιουσ εγραφή απο κοριθου, οἱ) εγραφη απο κοριν- 

Φου, Τ]άτί (οοᾷ] οπη) στεον οτι ή προσ ῥωμαιουσ επιστολή εγραφη απο 

κορινθου... 18. ἨδΕΥ προσ ρωμαιουσ (Ί8ος οἵη 561) εγραφη δια φοι- 

βησ απο κοριδου, 106. 108. εγραφή απο πορινθου η προσ θωμαιουα 

ἐπιστ. δια φοιβησ. Ἰεπα 14. 48. 116. 1953" 1Τ0. Ῥδου δε ϱ56ι 

προσ ϱωμαιουσ εγραφη απο πυρ Όου δια φοιῤησ τησ διακονου. Τίοπι 

ὅτ. 4, 80. 89. 114. αἱ εγραφῃ απο ποριγθου δια φοιβησ τησ (50, 89. 

οπι ϐ) Φιακονου. Τθιη 120. 129. αδοῖ Κ5οΥ αἱ ἘΕπίμα]σοᾶ προσ ϱω- 

µαιουσ (133. Ἐπία]έοά αάά επιστολι)) εγραφή απο κορι/θου δια 

φοιβησ τησ (ΝΕΤ οπι) ὀΦιακονου, Ἡ του αγιου καν πανευφηµου απο- 

στολου παυλου επιστολή, προσ ῥωμαιουσ" ἐγραΦή απο κορινθου δια 

φοιβήσ τησ ὀιακονου. Τέεια ΥΥΣΕΝ: Για εξὲ ορίδί. αἆ Τοπιαποδ, «Ὕπαε 

δογέρία «δέ ϐογὔπιέ]ο εἰ πιέβδα εδέ ρεν Ε]ιοεῦετι πιϊπδίγαπι, ΒΥΙΡ: Μπίία εδἰ 

ορί»έ. αἆ Πνοπι. φας δογέρία εδ (6ογ πέ]ί, εΥ Γ]ιοεῦεπι πιπἰρέγαπι ... 133. 

εγραφη η πρ. ϱωμ. επιστ. δια τερτιου' επεµμφόΘη δε δια φοιβησ απο 

κορινδιων ... 10. 109. 110. 111. 119. 120. 195. 19533 1989. 145. 141. 

159. 151. 118. αἱ πια προσ ϱωμαιουσ εγραφη απο ποριγθου δια φοι- 

βησ τησ διακονου τησ ἐν κεγχρεαισ εκκλησιασ, αίφιο 5ῖο οἱ. ς (-- 0 92) 

εα1ά1{. ΒΙπϊΗ{εΥ «ορ: 44 Ποπιαποδ δοτίρία (ογύπ(έ, πια γαι Ῥ]οεῦει 

ππϊπἰδίγαπι εσε[οκδίαε (0επο]ιγεας. Ἐταοείετοα 1π σος. Ῥ]αχ (εί. 1, πο Ιίθπι 

Ἐπίμα]οοᾶ) 5ΙΙοΠογΙπῃ ΠΠΠΕΥΗ5 ποίαίατ: στιχοι «Ωωπκ' (1. ο, 920), Ρ 

συν. Τίεπι ποϊππίας (επτά ἘπίμαΙο) αναγνωσεισ ε’, κεφαλαια νδ’, 
µαρτυριαι μη (11 18’, α1 μ9”). Ἡ παπποταί εαρίία 91 (α8Ώ α΄ πθαιιθ 
πα), απ Τα αἱ δ1. οἳ”" ποῖαέ: χρη γινοσκιν ωτη εχη η αυτη επιστ. κυ- 

ριακασ ζ και σαββ. ϱ ... 8Ώδαιθ εαὐφοιρίίοπε βαπίέ ΕΕ 17. αἱ. 

Πίο Ἰἶγι 
11, 56 εἰς 
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πα να ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ:Α. 

πι 

1 ΙΠαῦλοσ κλητὸσ ἀπόστολοσ Χριστοῦ Ιησοῦ διὰ δελήματοσ 
- πλ { Γη - 3 -- -- - ” 

Αοἴ 1511 εοι και Σωσθένῃσ ὁ αδελφὺὸσ 3 τῇ εκκλησία τοῦ Θεοῦ τῇ οὔσῃῃ 
5 ς Ζ- - -- μα , 

ἓν Κορώῦθῳ, ἡγιασμέγοισ ἐν Χριστῳ Ἰησου, κλητοῖσ ἁγίοισ, σὺν 

3 

9 

προσ κορινδ. αι: 8ἱο ΝΑΝΙΗ (ΕΠ α]15 {ογο αΌ5ςοἵδθ,) Βου (ΕἩ πα]]απα Ἰηθογ]- 

Ῥίϊοπαπῃ Ἠαβαί) ΙΤ. 4Τ. 108. 109. 110. 119. αἱ (5εᾶ 108. 109, 110. αἱ 

πρωτη. Ἰέειη ὃτ. ΟΙΠ66Ο ΠΙΠΠΟΓΟ:) ... Εά προσ κοφιγθιουσ αρχεται α΄ 

(5εά α οτι α΄). ἸΤίεπι ἆ αἆ εογὐιίλ. Τ., 6 αἲ οογύπ]ίον ὑπαρίί, Ε αἆ οὐ- 

τπιέῖος ϱἱοΥ ὧπο., Απ ὑποῖρίί ερἰδίιζα α οογ πέ]ίος Τ., Επ ὧπο. αἲ σογζιέ. 

(ία αᾱ ἀπ. ϱρ. αἆ Ἠοπι. Ταπι ροδί ρτο]οριπΠ Ρροβ]ίαπι εδί; πο. ὀγευῖε 

εριδέιζαε, 5αὈδοτιρίππη νετο: επρί. ὀγεῦεν οογϊπέ. ἵπαρ. οοτρι8 ερίεία[αε.) 

κ. Ῥ παυλου επιστολή προσ κορινδιουσα’, Ἡ του αγιου και πανει- 
φηµου αποστολου παυλου επιστολη προσ κορινθιουσ πρωτη, 1. 116. 
191. 125. Ὠδ0Υ ΣΟΥ αἱ πια προσ κορινδιουσ πρωτη (1 α’) επιστολή 

(Δ6Γ επιστ. πρωτ., 156" οΠ1 επιστ.), 114. αἱ του αγιου αποστολου 

παυλου επιστ. προσ κοριθ. πρωτη, 123. παυλου αποστολου καθο- 

Ίλικη προσ κοριγθ. πρωτη... ς η προσ τουσ κοριγθιουσ επιστ. πρωτη, 

65 87 προσ κορινθιουσ επιστ. πρωτη, 5Ὁ παυλου του αποστολου η 

προσ ποριγθ. επιστ. πρωτη. 

: Ἡ, κλήητοσ εΙΗ ΝΗΕΑΤΡ αἱ οπιπὐίά Εσχ νο Αγταίῖ «ορ αἲπ αθίμα Ον]πί 
31501 ΟἨΧ 108 δε” (αχρεί ,ἐκληθην) Ειια]εοά Ογταοί5δ Τ]άνί ατα 

(αίετααο εχροηῖέ, Ἰέθπι ΤΗΡΗΥΙ Οες) Απιῤιμιώ ια]... ΑΡΕ ἆ ο ΟΥΥα5Ι55 
οσα, Ἠάπο Τπ [κλητ.] | χριστου νησου ουπι ΗΡΕΚΕ ΙΤ. ὃτ. τ6. 1150. 119. 
4ο ξρταπι {ι ἀθπιῖα {οἱ αἰ]αεμπι ΟΥ10)9 ο(ά Απιζηςι Αρα ἀοπαί ροδί 

εο]] 5 (οἆπιααχ 9,601) (ΟγταΠοαὈΙ ορια Ρῖ πιαµα, Ἰέεπι ἨΙΙ {δρίο ΥΝ{Δ/) 
εν ς νησου χριστου ΕΠΙ ΝΑΡ αἱ ρ]εν νσς1θ ογταζὶ 60Ρ Υπ ααί]ι Οτῖπί 

339091 Ογιαςιδ Επίλμα]σοᾶ Τμάτί Ώαπῃ αἱ 

«τη ουση εν κορινΏ. ος Ίοεο 11η ΔΑΡΡΌΙΡ αἱ οπηησ]ά (ΤΤ. οπή τη ουση) 
χ νρ (αοίῖαπι απ ἀθπιῖά {οἱ οἴο: ἆο {ι ν]άε ρο5ί) βγταῖτ «ορ αὖπι αεί] 

Οπή 4,624 {.. ἄε ερἰδέ. αἲ ογύπιέ]ίος -- δὲ αροξίοζις Ῥηίπιο φμῖᾶεπι οι: 

οοσ]αβίαο ἆθῖ, 4παθ οβὲ Θοτίπ{μῖ, βαποΠσοα {15 Ἱη Ομη]δίο Τσεδα, νοσαί15 

ΒΗΠΟΠΙΒ, εἰ Ῥοδέ Ίιαεο -- οπῖη ππϊνειδῖδ αιή -) Ον Τπατί Ώαπι αἱ Αας 

(αἱ απίθ) Απιζιι αἳ ... Ίπ ΤΡΙ ροβ8ί ἠγιασμε}οισ εἩ χο. ησ. ῬοἨ. 6ππὰ 

Ἡρ"οίσργα ἆ ο ἔρ (αξ αξ. Πι τθῖ παπς οχ οογγασίίοπο Ἰαρ]ιγ: εοοἰεδίας 

ἀεί εαποιῇοαξῖς ἔτι ο]ιγἰδέο 1]ιεθιι φιιῖ δτιπέ οον πε] υοσαξἰς δαπιοξζ. Αἲ ροςί 

ἀεἱ «ΟΙΗΡΙΗΥΟΡ Πέίετας ο,αδαο, 51ραΥ 4145 46πΙΙΠά Πίοιπε δαπεζ]ίεα 

ἱπ]αίαο.) | ἠγιασμενοισ εν χω τὸ: 1193 οπι. ΟΕ οἱ. ΟΥ 155 εν τω πφρο- 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 1: 9, 459 

. . 1 Δ ” - [ά -- - 

παᾶσι τοῖσ ἐπικαλουμένοισ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἴησου Χρι: 
- Ν ’ ᾿ - . ς -- ΄ ξ 3 ’ 

στου ἐν παντι τόπῳ, αυτων καὶ ἡμῶν. ὃ χάρισ ὑμῖν καὶ εἰρήνη 
μι Δ ε ὤ λ ω - 

απὸ Θεοῦ πατρὸσ ἡμῶν καὶ κυρίου Ίησου Χριστου. 
. » -- -- ΄ ο - Ν -- / 

4 Ευχαριστω τῷ Όεῷ µου πάντοτε περὶ ὑμῶν ἐπὶ τῇ χάριτι 
” » » ο τν - σι ος 

τοῖ Θεου τῇ δοθείσι ὑμῖν ἐν Χριστῳ Ιησου, Ὁ ὅτι ἓν παντὶ ἔπλου- 
’ 2 .] ” . Ν ’ α [ή ’ Ν Ν 

τίσθητε ἓν αὐτῷ, εν παντι λόγῳ καὶ πάσῃ γνώσει, ϐ καθὼσ τὸ 
Ξ ’ - 7 ων ἤ ’ 3 ς - ο) « ο 1. /ς 

μαρτύριον τοῦ Χριστου ἐβεβαιώδῃ ἐν ὑμῖν, τ ὥστε ὑμᾶσ μὴ ὑστε- 
-- ε) Ν ’ λ / Ν 3 / ο 

ρεἴσθαι εν µιδενίι χαρίσµατι, απεκδεχοµένουσ τὴν αποκαλυψῖ» του 
μ ε -- . ” - - α Δ ΄ [4 - ΄ / 

κυρίου ἡμῶν 1ησου Χριστου, ὃ ὃσ καὶ βεβαιῶσει ὑμᾶσ ἕωσ τέλουσ 
’ - ζ -- { - - -” 

ἀνεγκλήτουσ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστου. Ὁ πι- 

οιιω τησ προτερ. πρ. τουσ κορινθιουσ επιστολησ γθαφοντι τη εκ- 
Ἀλησια του Όεου συ» πασι τοισ επικ. το ον. του κυρ. τὸ χυ. Παπϊπί 

8955 πιεπιζιῖ οι ἐπίεγργείαγεν [ιά φιιοᾷ αα (ογὐπέλητο βογἰθίέιγ: οςς]θ- 

βἴαο ἀεΙ ᾳπααο οδί ΟογΙπ{μΙ, ουσ οπιπίρας απὶ Ἰπνοσαπί επ, ἀἱπίδδε 

πιε οίο. Αἲ αςς ΙΊρετα α]]αία νῖκ απσππαπι Ῥτοβαπί. | συν πασι: 

46. 55. 109. (αἱΣ αρ Βίερμαπαπι) συµπασι | του κυριου ημων (οί. Οµπί 

8/15 ϱ{ 3634 Ρ15 Ἠ1]450 Απσιί απίο οίς): Αα τῇ, 109. απ ΟΥ4158 (ν]ᾷς απ{ε) 
Ῥε]ας οπι ημων. (ει Απιργβίτ αἆ Ἠ. 1., 8εᾷ Ραπ]]ο Ροβί αάάῑί ποδέγὲ; 

Τετιηατο δι αἆ ργοβαπάαπα οαπά ει 16οΙοπεπῃ ΠΟΠ τθοίθ αἰίπ]εναπ{.) | 
νήσου χριστου εἰ. ΟΥ 9155 οεἷπί 5/15. 4984 οίο.... Α ΟΠ χριστου | αυτων 
βἴπο τε η κ Αα νιάβρ"ρα 17. 46. 109. Ἐπαίμα]σοᾷ Ώαπι, πθο οκρτῖπι Τί 
νρ ΑΥΙΣΟΒ «ορ ΟµΠί 5,16. 41654 οἱο,.. ς ΤΙ αυτ. τὲ ΟΠΠΙ ΝΟΑἘΡΟΕΤΙΡ αἱ 
Ρίει ΦΥ1Ρ ανπι ααἲἩ ΟΥ 105 οί” Ῥμπατι ΟΥτεαίὃ ῬμοίζαίΣ εἰς, Πίαπι αἰά 

Οµτ10 5 ΤΠΡΗΥΙ ημων τε και αυτ. 

4. τω ὕεω µου ΟΠΠΙ ΝΔΑΟΡΕΕΑΤΡ αἱ οπιησΊά 1{ νο Αγταίχ ϱορ αὖπι Ονζαί» 
ες11 (βἱ65: απο πολλησ διαθεσέωσ το ποιον αρπαζει, τω Όεω µου 
λεγω», καιιδιοποιειται͵ ο και προφηταισ εθοσ αειλεγειν᾿ ο Ώεοσ ο ὔεοσ 
µου. Ἑαάσπι ν6γο νειρα αραιά ΟΙ 109 Ἱεσαπίαν.) ΟΥ 109 ΟγτΙοςτ94 
ΤΠάτί εἰο (Ώαπι οπι νετρα τω Όε. µου παντοτ. περ. υμων. Ἐει ἵπ- 

ομτίαπα, τί νά{π.) ... ΑΒ αθἰἩ ΟΠ µου | του θεου (εί. ΟΥΤΕΙΑΡΗ 393): 

Α” 99, 8τ. ΟἨτ 10013 (που Ἰξεπι 10) ΟΥτΙοΗ 94 (Φΐα: επι τη ὃοῦειση υμιν 
εν χω τῦ χαριτι) οἱ 

5. παση οεἴ. ΟΥ 158. τοῦ οἱ οσί 11 ΘΓΡΤοΥ 1Π Νο (Μα1 23) Εβρ» ΣΙ εἰο 
εκ ἀπ. 110. 1418οί ϱνρ ΟτΙπί 3198. 453. 666 (πηϊπίπιο ργοβαέ ΟΥ 2141 πας 

13926) εν παση ' 

συ µαρτυριον: 12. 613 πι κήρυγμα. ΟΕ ΟΥ 1010 ειστο µαρτυριοΥ του 

κυριου, τουτεστιν εισ το κηρυγµα. | του χριστου ο{. Οτέαί 13 αὐνί 483 
... ΒΕὰ αν Γρ αππι τ. θεου 

Β. εωσ τελουσ ΕΙΙΠΙ ΝΑΒΟΠΡ αἱ οπηπν{ᾶ Ον 13 οἱίο .... ΡΕΕᾷ αχρι τελ. | ϱ3 
ανεικλητουσ | εντ. ήμερα ΟΝΠΙ ΝΑΒΟΙΡ αἱ οστά τ΄ (πι ἄἶεπι) Αγταῖτ 
εορ αὖπι αεί ΟΥΟ8Ι{15 οίο ... ΡΕΕᾷ ἆα[ς Απιζιρί Οαββῖος 3 εντ. 

παρουσια ({ς Απιῤιρίι ἵπ αἀνεπία, ἆ ο ἵπ αὔνεπέηπι, Οαβ8ῖοᾶ ίδιο αἆ 

αἀνεπέιπ). επι νρ Ῥε]αρ ἴἵπ ἀῑε αάυεπέμδ. | κήσου χριστου οὐ. ΟχεΔί 
είο .... Β οπι χο 

Το 1, Τ ετο 

9 0ο 8, Ί 

1 Τα5.355ς 



400 1, 10. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Λ΄ 

στοσ ὁ δΦεόσ, δι οἱ ἐκλήθητε εἰσ κοινωνία» τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ]ησοῦ 
Χριστοῦ του κυρίου ἡμῶν. 

10 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶσ, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματοσ τοῦ κυρίου 
ΜΡΗΣΣ ἡμῶν Ἰησου Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντεσ καὶ μὴ ᾖ ἐν 

ὑμῖν σχίσµατα, ἤτε δὲ κατηρτισµένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῖ καὶ ἐν τῇ 

αὐτῃ γνώμῃ. 11 ἐδηλώθη γάρ µοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί µου, ὑπὸ 

σι τῶν Χλόης, ὅτι ἔριδεσ ἐν ὑμῖν εἰσώ. 139 λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστοσ 
ὑμων λέγει ἐγὼ μέν εἰ Παύλου, ἐγὼ δὲ 4πολλώ, ἐγὼ δὲ Νηφᾶ, 
εγὼ δὲ Χριστου. 19 µεμέοισται ὁ Χριστόσ: μὴ ΓΠαἴλοσ ἑσταυ- 

ρώδθη ὑπὲρ ὑμῶν, ἡ εἰσ τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε; 14 ευχα- 
Αοτ18. 8 ”.- ὦ ε ο πῃπ ον κά -- η ο : 
πο 160. οιστῶ ὅτι οὐυδένα ὑμων εβάπτισα εἰ μὴ Αρίσπον καὶ Ι ἀῑον" 10 ὧα 

9, ο Θεοσ οἱ. 01]οιι143- 655 Ογεαί αρ] 101 Ἐ)ιδπιπσθ]] 94 Φονογ]αησαί 18 Ογτῖομάδ 

είο ... ο” οπιο | διου(φρεγ Φφιοπι εἰ. ἀαε[ίςσν νο εἰς) εί. Οτζαί ερ 

101 (οτι καν επι πατροσ το ιδ ου" - ακούσουν -- πιστοσ ο δε. δι ου 

εκληθ. ο) Βιδυιατο δή Βονοτ]αηζαί 15 (παλιν δε το ,,δι ου”. επι πατροσ 
χειται, οὐ µολγον επι υιου) ΟΥ 10015 (και πωσ εκληθητε; δια του 

πατροσ οἴς) Ῥάνί Β]ο(σαί τή (δν ου εκληΘητε αντι του υφ ου εκλη-. 

Όητε εἰς) οἱο ... Ρ8Ι"ΕΡΙαδΙ υφ ου 

10. παρακαλω δε υμασ αδελφον ... οὗ (αἱ ἵπ πδαπῃ ]εοϊοπῖς οσς].) τ4. 

Δ56Ρ αδελφοι παρακ. υμασ | του κυριου ημ. ιῇσ. χριστ. ΕΝΩ ΝΑΡΒΟΙΡ 

81 οπΙησΊά Υ νρ ΑΥτἩΙΣ ορ ατπῃ αεί Οτζ8Ι 1 οίο ΟΥΡ156 Απιργεί εἰς... 
ΡΒΤΡ ο χριστ. ιησ. του κυρ. ημων, Ίίεπι τα ἆ ΓΕ τησ. χρι. του (Ε 0Π1) 

κυρ. ημ. | µη η: Ειδλα! 15 μή ειεν | σχισµατα: 1Τ. σχισµα, ὃἹ. σχη- 

µατα | και εν τη εί. ΟΥ 3516 εἴο ... αξι Ειδηια!15 ἨΠ] 161 ο εν | 1, 

γνωὠμεν 

11. αδελφ. µου ο. ΝΑΗΔ(Ἴ αδ. μοι) ΟΞΡΒΤΕΕΙΕΑΙΡ οἱο .... ο νά ἆ ο Απιῤηςί 

ζο]Ια{εατίὰ οπ1 µου | εν υμι) εισι» αἵ. απι {α ἀεπιῖά Παν] Απιονςι... 
νρε]α μας!” (οἱ ογταίς «ορ ὈἱαΙδ05 ΑιισάοπαιΙδί1ν1ά ορ) αἰ ΕΔΕ εισιν εν 
υμενὴ, διιέ πι οὐ τς 

19. µεµερισται εἰ. Ρα] 805 εἰίο ... 10. 59. τ1. Τὃ. ΥΠΑ Ργάθπι µη (5ΥΙΣΓἨ 
Ναπιφιίά αὐυίδις εδέ η. ὃ αιἱ πιπιφιᾶ οἵο. Εαπι Ορίδοπί ἀοπαί Λίωπη- 

αιμα αὐωῖεις οίο). Ίμπ νετο κεμ. ο χριστοσ. εα]ά1ξ: απαπι Ἱπ 16πι ϱΕ 

Ῥάτί (οαἰ15 Φεοδώρου ὁμοῦ καὶ Φεοδωρίτου ἀῑοΙε) ἵη Ἡ. 1.193 τοῦτο 

τιγὲσ ἀποφαντικῶσ (π]α16 ομὲ15 ἀποφατικῶσ) ἀγέγνωσαν -- ἐγὼ δὲ αὖτο 

κατ ἐρώτησιν κεῖσδαι νομίζω. Ὑϊἱὰθίαχ οἱ. Απιῤιείι αποφαντικῶσ αεςε- 
Ρΐ866:. ὐσίδιι αἷοιέ ΟΛγἰδέπι, φιιία οἴογίαπι εἴμ Ἰιοηπιπες ιθὶ }ραγεἶ 

δέ οἵο. | υπερ υμων ΕΤΗ ΝΑΟΡΗΘΙΟΕΡΑΣΡ α] οπιησΊά Γ1α1575 Βονοτίαη 
πι 16 Ον 10015 Επ{μα]εοὰ Ογτασι55 Τμᾶάτί Έαπι οἱςο. Τοπ ργο υοδῖς ἆ 

εξΓρτνροίο ... Τη πξέροι υμ. ΕΝΙῃ Ἡρ”. ΠίοΙΠ πο ΏΤγορίεν 08 

14. ευχαριστω 8ἶπο αἀἹίαπι οσα α”Ἡ 613” ΟΥ όοση 1033 οἳ ὮαπΙΡΟΜ (προσ 
μεν γαρ τουσ - ελεγε" ευχαριστω οτι ο’δενα υμ. εβαπτ.)...ς 1 πο 

πιαὶ Τϊ αἀά τω Θεω ΟΙΠΙ ΝΕΑΟΡΕΕΘΙΡ αἱ Ρε ὰάοεξρννα (αἴ. απι 

βοτίας ἨΑΥΙ" {ο1) ρο αεἰμαίν Οὐνῖηί 4,8 ῬεγίρααΙς 1” (εο ργαίίαςδ αθο) 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ Ἱ κ 4601 

’ 3” 4 3 Δ ολ 3 3, / 3 Δ 

μή τισ εἴπῃ ὅτι εἰσ τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβαπτίσθητε. 16 ἐβάπτισα δὲ 
Δ Δ τ; - τσι Β κα 2 σ 2 / 3 , . 

και τὸν «Στεφανγά οἶκον" λοιπον ουκ οἶδα εἰ τινα ἄλλον ἑβαπτισα 
Ν , .. 2 Δ 3 

1Τ οὐ γὰρ ἀπεέστειλέν µε Χριστὸσ βαπτίζειν ἀλλὰ εὐαγγελίζεσθαι, 
/ τά Ν -- { -- -- 

οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὺσ του Ἁριστου. 
ε ; ε - ” -- Δ , 

15 ὁ λόγοσ γὰρ ὃ τοῦ σταυροῦ τοῖσ μὲν ἀπολλυμένοισ µωρία εστίν, 
- Δ .. / ον. ’ ο. / / δες 

τοῖσ δὲ σωζοµένοισ ἡμῖν δύναµισ Όεου ἐστί. 19 γέγραπται γάρ 
ας .ν Ξ Λ -- 2 . 

απολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἆθε-. 
τήσω. 20 ποὺ σοφόσ; ποὺ γραμματεύσ; ποὺ συνζητητὴσ τοῦ 

αἰῶνοσ τούτου; οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ Φεὺσ τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου: 

21 ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κύσµοσ διὰ τησ 
Ν “ Γ 

Απιζιςί ΟἨτ 1030 6ἱο. Τίαπι Α 17. 25. 99. ὅτ. 69. 21933 8ρείτορ ἆσοι 

αν νρσῖχ α ἀαπιῖά Παν] ””. ϱΥΥ5ΟΝ ορ ο,” ορ απ Οπή σθ Ῥμά τί ἵπ 
Ν. 1. οἱ 56 οι103 Ρε]αρ αἱ αὖά τω θεω µου, αἴηιε βἷο Γωπθὰ πα ος εὔχα- 
ριστω τω Φεω νεὶ τω Φεω µου Το 1, 8. τ, 9ὔ. 1 Οο 1, 4. 14, 18 οίς | 
κρισπον (Β” κρεισπ.) αἱ. κἲ ... Ν” πρισκον 

15. ειπη: 1, ειπει | εβαπτισθητε επ ΝΑΒΟ” 6. 6. 17. 5τ. θ1”Η τι. τὸ. 

Τ4. 80. αδεῖ ο ἔ νο «ορ (6{. 8α] ἱερδίο αΡί παπα: οκ (ασπι Βογρ 2) 

ΑΥΤΡ ΤΡ αγπι ΟΥ) Ώαπι Απιζἒοι (οκ εἆ αλἰαιιοί) Αα], ΑΙπιϊΠίον 10. 91. 

Επίπα]ζοᾶ εβαπτισθη ... ς εβαπτισα επι ΟΡΕΡΑΠΡ αἱ ρ]εΥ ἆ ρτ σο 

ΒΥΥΣΟΝ οἱρ χι Τμάνε αἱ Τονγεραάῖς 4 α] 

16. εβαπτισα δε και ... ΡΡᾷ ῥεβαπτικα ὃ. κ. | λοιπον: Εά το λοιπον 

εἓς ΑπΠΌΥΡΕ οείεγογιπι (86 ποπ Ηοτί οείεγπ) | αλλον εἰ. ντ νσ]θ 

ΑΠ ἀεηλίά {οἱ: Τ]άνί αλλων ... Ἐᾷ ἆ ε {στι οπι | εβαπτισα 5εο: 3 

βεβαπτικα 

1Τ. απεστειλεν εἰ. ΟτεΔί19 ϱ{56 Βονοτ]απεαί1θ οίς... Α απεσταλκεν (5εἆ 

λκεν Ῥετῖ{) | χθιστοσ εΠῃ ΔΑΟΡΕΙΡ αἲ οὐ ά ΟΥ σα 19 ος 57 Μενοτίαι 
θας19 0Ητ31 εἰἴο... Ἑξα Τμάτί ο χριστ., Ἠΐπο ἴμῃ [ο] χρ. | αλλα οιιη 

ΝΑΥΤΗΡΕ αἰν!.,. ς Ἰμ αλλ οσα ΟΕΕΠΡ αἱ εθτίε Ρ]εν εἴο | ευαγγελι- 

ζεσθαι οπῃ ΝΑΡΕΕάΙΡ οἱς (ο Ιαΐοϐ) ... Β ευαγγελισασθαν 

18. ο λογ. γαρ:(Μ 98. 99. ϱ356Υ αἱ οπι) ο αἱ εί. Π1ῖ (ος ΕΡΙΡΗΙδΙ) οίο .... Ἡ 

Τ4. αἲ 56Υ οπι ὁ 86ς, Ἰθπι ΟΥΤΗΙ155 ο γαρ λογ. του σταυρ. | ημιν εἰ. 

111 (α{ απίς) εἰς (99. υμι)) ... Υ6 Ῥο]ας αἱ {ᾷ εδἰ ποδίε ... τα 8ἱ8εί 4 ο {’ 

ϱτ (αι απ.” Πατ ΟΥΡΞ3 ΗΠ553 Απιζηοι οσα (Τογίπιατε σι αὖί ογάσεηι 

ΟωἱΕἱ ἐπ έίαπι εδδε ρεγ{έιως, υγ {ίεηι αμίεπι εἰ φαρίεπέίαπι ἀεί βαζτιέενα 

οοπδεσιιγί5) | Όεου: 1Τ. χριστου 

19. γαρ (αἱ. ϱῦ εἰς): ϱ517 οπι | τ. συνετων (εί. ερ Ῥγιζεπέπαπ): ΕΡΤΑΕΙ 
τ. ασιυνέτων (5 ασιν-) 

20. συνζήτ- ουπι ΝΑΒΟΡΕΚΑ ... ς συζητ- ἑπῃ ἩΡ αἱ εετίε Ρίο | του 

κοσμου; ΕΙΠΙ ΝΑΒΟΤΡΕΙ"Ρ 1Τ. 98.46. Τ4. αδΟΓ πιῖό Ἠμίμα|σοά αγπιεᾶ Ο]θια 

ὃτο Ου 3115 141509 ΕμιρΗ”ή8 Ογτεδαδή Ώαπι ΤΗΠΡΗΥΙ Τετίπιαιοδδ,,,ς 

(4009) πάά τουτου εαπα πΕΟΖΡΕΕΕαΙ, αἱ ρἱαι βγταῦ ορ αγπισᾶ1 ϱ0]αμιθάῖ 

Οτῦ1ῇ οἰσα!55 Ἐρ{ρ]ή ή” Οι Τσι. Πίεπα δι πιωπᾶί ἀ ο ἔσντνρ 

πο Τατιίᾶο] Ὁ (ωύιις φαεειζί) ΟΥΡρΣ5: ΟνΙΑΙ 4550 α] πι 

21. επειδη γαρ εἰ ΟΥ 1391 είο ... Εα ὃ. 108. 1ΤΤ. ατπι οπι γαρ (πιπῖπιε 

16, 16 

20, 24 
2 Ου 2, 15 

Ἐκ 59, 14 



405 1, 22. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 

/ λ ΄ 2 / ος Ν Ν α- / -- / 

σοφίασ τὸν Ψευν, εὐδοκησεν ο Ψεὺσ διὰ τησ µωρίασ του κηρυγµα- 
- / . ευ) ον Ν - -- 

τοσ σῶσαι τοὺσ πιστεύοντασ' 22 ἐπειδὴ καὶ Ιουδαῖοι σημεῖα 
9 ” νόσο / .- ω 6): « »- Δ / ᾿ 

αιτοῦσιν καὶ Ελληνεσ σοφία» ζητοῦσιν, 925 ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν 
σ- Δ ” ’ 2 / Δ ’ ν ” ΔΝ 

Ἀριστὸν ἑσταυρωμεένον, Ιουδαιοισ µεν σκάγδαλον, ἐθνεσιν δὲ µω- 
- Δ - - υ Γ . ος 

ρίαν, 24 αὐτοῖσ δὲ τοῖς αλητοῖσ, Ιουδαίοισ τε καὶ Ἓλλησι, Χρι- 
π . - / Δ -- / 5 6η 4 Ν Ν -- αθο 

στον Όεου δυναµιν και Όεου σοφίαν 39 οτι τὸ µωρον του Όευι 
’ ρω 2 έ / Ε] ἁ Δ ΔΝ } έ Δ ” - 3 

σοφῶτερον τῶν ανθρώπων ἑσατίν, και τὸ ασὔενέσ του Όεου (σχυ- 
/ ος 3 / / Δ Ν - { - 

ρύτερον τῶν ἀνθρώπων. 3260 ἈὨλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν, 

Ίπ Ἠαηο γΘΊῃ ρτοβαπί Ο1οπιῦτὸ Τον πατς 5) ῃ ευδοκησεν ΟΠΠ ΝΑΒΡΕΚ6 

τρ αἳ ρίετ Ο]επιστο ος 11851. 58 ΑΓ Αή5 0ῃτὸθοἷς ... σ5τ. 46.395. ΛΙΗ 

1184 ΟΗ159 Ώαπῃ ηυδοκ. | ο Φεοσ: τα τω Θεω. Οιποπιαάπποᾶιπι Τα λιὶ 

(ένο ΟΙ 1 511. 635 ἨΠΙΣΗ Απιονςί οἴς) Ρἰασιέ ἄεο. Οοπίτα Του πατεδ,δ 
ῥοπὲ ἄια ἄεις, ΠΙΙ53”. ἄεσγευί ἄεις | πιστευοντασ: 1 πιστευσαντασ 

29, επειδή (Ρα επει) και: τα δὲ. ὁῦ. {ἐς ιν Παν] ΑΥΙΣΟΡ (Ο1απιδτο ςεᾶ 

(οίαπη 1οσππη 11ῦθυνο αμ] υα1{) Τον μπα νοῦιδ ΟΥ ρ”55. 551 ΗΙΡΙ5. 535 Απιριρί 

οπη και | σήκεια ΟΠΠ ΝΑΒΟΡΕΡΑΡ 40. ὅρ. 69. 90. ἀαίστνρ δυνταίτ 
Α15 «ΟΡ σο ααἰΠΡΡ (πια]ο ααἴ]ῖο ἄοείγύιαπι) Οἶαπα 55. 319 Βαν ογίαπεβί55 
01150 Ογιβοίδθ Τμάτί Ώαπι Τοιυπιατοδιδ ΟΥΡ 32585. 584 εἰο ...ς (Ξ αὐ 

ὦ7) σημειο 6ΝΠΙ 1, αἱ Ρ]6υ απ Βαμα]έοᾶ ΤΠρΗγιίσί Οοεἰχί:: οἱ Μί 
19, 99. 16, 4 οἱ αΠθ1 | ζητουσιν οἳ. ΟΙ 6πι”””. 510... Α επιζητουσιν 

993, εθγεσιν οππι ΝΑΡΟ"Ρ"ΈΚαΡ 6. 10. 1Τ. ο8973 91. οτ. 46. τι. τὸ. 90. 
989. 4είρνπιὸνο (1μαίί φοπέίθις) «0)Ρ ΦΥ1Ρ ΑΤΥΠΗ Δαἲ]ι 5ο (8ΥΥΣΟΠ φοπιέί- 

Πίδμςβ νοὶ εἰϊαπι έαεοῖε. ἸἨοάσπι ναιβο ν. 25 παν) Ον 210Τ (οί 1951 

βποί 1ος{1ο) ολα 4035 Ἱπφάεπι θθ ΟΥτητ158 Ώαπαι αἱ ΟΥρτ55. 131 Π1Ι15. 
838. 1016 Απιρτεί αἱ ...ς (- αυ 52) ελλησν ουπι οὔρό αἱ ρίεν Οοπιῦτὸ. 
804 Ον1951 (βαοί 16οϐ) Ἐβεδα 55 ϱἱ5 5το ἨαίΠα]εοά Ο59 Ἐμανί αἱ 

24. αυτοισ: 6 αυτοσ (5ἱ6) | τοισ κλητοισ: Ἐᾶ ΟΠ τοισ | τε οἱ. Ο1απιῦτὸ 
Οτ12581 (ακρτΊπῃ αἱ. ΑΥΤ)... τὰ οπι (ηπ6ς αχρτίπῃ 1 νο εἰς) 

25. σοφωτ. τ. αγΏρ. εστιν (6133 εσται) Ίος οτάϊπθ ΕΠΙ ΝΑΒΟΙΡ 31 ΟΠΊΗ 

νιᾷ ΑΥΥΡ Οἱ 5,115 Ρ15 οΓ116 ϱ(οπί36 Τπβρ»5ὔτο ΟΗτῦῇ οἱο .... Ῥηππα 4 ε{ρν 
νο ΑΥΙΣΕΒ αγπι ΗΙΙ913 οἱδῖ” Απιζγβί σοφ. εστ.τ. αν θρ. (11ῦενο νενο 

Τον μπας) Οπιά ορί απίσιη θζέωπι ἀεί, ἑαρτεπέὔις Πιοπιζπῖθιις, π18Ι ογιικ 

οἱ πιονς Ομ] Οπίά ὑπγπιμπι ἀει, Γογέζιβ Ποπιύπε, πϊδὶ παθν]ίας οἱ 

οαγο ἆαῖ ο’ Γιοπιηα το”, 96 ΠΟΒ ΒΟΊπηιις δἐζέύπι αεί, «αριἐπέζις οπιύηῖδιις, 

οἱ ἠπυαζίώυπι εί φαζία δις Πιοπιύπέδας.) | το ασθενεσ: Ρα ο ασθενεσ({ς 

γ νρ φιιοᾷ ὑπ] ππιήπι εδ) | ισχυροτερ. των ανθρωπων 81πΠ8 εστ. (ΐα οἳ, 
Τμη6 4 πΙη) ο κα 1τ, 61” Ο1Ρ5 αρ ἄα]Ι 1955 (το γαρ ασθενεστου 

Θεου, 9 µεν αποστολοσ λέγει, ισχυροτερο” τω» ανθρωπων)" εγω δε αν 

ειποιµι) Βαβρδῦτο,,, ς Τ.18ᾶ αδί Τ{ νσχ. τ. ανΏρ. εστιν ΕΠΙ ΝΕΑΟΠΡ αἱ 

{ογο ΟΠΊΏ ΑΥΤΡ αοί] Ον 5116 οἱσαίἍ6 Ονῦ” ΤΠάτί Ώαπι εἰο. Ποπ ΡΕΓᾷ 

4ο 6ρήνρ οορ απ ΗΙ]0ἱ5 Απηζισίι αἱ νσχ. εστιν τον ανΏρ. 

26. γαρ οἱ. ἀαι νρ Ππί 1 ΟΥ 51961. 4095 ΕΠΗ 550 ἨβΡΞ 403 οίο.... ΡΕ1Ε8ὲΕ 
κα 91. {ο αεἰμα ου (Ον1ή18 δε, Ἱέαιη 11589 Πῦενα γουν. Παπ Ραπιρ]]] 

453 βλεπομεν γουν την κλησιν ημων, δε εχ Βα Ἰπίορν οὐάείε οπιύπι) | 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α 1.90. 409 

ἀδελφοί, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὐ πολλοὶ δυνατοί, ου 

πολλοὶ εὐγενεῖς' 2τ ἀλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ κύσµου ἐξελέξατο ὁ Θεὺσ 

ὕα καταισχύνῃ τοὺσ σοφούσ, καὶ τὰ ἀσθενη τοῦ κόσμου ἐξελέξατο 

ὁ Φεὺσ ὕνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρώ, 38 καὶ τὰ ἁγενη τοῦ κόσμου 
καὶ τὰ ἐξουθενημένα εξελέξατο ὁ θεύσ, τὰ μὴ ὄντα, ἵνα τὰ ὄντα 

καταργήσῃ, 329 ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον του 
Θεοῦ. 9θ ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖσ ἐστὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃσ ἐγε- 
ήθη σοφία ἡμῖν ἀπὸ Θεοῦ δικαιοσύνη τὲ καὶ ἁγιασμὺὸσ καὶ 

ου (ϱ35Υ ου δε) πολλοι δυνατον αἱ. ΟΥ: 1160. 419 ϱ1 351661 ο, 1Πί 3334 Ῥαπηρβ!!] 
4035 Ἐπδυ5 404 οἱο (Τη 144 φιιοπίαπο ποτ. πει δαρίεπίαες αριιᾷ 908, ες 

ποὐϊῖζες πεφμε Γονέε. Είϊαπι Τ4. ου πο. ευγ. ου πο. δυν.) ... Έξτασ 

«ορ οπι (Ίίεπι Ον 9550 οὐ ἆ απίο Ώε]αγ.) 

ϱπ. εξελεξατο ο Θε. ἵνα κπαταισχ. -- εξελεξ. ο ὤεοσ ινα αἰό ΟΙΊΙ ΝΒΟΡΕΕΡ 

αἱ ρ]απ ἆ ο {τ νο ται] ΟΥ1495 ἨΒΡΣ 404 ο{6οἱ 55 α] πια Τογματο σι οίς.., 
παπςδι]ασταης αἲ. εξελεξατο ο Όεοσ ῥΡιῖογα αἆ εξελεξ. ο Φε. αἰίογαπη 

ΑΕΕτα αἱ ρ]αβ15 ς (0120611) 0Υὲ αλλα τα µωρα του κοσµ. εξελεξατ. ο 
Φεοσ, [Ππενρινεί αάά εὖ φιαε ὑπΠγπια] και τα μή οντα, ινα τα οντα 

καταργηση-). Ἠίπο Ίωπ [ινα καταισχ. τ. σοφουσ, καντα ασθ. τ. χοσµ. 

εξελ. ο Φεοσ]. Ῥϊπιϊ] ον Αϊ ετταγαΠ6. | καταισχυνη (1 αἱ α]ῑα ῶ15 

-υγει) τ. σοφ. ΟΠ ΝΒΟΡΗΤΡ 14. 1Τ. 4Τ. 62. 109. 115. 119. 121. Ί56Υ 
ἀοτ νο ανν αν 60Ρ ΥΠΑ ασαίιι Ον 1,160. Απο. 490. 635 αἱ 5,505 οιοαί 55 αιἰπί 

339334. 489 οἱ4,511. 559 Ῥαπιρμί] 5” Ἐπβγ5 αξεο] Ογτίο) 688 ο] ππι Τον απανοδ,ὅ 

είο... ς τουσ σοφ. παταισχ. οππῃ τηΙπιβο ρ]α 

98. αγενη (88): κ” ασόενη, ἴθιι Ον 1160 οος 1 { εξουθενηµενα ο. Ο1588εΡ6 
Ῥαιηρ]Ι] 133 ΕαδΡ5 404 αἰεςΙ52 οίο... 1τ. Ον 3523 εξουδενώµενα, αδΕῖ εξ- 

ουΘενωµενα | τα µη οντα οππι κ ΑοΡ"Εα 1Τ. ἆ ο ϱ αθί]το Ον 2355 

Ἐπίλμα]σοᾶ Γεγμπαχο ιδ Απιῤηιιι αἲ.... ς (-- 4900 97) Ῥχασπι και ΟΙ 
ΝΕΜΟΞΡΟΕΙΡ αἱ ρ]εν Γπαϊόχ νρ »υτιζὈ ζ0Ρ ΑΣΠΙ ΛαίΜΡΡ Ον 1160. 419. 495. 655 

οἱῷ)661 ο, οί 33 οί 350 Ῥαπιρμή] 3: Εάβεο] 53. 65 οἱρ9 404 ΟἨν 59 Τ]ᾶτι 

Ώαπι | παταργηση: Ρ 114 116. --γησει 

99. παυχηήσηται Ο1ΠΙ ΝΑΒΟΡΕΙ, αἱ ρ]οΥ οίο... ςθ 1654 αἱ 1955 (ποη. 1ΐαπι 1956 
που ς 48 52) καυχησεται οππῃ ἘΡ Ἠ36ῦ 086Σ | ενωπ. του Φεου 6ΝΠΙ ΝΑ 

ΒΟΡΡΕΓΑΙΡ α]] 9 4 ο Γρ ν πιῖὂ 60Ρ αο]μίῦ αγπιΖος Ον 1120. ϱἱ 653 ο(εαῦ 

ΕΡΗ 103 ϱὲ (οππ/β8ο του) 1160 ο{1π{ 450 ΈάςΡ5 404 Ἱτερ]ην 115 ΟΙ Ώαπι οίς 

(τπιΣ19 ὅπ σοπεγρεσίι ἀοπιιπι) ... 56 (Ξ αὐ Ἀ, 5ο τανλας αυ’) ενωπ. 

αυτου οσπι οἳ (αἱ. κό να!ν Ἱποερίββεα αὐτου Βεᾷ απίοαπατη ρεγβοσγαί 

αυ]θοΙ{) αἱ πια νο βγταίῦ αγπιασόο ΟΥ 1195 Ῥήαἱδ1Τ Βενοτίαπζαί δὸ Τ]ᾶτί 

Απιζιμί αἱ 

90. σοφια (Έα η σοφ.) απίθ ημιν (Ἠ ημων) ροδαΐπηας (0) οπι ΝΑΒΟΡΕ 

ΕΩΡ 1Τ. δτ. 40. Τ1. 98. ἆ ο [σ απι {4 ἀομιὶᾶ {οἱ Ἠαν] Ον 1196. 608 ος 
2155 ο απ μ1θΒ ο1π{έ3,69π" 4466 Τ)14]811 Έλις ἆθπι 385 α{ας]99 ΤΏ1 1358 οντ 

8οἴσδ Απιογε α].... ς Ροβί μι) Ροη Τη 1, 8] Ρρίεν νροῖε Παν!” ογταίτ 
σορ αὖπι ΟΥ 32035: 644 αοἴεν Ἠπβργαςδ46 ϱ{ 601198 ϱ/Ρ5145 οἱ εδα 401 ο α1δί 

Ον Ογν]ο τη Τ]νάνί Ώαπι Ῥε]ας αἱ | δικαιοσ. τε 6ἳ. ΟΥΡΙ15 ἀθοῖες 

Ώρ]ι 5, 9 



Τεν 9, 29 
» Οσο 10, 11 

4604 οι, ΠΡΟΣ κΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 

Ὦ / ῃ τὰ τς . / 
απολύτρωσισ, δἱ ἵνα καθὼσ γέγραπται' ὁ καυχώμενοσ ἐν κυρίῳ 

καυχάσθω. 

Ιυς 

.. Ναγὼ ἐλθὼν πρὺσ ὑμᾶσ, ἀδελφοί, ᾖλθον οὐ καθ’ ὑπεροχὴν 

λόγου ἢ σοφίασ καταγγέλλων ὑμῖν τὸ μαρτύριον τοῦ Όεου. 3 οὐ 

7ὰρ ἔκρινα εἰδέναι τι ἐν ὑμῖν εἰ μὴ Ιησουν Χριστὺν καὶ τοῦτον 

ἑσταυρωμέον. Ὁ κἀγὼ εν ἀσθενείᾳ καὶ ἐν φόβῳ καὶ ἐν τρὀμῳ 
- 2 / Ν 4 - ον μῖς ’ Ν ’ , 

πολλῳ ἐγένόμιν πρὺσ ὑμάασ, 4 καὶ ὁ λόγοσ µου καὶ τὸ κηρυγµμά 

Ὠτα] 511 Ες αεΡ ΟγτίοἩ οιαΡαςδῦῦ ο(αοιῦό ο) πα... θὺπα Οἱ 955ἳ και 

δυωκ. Πίοπι 5ο μεις ΟΥγεδα ὔΣῇ γεγονε γαρ ημιν απο Όεου και πατο. 

γαι δικ., 6 δικ. ὀικαι. και απολυτρ. και αγιασµ. (3 δικαιοσυνἠν Ὁ 

τε. Φε” νιάονῖ ροΐθβί και δικ. τε ἀθάϊβδαο. Ο/ οᾱ. ΙπθβΙῃ οοἶσῖς Ὁ.) 

91. 6 παυχοµεγοσ 

ΗΠ. 1. καγω: 14. ΙΤ. αἲά δε |. μαρτύριο) ουπι ΝΟΗΡΕΕΑΗΡ αἱ ρ]ετά ο{ρ 

νρ 88Ἡ 5Υ1Ρ αποἰλαίῦ ανπη Οι 6.154 ο[ὔ (ουκ ειπεν το κηρυγµια αλλα το 

µαρτυριον αἵε, 86ά εαάεια αρα 0150 Ἱεσπηίν). Οι 1 οαιδο Ογταςί οδ 

εἰεπῦδ (µαρτυφιον του Φεου φησιν τον χ᾿ κέμαρτυφήχε γαρ ο Φεοσ 

είς) Ώαπη (αντι το) το κήρυγμα ο µαρτιοουμεἢ) αἱ Ῥε]αρ αἱ εν. κἲ 

Αο ὔ, 90. ΤΙ. ττ. 80. 81. πδοῦ γ ΘΥΥΔΟΝ ϱορ ΑποσΙ 1103 Απιρίας 19: 1454 
Αιρ ΕΤΠΑ 100 (0111) Απιζιοι (8εὰ ο ἆ ποπ] ἐεδέύπι)) µυστηριον (αυ) 

αγὲ Τ]άσί ευαγγελιον, ΚΕΙ σωτηριον | του Θεου ... νΕ ατπιασὸ 

Απιοιμισἒαἅ ποππ]] Ῥο]ασ Ο]ιγίς{ 

9, εκρινα αὔδααε του 6µΠΙ ΝΑΒΟΡΊΘΙΕΕΕΩΡ αἱ ΡΙα810 Ογεαίὖδ Ογζθλοπιοὶ 

Ογναοίϐδ Απιιοσ]ιἳ 109 Ώαπα (11θογα Οι 11151 αἱ 3/50 εγω δε εκρινα δεν 

ειδεναν, εἰ Ὁ ο εκρινα µηδεν ειδεναν. Τίοπι Α{Ιι656 ουδεν εκφινα ειδεναι 

ευ μὴ) ... ς (- αυ 5σ) αθᾶ του οππι 901, αἱ ρ]ετ ΕΙ 15 Ομ δ056πι 

Τπά τί αἱ |. ειδεναι τι οΙΠΙ ΝΑΡΌΚάΙ, αἱ ρ]εγά είς τνρ(ἆ ορ Τετ 

φεύε αἰἰφωία,  Απιοιοι πιο δοὐγε αἰἰφμία, Εν δοΐτε πιο αἴϊφιία) Αγτηθῖ 

βαἩ «ορ ανια Οτζαιῦσ Ῥιά1ὸ Ον σοπι Ογνβειδδ οἱο (ΑπιΙοσἩ οπη τι) 
ΤοαγιραδΙσ14 Απιῤιαι είς... αὐ Βπ Ἰωπ ΤΙ τι ειδεναι οππι ΒΟΡ {Τ. ὅτ. 

τὸ τα. 191. 1Τπ. 119. αδος Βα5πιοτϐοὰ ΟἨγόθδεπι ΟΥ τυίςἈ «9 Τβ]ὰ 4150 
Ἠ111016 αἱ (αἱ ποπ Ρρτοραί Ουπίὔναπά πμ] πιε ἠιαίσαυί αἴὐια 5οὖο ὑπέογ 

908). Ῥταθίετεα Ὦ"Θ6ἰ.ΕΒ τι εν ὑμιν ειδεναι, Ὦὸ του εν υμίν ειδεν. τι, 

Ίίετῃ ΒΥΙΡΟΒ, | νησ. χριστ. δὲ. Ον 11451 οι δνδτ οἱ 13. 58. 398 ρ(6βί55 ο(]πῖ 
3/205- 815. 44635 Α/(1696 Ώ1ά 15 Βαςπιου 505 ΟΥ νπηῖο] 459 ΑπίΙοσ]ι 1105 αἱ πι 

Τετιρα (1ο 14 Ῥε]ασ οἷς ... τὰ 109. 114. Ες απ {οἱ Ἠατ] (ποπ τα ἀοππ]ς) 

Ογιαειὀθρετο ΟνΙπί στά οἱ 1το. 495 Ἠ1]10Τ6 Απιζγοί αἱ χριστ. τησ. 

9. παγω ΟΠΠ ΝΑΒΟΡ αἱ19 ΟΥ 4295 οἰσαί 40 ἨΏαςπιου 503 Απο Όπως 

Τ1 και εγω οππΙ ΡΕΚΑΙ, αἱ ρ]εν 0Η Τλάτί αἲ | και εν φοβο: τα 49. [ 

στνρ Απιῤιεί αἱ οΟΠ1 εν | καν ε’ τροµω: ΡΕΕΓ 49. 119. ἀείστνο 

Απιρυνβί αἱ οἵη εν, Ἠῖπο αρό 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΟΙΟΥΣ Α΄ ο τ. 405 

η 3 - / , λαο. 5 3 .ς / 
µου οὐκ ἓν πειθοῖσ σοφίασ λόγοισ, αλλ ἓν ἀποδείξει πνευµατοσ 

ολ / ς 5 ο ε ’ ς ο, μου / 9 ; - 

καὶ δυγάµέωσ, ἵνα ἡ πίστισ ὑμῶν μὴ ᾖ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων 

αλλ ἐν δυνάµει Φεου. 
αν -- Ν ῴ - »-” 

ϐ Σοφίαν δὲ λαλουµεν ἐν τοῖσ τελείοισ, σοφίαν δὲ ου του αιῶ- 

γωσ τούτου οὐδὲ τῶν ἀρχόγτων τοῦ αἰῶνοσ τούτου τῶν καταργου- 
’ . 3 λ τν ε. / 3 / Δ 2. ος. 

µένων' τ ἀλλὰ λαλουμεν ὣεου σοφίαν ἐν µυστηρίῳ τήν ἄποκε- 
αεί 3 ’ [ά - 

κρυµμµένην, ἣν προώρισεν ὁ 9εὺσ πρὸ τῶν αιώνων εἰσ δύξαν ἡμῶν, 

4, πειθοισ (ΑΡ᾽Ῥ πιθοισ) αἱ λογοισ (3 -γοσ, 567 λογου) εππι α(αἰ” ϱἴζ)Α 

ΒΟΡΕΙΡ αἱ Ιοησε ρ]α τ (πι βιιαθογῖί δαρίεπίίαε υετδίθ) νρ (ὔι ρενδιαδί- 

ὀίζις «αρ. υεγζίθ) 8ΥΤΡ (Ίῖεπι «ορ ααίμ) Ον 1165: ή. 650 ϱ{5/505 6ἱ 211 

οἰεαί εΡΏ 119 οµἶπί 4,621 (αἱ τ) ΕπδριαθρΊ οχοᾶᾶ Α{ΠΟ55 (εν πειθοισ σοφιασ 
ελλήηνικησ λογοισ) αἳἹ ΒαΡΙΠΟΙ 503 ΕΡΙΡΙΑΠΟΤΟ Βοναγ]αμεαί 56 ΟΥγΗΤΙ5Τ: 

390. 958 0Η 10151 ϱ{5,101 ΟγΥ8οί56 Τμάτί Ώαπι αἱ ΗΙετερῃ ΗΡ1 (αἱ νρ) εἴΣ 
(αἲ τϱ) α]: Ίο Μας1Ιοῦ (αρ αα]11) ΟΜΥ1906 (5εᾷ Βιπεί 1εο) εν πειθανοισ 
- λογοισ, Ιἴεπα εν πειθοισ ΟΠΙΙ58Ο λογοισ ΕΒΙάΕΙ τ4, 1897. α5ὲί αγε, τπτ. 

Υεχο Ρετβ]{ και λογοισ ...... 1. 19” 48. τὸ. 106. 108. 199. 1565973 5ου” 
οδ6ς 056: α] ( Ὅατῦ 4’) ἆςθ Εξ απι 54Ἡ ΒΥΓΣΕΝ αὖπι ΟΥ 5055 ο 995 Εις 
ρ'αερῖ ΑΙΠ35θ (κατα το µη εν πειθον σοφιασ αγῦρ. ἔχειν το χηρυγµα, 

οἱδδῖ ουκ εν σοφια λογων) ΕρῖρΙιδό Οµιδ1οὰἆ Απιῦὗς 118, 110 ϱ{Γβ4 3485 

Απιζιαί α] πειθοι (αμ’’) εἰ λογων (ΟἨ 355 των λογ., 1. 48. τ9. 106. 
108. 189. 15533. α195οτ Ἐρῖρη 596 ΟΥ δ1οἀἆ λογοισ, ἆ 6 ΑΠ 58Ώ νῖάε 

Ρο58) να] εἴίαπι 4Ώβαιο Λλογων (δίοε 183 ἐρ Οτ12ΤΊ Α{9δ6 Απιῤγεί Βααι]. 

{μαΏπϊ επ]πῃ 5ο: {ο (ν]ὰο βαρτα τα) ΑΠΙΡΤΑί ὕι Φεγδμαδίοπε (Απιρτβί 

πᾶάᾶ ηππαπας) δαρίεπίίαε; ἆ ε ἴπ Ρεγειαδίοπε δαμἰεπέίαε 8ΕΥΠΙΟΠΕ (αοΥ- 

γ]ρε 8εΓπιοπῖθ), 1 η Ῥεγδιαδίοπε δαρίεπέίαε υεγδί, Απιῦ ὕπ Ρεγςδιιαβδίοπε 

δαρίεπίίαο υεγόογιπα, Ἰτεπα [Περπωπι ἆσί πο] ἴπ Λεγδιαδίοπε οετοί [εαί, 

φεᾷ ὧι οδεπδῖοπε ουἴγίιμϊδ]. Τίεπι 5α]ι πι Ρεγβιαδίοπε δαρίεπέίαε δεγπιοπβ, 

ΒΥΙΣΟΒ αγπῃ 7η ρεγδμαδίοπε δΕΥΠΙΟΠΙΙΠΙ δαρίοπέίας, αεἴ]ΤΟ εν πειδοι λογου, 

ΔΕἴΗΡΡ εν πειθοι σοφιασ λογου ανθρωπων. Οἱ εἰ. ἄ]οδρατ. Ν. Τ. εᾱ. 

Α]ροτί Ρ. 119. πιθοῖ: πιθανότητι. | σοφιασ επι π ΒΡΕΕα ΙΤ. 46. 

ΤΙ. Επίμα]εοά ἆ ε [ρτ ατῃ Γι” {01 ΑΥΓΣΟΗ 581 ατπι αθίῃ ΟΥ 12165. δττ ϱ{ 
8,908: σ05 ϱ13,11: 98 ριοαί 119 ΟΥ]πί4ιδδτ Βιιεριαερτεὰα Ογγησ555 ΟἨΥ5Ι Ὀἷς οᾶ 

Βονετ]αηζαί 5 0γτέαίθ6 Τ]ιάτισοᾶ Ώαιη Ἠιοτῦί5 (αἱ βαρτα) Απιζηι (αί 

8ρτα)...ς (- αὐ Βᾳ) ανθρωπινησ σοφιασ ΕΠΙ ΝΕΑΟΣΡ αἱ Ρ]ετ νρο]ε 
ἀθπηῖά Εα' «ορ ΒΥΤΡ Ογ1/9ττ' 660 ΈμερταθρΤ ΑίἨ 34 ΒαβοίἩ 505 ΟγτΏς 11: 

350 Μας 196 (64111) αἱ Απιριςι Ρε]αρ | αλλ οπΠι ΝΑΟΡΕΕΑΙΡ οἱς ... Ἡ 

αλλα | αποδειξει εἰ. Οτοείες οίς .... ῬΊ6ίεΗΒ αποκαλυψει 

5. η πιστ. υμων: 98. 48. Τὸ. 190. «δὲ ο0ρ (ποη Ἰΐ6πι δα) Ο16πι 545: 649 
Ον 2511: 650 ή πιστ. ημων | µη η: ΕΡία δΤ. εδ ΟΠ η | αλλ αν. 4... 
Ἡ αλλα 

6, τα 14. 41. 114. αἱ ραις {ο ἰγαηβίΠιηί α του (Έ ΟΠΙ) αιωγοσ τουτου 

αᾱ του (Ε ΟΠΙ) αιωνοσ τουτου, Ίέεπι Τιεοῦ αθίµΤΟ ΟΠ ουδετων αρχοντ. 
πδαᾳπε τώὠ» καταργουµενων. 

Ἱ. λαλουµμεν: 1Τ. -λωμεν | Θεου σοφιαν ΕΝΙΏ ΝΑΒΟΡΕΕΟΡ αἰδ ἀε βατ 
νο ΑΥΤΗ Ο1 61η 659: 685: 604 ()γ 11165 468 ϱ[3,508 ϱ{51208 ρ{οαί551 Οήπί 1,142. 145 

ΤΙΒΟΗΕΝΡΟΕΕ, ΝΜ. Τ. οᾱ, 8. 508 

1 ΤΗ 1, 6 

Έρὴ 8, 5 
Έο 16, 25 
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406 2, 8. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 

Ν - ΄ -” Ὦ ον 2] 

8 ᾗν οὐδεσ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνοσ τούτου ἔγνωκεν᾽ εἰ γὰρ 
”/! 3 υὶ τη / -- ’ 3 , 2 Δ Νὶ 

ἔγνωσαν, οὐκ ἂν τὸν κύριον τῇσ δόξησ ἑσταύρωσαν. 9 ἀλλὰ καθὼσς 
αυ 2 στ Ν τ 2 Ἀ Δ 

γεγραπται᾽ ἃ ὀφθαλμὸσ οὐκ εἶδεν και οὖσ οὐκ ἤκουσεν καὶ ἐπὶ 
, 3 / η) 2 / α « / ς Δ - 3 - 

καρδία» ἀνθρώπου οὐχ ανέβη, ἆ ἠτοίμασεν ὁ Θεὺσ τοῖσ ἀγαπῶσιν 
2 [4 - Ν ’ ς -- 

αὐτόν. 10 ἡμῖν δὲ ἀπεκάλυψεν ὁ Θεὺσ διὰ τοῦ πνεύµατοσ. τὸ 
π - , Β εν π ᾽ / πο ” , π 

ὰρ πνεῦμα πάντα ἐραυνᾷ, καὶ τὰ βάδη τοῦ Θεου. 11 τίσ γὰρ 

θἴδαερ ΕιβΡΥαερῖ Βαβ399 Οµνῦτ ΟγΥΔοί58 α] ἨΠΙ 1016 Απιογβδέ αἰο.,.ς 

(ς- α) 52) σοφι. Θεου οστη 1, αἱ ρ]α ΤΠπάτγί, Ἱέοπι 8αἩ οορ 5υτα 

Β. ουδεισ δὲ. 016ιδῦῦ Ον 1355 αρ5αερ οἱο ... 9817 ουδεεισ | εγνωκεν εἴ. 
Οἶεπι ΟΥ είςο ... Ἐς εγνωσεν 

9, αλλα αἳ. Ο]επιθδῦ εἰο.... Α οπι, Ιέειῃ Ῥθ]αρ | ειδεν ΟΠ ΒΑΒΡΕΕαΙ, αἱ 
ΡΙα ΟΙ6πωτο 8 (]επιῖθ: 615: 635 οἰαΠθ Ου 1951. 51809. 41316 ο(αΗῦ (0οηςίΤδ22 

ΗΙΡΡΡΙΠΗ 149: 158: 158 ο[αᾶν Ρ]α{75,1 (ο Τιας) Εαδάεπι 514 οίπαῖ 204 οιΗ15ί 10, 

πο ϱιαΠΌ ΑΠ 556: 938 ΕρΙρΜ6ΣΣ οἰς ... 6Ρ αἱ Οἰσπιτο 14 Ρο]γοπιατίντ 598 
Ῥας 95 ΟἨτοπ4”ῦ εκεᾶ νεη ϱίᾳ νδεν. 11986 αἱδ Ο1επη13ὸ οι δοοά Έπρβ 
πιαχο ὅὅ οοᾷ Ε)ρΙρΙ1055 οοᾶ Τ]μάγε ΟἨτοπ””ὃ εκεᾶ Ρ8Υ οιδεν | α ητοιμ. εππη 
ΝΡΕΕΑΙΡ αἱ οπιησ]ᾶ Ῥο]γοπαατί 505 0] θτη 635: 650 031564: 509 οἱ 5561 0οτβί 
95,» Ἐτιςηςτςῦ ϱ{Ρ5 811 α{πιαΙ265 ᾳ/ριαθρ 569 (1198) Ῥς- ΑΕΠ2)93 ο/416 ἘρΙρΗ 

1095 ΒΑ Φ1.115 (165 Μαοαν505 (111) Ογτοδ! 905. 7τ5. 868 Επμα]οοᾶ Τμάτί 
Ώαπι οἱο. Τέεπι φιαεᾶά ο έρτ νς Οτ]πί 1164 ϱ(3,500" 60τ ϱι5»4 οἱς ... Τμ 
Τΐ οσα οι ΑΒΟΤΙά Ο1επιῖο 50 (λεγει γαρ' οφθαλμοσ ουκ ειδεν -- ανεβη 

οσα ἠτοιμασεν τοισ υπομενοισιν αυτον.) Ἠἱρραᾶν Ρ]αΐ (αἱ 5αρτα) ΟΥΥ 

χ95 Ἠρίρῃ 66 Μας 1535 (64111) Ογτῖομ 558 ϱ{913. Ῥταείετοα οί Οτεαί 13: 
“έγεται μὲν Ἰεγράφθαι, καὶ ὅταν μὴ διὰ τῶν γραμμάτων ἀλλὰ δὲ 

αὐτῶν τῶν πραγμάτων κείµενα ἡ, ὡὧσ ἐπὶ τῶν ἱστοριῶν. ἤ Οταν το 
αὐτὸ μὲν νόημα κείµενον ᾖ, μὴ ἐπ) αὐτῶν δὲ τῶν ῥημάτων ὧσ ἐνταῦ- 
θα: τὸ γάρ: οἷσ οὐκ ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ ὄψονται, καὶ οἳ οὖν ἄκη- 
κόασι συνήσουσι, ταὐτόν ἐστιν" ἆ ὀφθαλμὸσ οὐκ εἶδεν καὺ οὖσ οὖκ 
ἤκουσεν' ἢ τοῦτο τοίνυν φησί», ἤ εἰκὸσ καὶ γεγράφθαι ἐν βιῤλίοισ καὶ 

ἠφανῆσθαι τὰ βιβλία. καὶ γὰρ πολλὰ διεφθάρη καὶ ὀλίγα διεσώθη 
βιῤλία, καὶ ἐπὶ τῆσ προτέρασ αἰχμαλωσίασ. Βϊοε. Ώε Ηερεβῖρρο 

οἶτοα Ίππο Ίοσσπι ο Ῥ]οί. 9309. (ρασ”55, ϐ) 

10. ηµιν δε ΟΠΠ ΝΑΟΡΕΕΦΘΙΡ αἱ ΡΙετά ο ἓς νο βγταίῦ αγ αθἰῃ ΟΥ κατα” 
Ονίπέ1,6 ϱἱ 3,140: 818 ϱἱ 40014 ΑΕ]ιΤόῦ ΡΙΚ (11 ομΙαίθ2τό ΕρΙΡΙ 505 Μαο159 

(6 α111) 0165 Τηάτί Ώαπι αἱ ΗΙ1055 Αιηῤνβί Ῥεϊαρ ... ΤΙ ημ. γαρ οππῃ 

8 δτ. 99. 46. ὅτ. ΤΙ. Τὸ. 98. 116. 988 «ορ ΟΙεπιδόῦ Βα5 12310: 811 Βαίμα] 
οοᾶ ΑπιοσΙά δή... 19”1εεί 141εεῖ οπι οορι]απι | απεκαλυψ. ο Όεοσ 

οππ1 ΝΑΒΟΡΕΚΡΑΡ αἱδᾳ ο ἔρτ να ΦΥΣΗ «ΟΡ αΣΠΙ αεί Ο16ιιδῦθ ΑΙΠ1 9 
Βας 1510: 5811 4 11τ οΙαιδ21ό Ἠρ{ρΙι 595 Επίμα]σοὰ Μας 125 ΟΥτίος 338 
ΑπιιοςΙι 1354 α] ... ς (-- ἄ0 82) ο Φεοσ απεκαλ. οἳπη 1, α] Ίοηβε Ρ]α 
ΒΥΥΡ δα] Οτζα{ 45 0τ68 Τη άνὲ Ώαπῃ αἱ | δια του πνευματοσ βῖηθ αυτου 
επι ΝΤΑΒΟ 1 τνίᾶ ϱορ ΟΙθτη 659 Βας 515 οἱδὸ ΟΥτίος 835 (Ονἰπί 3315 Ῥ14]αύ 
6,315 γε} αρύγ. αποξιπ) ... ς (909) αᾶά αυτου οπη ΝΟΡΕΕΘΙ, αἱ {εχθ ΟΠΊΠ 
4ο ἔστνςρ »γτας βαἩ αγπη αθίἩ Ονεαί «5 αἶπέ 1161 ϱ{2,140 εἰ νδῖά Α ΤΟΝ 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 2 1ὸ.. αἩἲ 

5 2 4 Δ π : / 3 Ν Δ ἓ. -”. ὁ} ; 
οίδεν ἄνθρωπων τα του ανθρώπου εἰ µὴ τὸ πνευμα του ανθρα - 

2 - ΄ Ν Ν -- - Ν 2] 3 

που τὺ ἐν αὐτῷ: οὕτωσ καὶ τὰ τοῦ Θεου οὐδεῖσ ἔγνωκεν εἰ μὴ τὸ 
- -- -- ς σος Ἀ 3 -- . / 3. / 

πνευμα τοῦ Θεοῦ. 12 ἡμεῖσ δὲ οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβομεν 
3 Ν λ Δ 2 - πό -ο ” Δ ς Ν ” .. 

ἄλλα τὸ πνευμα τὸ ἓκ του Φεοῦ, ἵνα εἰδῶμεν τὰ υπὺ τοῦ Θεοῦ 
ε - . Ώ Δ - - ’ 

χαρισθέντα ἡμῖν, 19 ἃ καὶ λαλοῦμεν οὐκ ἐν διδακτοῖσ ἀνθρωπί- 

Τά ἱπ1 111 Βαρ 1519 ΕρΙρΗΣΟ5 Μασαν1”ὸ Ο0Ἠ165 Τ]ᾶτὲε Ώατη 3] | εραυνα 

οππι ΝΑΡΤο.... ς Τη ερευνα οππι ΕΖΡΕΕΑΤΡ τε]] 
11. ανθρωπων οἳ. Ος 1101: 584 οι /δτι- 608 ϱ[Ιπί 4490. 645 Έμρς 121 μμ 116: 

810 Α{ἨΤοῦ Ῥρ- ΑΕ 31189 Ώ{Δ 1111 οΓα1ό 292 ΟγΗς 155: 20 Ο0τδέ Ογγῖο 42 

Τπάτι ΑποσμϊΙδί Ώαπι ΗΙ11039 ΑπιζιμιαΙ ... Α 1Τ. Α ιδ ΟΥτίο 581 

οπι | το πνευµ. του ανθρωπου οὐ. ΟΥ 191" 534 οἱ ὅτι οπί 4, 456. 643 
ΈΒΡ5 127 Ῥας 1:16 ΑΠΙΙΟΟΙΙ254 οἷς ... Ἐα {6 ατπιοᾶά ΟτΗρεχε2,θ44: 5,032 
ἨΙΙ1059 ΑπιῦβΡοΙ ἄαν τοῦ (πο Πτεπιβᾶ δ,δ585 πος 3ΡΙ131658) οπι του ανθρω- 
που | το εν αυτω: 1, το επ αὐτω | τατου Θεου αξ. Ον 1191: 531 οδ)οτ1: 
603 οΐο... Ρε" το του Όεου ... Έδῖα 6 ΠΙΙ1039 τα εν τω θεω. Ἰμϊρετα 
Τετίρτακ ὃ 615 φιιῖς επιύπι δοῖέ φιιαε κὐπέ ὑπ ἄεο πἰεὲ βρἰγέέι φιᾶ ἴπι ἴρβο 

εδὶ. | εγνωκεν (607) εππη ΔΑΒΟΡΕΡ αἱ ρ]ιβ10 Ἐπίλα]εοὰ Ον 1954 ΑΗΙΣ29 
αίτ05 ας 11216: 910 ο(ΔΗΌ ΟΥ τΏχ 6τ Ογτῖομ 43: 801 ΑπΙΟΟΠΙ554 Ώαπῃ. Τέθπι 
τα 29. ΟΥΤΗΤ155 βας 1519 Ώρῖρῃ 211 Ρ5-ΑΙΠΙΤ8 α] εγνω. Αοσεᾶιπί ἆ ϱ { 
ϱνσ ΑπιῦἝρΙ 595 οοὐπουῖ αἴο (Απιζιιι αἱ που)... 6 οιδεν 6 1, 

αἱ Ίοπ66 ρ]ι ΟΥ 1191 οἱ 5011 ΑΠ 556. 50 ια 111 0µτ6έ Τμάτε αἱ, Ιξεπι 
φαξ αχ Αιρδ8εΡθ | το πνευµ. τ. Θεου: Ρ αάά το εν αυτω 

19. τ. πυσμου ΟΠΠ ΝΑΒΟΙΡ αἱ οπιησΙᾶ [α Ἰαγ]” {οἱ Αγταῖτ αεἰίµ Ταβί9ο 
845 Ον 1119τ ΕπβπΔτο 14 Α{ΠΟ55 Ῥας 1311 οἱ 510 Βρ1ρ]ιδῦΤ Αα] πια Νοναίίαη 
1159 (6115/91)... θΕξα Ερ ορ απ Βα51)510 6ο 1 ΟΥτέ5Δ1269 τ, κοσµ. 
τουτου, 1ἴθπα 15 πιιπᾶέ ἆ αν νρς]θ απι ἀθπιῖα Ίαν]. Οτῖπί 5,56: 59 
Η11508 ϱΙΗ10. (8εᾷ ναν Ιεςί) Απιριςί αἱ | ειδωμεν εξ. ΟΥ 19161: 4) ϱ{316 
Α{Π 552 Βαβ 1510 οίο, Ἱέεπα βοίαπαι ἆ οέστ νο Οτἰπίδιδθ ΗΠ Απιογςί 

Εαιβίϊη”δΙ (64111) εἰς ... ΡΕΕΘΙΡ αἱ (8 αρ Βουνί) Ον 1191 ϱ{32)56ὅ ϱ{ 49159 

ΕπδπιατοΙά ιά 11 ΑΙ 535 086511 (6α116) Ερίρ]580: 596 Ογτεραδόθ 

ΤΠΡΗΥΙ δωμε) | υποτου Όεου 6ἱ, Οπ3316 εἰζαί«6 οίο ... Ῥ τθ. 115. 
119, Ί56Υ (οτη εἴ. απ{θ) Οτσαπί (αρ Μαἰαιοίου 619363) οπα του 

19. α και: ΕΒΤΕΕΣ οπι α (ΥΓΙΒί αβίοτί αἆ εαπάεπι ]δείίοπετα Εδβ515: 35: 9ο, 

βεᾷ πα]]15 Ἠογτη Γοςογαπ Ἠπο αππάταξ)) [εν διδακτοισ Ἱία αἴτοα Ίοςο 
ΔΑΒΟΡΕΕΑΤΡ αἱ Γεγε ΟΙΠΠ (413351 9 ε, διδακτικοισ, Ἰἴεπι 156ΥΧ ργί Ίος; 
10. 5θς Ίος εν διδαχη) ΒαδΙΙἀΙΡΡ340 Νααβεαίρρ 113 Ο1οπιῦτο Ος 11101. 191 

οἱ 2:61. 565 ο(3Η0 Ἠιδππατο1ά ϱµ1Ί ἨρίρΙ85Ο (ο{553) αἲ πια... ἆ ο πο πι 
ἀοοίγίπα Πμιπιαπα δαφρίεπίίαε υεγδίβ, δεᾷ ὕι ἀοοίγίπα ρύζι, Ες ποπ. ὅτι 

ἀοοἰγίπα ΠΙπιαπαε βαρτεπίέίας υεγὸίε, δεᾷ ἵπ ἄοοίγύια δρύτέις, τ΄ ποπ ἔτι 

βαρίεπίία (εοττίρε --ἴα6) πιπιαπαε ἀοοίίῖε υεγδῖς, δεᾷ ἄοοιὲ δρ τέι, Απιοισι 

ποπ ἵπ ἀοοἰγύια υεΥΦογπι Ίμιππαπαε δαρίεπίέίαε, 5εᾷ ὕι ἀοοίγύια ερύάιβ, 

ΔιρεΡ 333 ποπ ἀοοξῖ Ἱωπιαπας δαρίεπέίαο υεγδί8, δεᾷ ἀοοίί θρύγᾶα, Ίέθπι 

Ι9Ἡ 103 ε{οῖν ἀ9ἱ 144 ποπ ἵπ 8αΡ. Ἱωπιαπαε ἄοοίίθ υεγδΐς, δεᾷ ἀοοξίε ερίγ{έιθ 

(οἆ 48] ἄοοιίς αρίτίέα, ἄοοέί ερίγίέις), να ποπ ἵπ ἀοοίίθ Ίπιπιαπαε 8αρ. υεΥ- 

δἱ8, 5εᾷ ὕι ἀοοίγίπα ρίγα (απι (απ πάά εἰ υὐγέιής) Υἱρίτ 15,535 101 

503 

ΜΕ, 97 



34058 2, 14 ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΔΘΙΟΥΣ Α΄ 

/ / } 2 2 - / - 

4 γησ σοφίασ λόγοισ, ἆλλ ἐν διδαμτοῖσ πιεύµατοσ, πγευματικοῖσ 

πνευματικὰ συνκρίοντεσ. 14 ψυχικὺσ δὲ ἄνθρωποσ οὐ δέχεται τὰ 
ος Ὃ οι - 

τον] τοῦ πγεύµατοσ τοῦ Θεοῦ µωρία γὰρ αὐτῷ ἑστύώ, καὶ οὐ δύναται 
- [Π -- 3 ε ώ 

γνῶναι, ὅτι πνευματικῶσ ἀνακρήεται. 19 ὁ δὲ πνευματικὺσ ἄνα- 
/ 5 4 4 κ ὃ 3 Ν 3 , ; ν 

Βκ «0,19 κρίνει πάντα, αυτὸσ δὲ υπ΄ οὐδενὸσ ἀνακρίεται. 160 τίσ γὰρ 
” -- , ο / ο ῃ ε κό Ν - - 

Πο τήνθα ἔγνω γουν κυρίου, οσ συμβιβάσει αυτον; ημεῖσ δὲ νου» Ἄριστου 

ἔχομεν. 

ἄοοξὲ Ιάπιαιιαε δαρίεηἑίαοε Ὀεγδίβ, 5εᾷ ἄοοίί αὖ ρύ"έι, πι]ὸ ποπ φιαε ἄο- 

οεπέι Ρε) ΙήΠιαπαε δαρίεπίίαε υεγδιι, δε φμαε ἀοοεπέι ρε δρέγέέιπο | 
πνευµατοσ 8ἶπθ αἀάῑίαπι οππΏ ΝΑΡορ"κα 1τ. 6133 τ1. 90. 1ττ. 118. 
1τ9. ἆαίρτ πι] νρ (5εᾷ απι 1 αάά εξ υὐγέιές, (α θά δαποίζ) 

ΒΨΥ5ΟΝ ϱ0Ρ αΓΠΙ ῬαδΙ]14Π1Ρ)Ρ 330 ΝααβΞΗΙΡΡ 113 Ο0]απιδτο ΟΥ 110Τ. 191 ϱ(2)521: 
505 ϱ{ 5,606 ϱ{ 4316 οἱ ο8{46 Ἐβιηατς 1 ἘρΙρΗ 55 Ώαπῃ αἱξὶ οιἱαί πια... ς 

(ΞΞ αυ 85) αἀάᾶ αγιου οππῃ ΡΞΕΙΡ αἱ ρ]ετ (115. Ρτασπ αγ.) (απ ΒΥΤΡ ααἴ]ι 

(αξ δο]εί) Εδπατο 14 Ο1γ6ύ Τμάτί αἲ | πνευμκατικοισ: Β ΙΤ. -κωσ | 
συνκθι- 6ππΠΙ ΝΑΡ Εα ... ς ΤΠ συγκρι- ΙΠΙ ΒΟΡΕΕΙΡ αἱ οεγίθ ΡΙ6Γ. 
Ῥταθίθχεα Ῥ -νοντοσ Ρτο -νοντεσ, Ε5ἳ συνακρινοµεὴ, ἃ συνκρριοµεν, 

6 οοπιραγαπίεδ ἕ ΠπΊί8 

14. του Όεου ΟΝΠΙ ΝΑΒΟΡΕΕΑΠΡ αἱ Ρρ]ετά ε {ος πι]ὸν νς ΒΥΤΡ «ορ αΤπῃ 

Να ΑΡΡΗΙΡΡ 113 γα] επ{ϊπΙαηΒΙΡΡ 194 0]απιδήδ Ον 11956 οἱ 50195 οἱ "τά αίρτον 3Τ 

(αρ αα1114) ου 10. 50 ο(α1ῦ. Εβρίαθρ 51 ο πατο 14: 1 14166 αἱ Η]64 

Απιζιιο 1314469 ϱ(αΗ1Ρ Αιιρερ 535 αιΙοβῦτ οἰπΗῦ Απιργδί εἰς... 2. 61. μ5ετ3 
096Γ 6ΥΥΣΕΕ (παί] αργές δαπιοίί) Ιτδι οι]αῖ 55 Ο1επιδδὸ Οτεαίὅ5. 1 Αι 

Τ40 (πο Ι(θπι]α! 16) ἘρῖρΗ 585: 801 0Ἠγ65 Τμάοίαπς ήν (5οά πο 393) αἱ 

(Τονίπαγς 2/2 οπιο απἰπιαζἰδ ποπ γεοἰρίεπς φιιαε διιπέ δρέγεέτι) 1344 οι | 

αυτω: ΑΣ οπα 

15. Ἠππο νεγδαπι οπι κ. (5αρρ]οί να) Πατ]” { αὐακρινὲν 8ΙΠ6 µεν οππῃ ΑΟ 

Ρ"εᾷ 4ο {6 τηῖθ Υ νρ ΒΥΙΣΕΝ «ορ ΑΤΠΙ 419 ααἰλαῦ) (115) ο]αί58. οᾷ που 
Δάᾶ αυτοσ ὃε οἴο) ΟΙ6πιθ ΟΥ 4914" 166: 905 οἰοαίτ». 3τἹ ϱ(Ιπί 3,168 188 ϱ{ 

αρ Τμᾶγε 21066 Ἠ]]θά αἳ πα... ς (409) αὖά εν οιπι ΝΔΒΡΡΟΙΟΕΤΡ αἱ 
οπιησίά Είμα]οοᾶ ϱγτΡ Οχοαήδ ΡΙ4ἱ5106. 301 λΤασατδῦ οἱ”05 (64111) Ο011θτ 
Τά ε 50118 (1, α, αἆ Ἡ. 1.) αἱ | παντα οαπι ΝΑΒΡΟΟίΞΕΚΕαΙ, αἱ Ρ]εγ 1γδτ ὃν 

ΟΙ 6ιιθάό ΟΥ5)115: τ8τ ϱΕ4)14: 106: 596 Μασα τὸ»: 305 Τμάτι” 1005 Ώαπι αἳ; Ίξετη 
Τά: 66. 991 Τῃάτι 5/15 παντασ ... Ώπ [τα] παντα, Τϊ τα παντ. οπὴ 

ΑοΡΊΡ 1τ. 67. π1. 116. ἴχδι οοᾶ1 ΟγοβίΤ2: 21η ΝγςςΣΑὸ Ο18ῖ αἱ 

16. συνβι- πἲ ΝΑΒΟΙΡ οἵε ... ΡΕΕᾶ συνβι- | χριστου «ΠΠ ΝΑΟΡΓΕΙΡ αἱ 

οπηπσίᾶ ἆ 6 νο δυτΏ ϱ0ορ αὖπι Ρ8-]μβίΖεπ οί 515 ΟΥ 12101. 3,535. 9,691 ο! 
4,τ. 189. ρ{οαί 45 ϱ(ςΗῦ ΟΥΙηί5,112: 310 ϱ/(ΑΗΡ. (3,361 Ποπιῦπί 6ιγ{8) Ὠ1ά 1 86 
ἘρίρΙ1056 Ο0ΗνΥ6ῖ ΟγΥΙΟΝ 813 ο(αΗῦ α] τη Ῥε]αρ Μαι 13 α].... Ὠπ κυριου 

οαπ ΒΡεα {ον ΤΙΑΡΗΥΙΙΧί Αιρίοῦ 5,655 Απιργεί Βοάπ]. Ἰΐθεγαε Οτεαῖ 

3150 γαρ πνευµατικοσ ουν εχει κυριου. 
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111. 

3 ’ . ή Ρ] . ’ - ὦ ς .- 

1. Κάγω, ἀδελφού οὐκ ἠδυνθν λαλῆσαι ὑμῖν ὧσ πγξυματικοῖσ 
3 { ’ { Γ - ΄ ς - 

ἆλλ) ὧσ σαρκίνισ, ὧσ νηπίοισ ἐν Χριστῳ. Ὦ γάλα ὑμᾶσ ἐπότισα 

ΠΠ. 1. καγω «ΝΤῃ ΝΑΒΟΡΕΕΑΡ αἱ Ρ]α510 Ο]οπη 119. 656 Ογ 8,658 οιοαί 57 Γι] τῖ 

356 0μτ16 ἨἘιίμαἰεοά Ώαπα ... ς αι εγω ΠΠ 1, 4] Ρ]ετ Τηάτί αἱ | ηδυ- 

νηθην αἱ. Ο]ετη 660: 655 ΟΥ 5,19" 658 ο(σαί ϱΡΡ εαιμ11δ ϱίο .... ο ΟΙ6πι11θ 
015565 Γ14 11356 εδυνηθην | λαλησ. υμιν επι ΝΑΒΟΡΤΘΜέΕΓᾳ 4] Ρρ]α ἆ ο 

ἔρ τ (Ἴαπι 119: 060 ΟΥΙπΙτ Ρ1ά 1356 ΕρίρΙΔΒΟ Ἐπί]α]εοά Τμάτε αἱ Ἠϊεν 
Ἰον]π1 α] ... ΡΌΗΡ αἱ {ετε΄ὸ νρ Ο]6ιηθδῦ ΟΥ 8419: 668. 605 ο,οαί (μέ ΑΠ{ϱ) 
ΟπΙπί 3198: 8 5η Οεή  Ώαπι ΟΥ ρ”55 Απηζἒιί Ῥε]αρ αἱ υμ.λαλ. | σαρκωοισ ο. 
ΝΑαβοἈρ 1Τ. 61373 Τ1. Οἶεπι δ85 6119 οοᾶ 0γ5)319. 658. 605 Ἄγςα 161 (2ιο 

φησι πρ. κορινθιουσ -- οτι σαρχκινοι εστε είς) ... ς (-- 9) σαρκικοισ 

οππη ΡΟΕΡΕΕΙΡ αἱ ρ]εν Ο1επιδόο οι119εἆ Ονοαί (αἱ απ{θ) Ρ]ά 11356 Βρίρ]ι 
350 1 πια (11 ἔογπια σαρκινγοσ εὔἶαπα Βο Ἐ, 14 εἰ Ηευ ἤ, 16 εκ αιοἰοτῖ- 

{αΐο ϱγανΙβΣΙποταπα εοδ]εππι ]ερίίαν. Θπος ν. ὃ σαρκικοι δα ἆθπῃ οκ 
αποζοτ]ίαίο οἀεπάππῃ θ8ί, 1 ΠΟΠ Θ4ΠΙ Ροίθβί νΙπ Παῦοτα πέ ]οοῖς τε[- 

απῖβ ϱγανΙβδίπ]ο8 {θ8ί65 ἀθβεταιηα5 Ποδίταπ]ᾳπθ Ῥοΐϊας ορίπίοπαπι 
απαπη απο[οτ]ίαίεπι Βεᾳπαπηαχ. ῬαΐταῬ ἵἩ Γεβις αἴπδιποςῇ, 4παθ {οίπα 

Ρεπᾶεηί α εοάϊσιπι βεγ]ρίατα, υὶχ η [απ να]επέ; {απιεΏ νεγο 6ἱ 1ρ8ο8 

εππῃ αροδίο]ο 4αρ]ῃεεπα ΓΟΥΠΙΑΠΙ Ρτοπηίθειο αἀμ]ριίρδο ρτοραδί]ε ΒΕ.) | 

ωσ νηπιοισ: Τθ. 89. 106. 109. 111. Οἶεπι 119 Ον οαί εΡρ εαἰἩ 115 Γή 286 

ΤΗΡΗΣΙ ωσ γηπιουσ εοπΙππφαηί{θΒ ΕΠΙ 8ος. Πεπιαγπ, Αριά Οἶσπι 1. 1, 

β1ο Ιπνοαπίίαγ: γαλα υμασ εποτισα, ὧσ νήπιουσ ἐν χριστω, ου βρωμα, ἃο 

Ρα]]ο ροβέ: καὺ δὴ ἀναγνωστέον ὧδέ πωσ ῥητόν' γαλα υμασ εποτισα 

εν χω, καὶ διάστήσαντεσ ὀλίγον ἐπαγάγωμεν" ωσ νηπιουσ. Νες α]]{εγ 

Τατ πια] οοπίαηχεταπ{ 5ἱηρα]α; ηἶδὶ αποά νετρα Τάμα, αέ 5οπαηΕ, 

1η πίγαπηᾳ ας Β6ΏΒΙΙΩ αοοἳρὶ Ροββιηί, Τί αριᾶ Ογρίεςί 5,5 (504) ο έπη 

εδί: «Εί εφο φιέᾷεπι, Γγαΐγεδ, ποπ Ροέέ υοδὲς [οι φιιαδέ αρζγτέμαζίδις, δεᾷ 

φιαδὶ οαγπαζέθιβ; «ιαδὶ ἴπ]απειδις ὕπι 6Ἰιίδίο Ίαο υοῦί Ῥοέωπι ἀει, ποτ 

ε8οαπι. Ἠεπι ΗϊαοιΙουία1 Αποδβερε Απιογαι οίο. Οδθίεταπι δαπἆθηι 60η- 

ἹπποίΙοπεπῃ {θδίαίαχ οἵαπη 1, απὶ ν. 2 υμνν Ρτο υμασ οχ]μ]ρεῦ. 

όυμασ: ο. ΙΥ5: (και δια τουτο παυλοσ πορινδιοισ φήσι" γαλα υμασ 

εποτισα, ου βρωμα εἰς) Ο1ειπῦδδ (ωσ νηπιοισ εν χω’ γαλα υμασ επο- 

τισα εἴς) αίβΗὈ ΟΥ 1335 (ο δε παυλοσ νήπιοισ ὀΦιαλεγοµενοσ - κθριν- 

ὤνοισ φησι γαλα υµμασ εποτισα, ου βρωμα οἴς) εἰξαερε Οτίπί 2510 

(Εἶσιιέ ἴμδε αροδἰοζις ἄε (ἱθιδάαπι ἀῑοίέ απῖα |αοίθ Υος Ροΐαν!, ποπ 6564) 

θ(δ35 Ἐαδά επ ὖ5ὃ (οισ και φήσιν ο Ψειοσ αποστολοσ᾽ γαλα υμασ επ. 
ου ῥρ.) εἰς ... Ἡ ΟνΟΔΙΣΤ (κορινθιοισ, προσ ουσ’ γαλα υμιν εποτισα, 

ου ὄρωμα εἴς) υμιν. Οαπι ΠαΙπΙ8 νετο Ρ]εταππαιθ εξ. ΟτΙπί αο υοῦίς 

Ῥοέηπι ἀεάᾶί, 4πο πιοάο 5δἱ ππα αΠαγιπίαγ απαα Ργαεσθάπηέ, οοπ]αποίϊ]ο 

απαζίσια Απ. Ο/(215" 98: 110 (1. 1. πα]]α απιρ]σα]ίαβ δέ, Τιορίίαν οηῖπῃ : 

- (ογὐπέλ( ἀἱοίε: Ί,αο υοῦί Ρροέιπι ἀεαί εἰς) 305 (11110) 485 (π1110) οιδ)τ: 

993 (αὔν110) εἰ4:659 (1{επι). | ου βρωμα 5ἴπο οορι]ᾶ 6ΠΠΏ ΝΑΒΟΡ αἱ Ρ]ας15 

Βαίμα]εοὰ χ νο ορ ΒΥΣΡ Ίνδε (ες Ώαπη) οι]αί584 Ο] επι 118: 660. 655 ΟΥ 
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- ᾿ . Δ - . 
Ἡμς οὐ βρῶμα ' οὕπω γὰρ ἐδύνασθε. αλλ οὐδὲ ἔτι νῦν δύνασθε᾽ ὃ ἔτι 

σα 5,90 Δ το ο ῃ Ώ) ς » ο- ο ο Α / 

φ606 19:50 αρ σαρπικοι εστε. οπου γαρ εν υμιν ζηλοσ και ἔρισ, ουχι σαρκικοί 
5 Δ ο ορ ὧ 4. ιῷ Ν / ο 
ἔστε και κατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖτε:; 4 ὅταν γὰρ λέγῃ τισ" ἐγὼ 

μέν εἰμι Παύλου, ἕτεροσ δέ: ἐγὼ ᾿πολλώω, οὐκ ἄνθρωποί ἐστε; 
ὃν / ” τα 

ποτ. Ὁ τί οὖν ἐστὶν ᾿Απολλώσ; τί δέ ἐστιν Παῦλοσ; διάκονοι δὲ ὧν 

11345. 48» οΓαιαίεν ο{οαίδΙ. 81 ο{οβί ἑΡρ οαίἩ 115 ΟγΙπί 5αθρ Τ)]α]8Ι0 Ἐπτιςάεπι 

955 {41556 0γγοςαθή9. 919 ϱ] τη ΟΥΡ 159: 504 1] 205. 462 Αιηυγεί αἳ τη 

ες (5 αὖ 82) και ου β0. επι ΡΕΕΑΙ, 4] Ρ] ἆ ο {6 ΦΥΙΣΕἨ ΑγΠΙ β6ίἩ 
05ααβδῖ (6α1186) ΤΠΡΗΥΙ Οεο (ποπ Ῥτουαί ΟΥ39344 τοισ χρειαν εχουσι 

γαλακτοσ και ου στερ. τροφής, ποθινθιοισ, και γαλα ποτιζοµενοισ και 

ου ῥρωμα) | εδυνασθε οππι ΝΔΒΟΕΑΡ αἱδὸ Ἠιίμα]σοᾶ Ο]επη 118: 660. 585 
Ου 11945" 451. 483 ο{οαίδ1: 5Ἱ 0115 οοπατηἳΙ ΡΡ ΙΠποβΠ{Θ46 (0116) Ώαπι αἱ 

ως (Ξ αὐ 57) ἠδυνασθε ουπι ΡΕΙ, αἱ Ρία 1195 (οκ Ώαπι) Ον 5955 

Γ1α]510 Ρ 14011 336 0ᾳ68 (αἱ απ{θ) ΟἨτ16 Ογτέδα Τμάτί αἱ | αλλ ουδε οτι 

ΝΑΒΟΡΗΕΕΑΡ αἱ {εγτοῦὸ Ἐπμια]οοᾶ ΟΙ]απιίες Ον 1345: 485 οἱοαίστ. 8τ ια] 
Ογτεδδ α] πια... ς(-- 0 ῶσ) αλλ ουτε οππι 1, αἱ Ρία ΟΥ1991 Ο6ς | ετι (1, 
ἔστιν ρεν 1Π6ΤΙΑΠΙ): Ὦ οπα; Ἠϊπο Ίμπ [ετι]. Παβπῖ απίεπι δῖς: 4 θα Εν 

Ονπί 2/18. 310 εεᾷ πεφµε (Ον πῖ Ρ15 πες) αἄ]ιιο φιίᾶεπι ( ο ΟτΙΠΙΣΞΙ0 οπι) 
Φοἱεβ/ζε; 6 δεᾷ πεφιιε αἄλιιο πο Φοἱ., νΡ 8εᾷ πες πιο φϊᾶεπι οἱ. ΟΥΡ 
359: 504 ΑΠΙΡΥΕ{ 56 πειτε πο Πού. 

8. σαρκικοι Ρἱ5 ΟΤη ΝΑΒΟΡΕΒΗΡ αἱ οπιηνίᾶ Βιίμα]εοᾶ Ο16πι119" 660 1ῇρπι 
Ρτ1655. Τίαπιρ ΟΥ 1451. 485 ο[σαίδῖ 141510 1411356. Τίοπι 56ο ΟΥ 20055, 

Πίαπι Ο115 αἲ τηα ... Ῥ"Εα σαρκινοι. Τεοπιρῖ 01135 ϱ{59ς δΙΤδέ | σαρκ. 

εστε 6ΊΊΠΙ ΝΑΒΟΤΡ αἱ οπηπνἷά Ἐπίμα]οοᾶ νρσῖε Ο1Ιαπιδθο Ον 145τ: 455 ϱὲ 
οαἳδτ Ώ]α]519 ΟΗ115 Τμάντί Ώαπι αἱ αποπονα ία ὅτά (04115) Απιζιιι αἱ 

ων ΤΙ εστε σαθκ. 6ΠΠ ΡΕΕςΘ άα ἔρταπι {απ Πατ] ἀεπιῖᾶ {οἱ Ο1εμαδδὸ 

Ον 1345 ΟΥρ255: 504 ΗΗΤ14 4] | εν υµιν: εξταΕΙ εν ηµιν. | ζηλ. και ερισ 
(Απα1, αἱ Έπδρς 247 ερεισ):ἆςας τ ΟΥΡ Αποον ἀθΙ 14,4 αεπιμ]αίίο εἰ 
οοπἑεπέίο, ενος ΟΥΡ35 φεῖως εἰ οοπέεπέζο, ΠΠ 354 κε[ως εἰ ἀἰκοογᾶία, απο 

πογα απ 54 πεπιιζαίίζοπες εξ ἀἰδεεπδίοπες, Οτ]πί 3,501 Απηζιι αεπιζαξζοπεξ 

εἰ οοπέεπέίοπας, παθῦ αεπιιζα[το εἰ εοπἑεπ({οπεβ. ΞΕΤΙΡΒΙΠΑΤ5 5Ίπθ αά ἁῑίατη 

ο" πι ΝΑΒΟΡ 99. 46. δτ. τα. τ4. δὲ Επί]α]σοᾶ Υ πιδῦ γσ «0Ρ ΑΠ αθί] 

πέν 0161119: 660 19493 οἱ” 558 Ε18Ρ5 314 α151 οε]αί πα ...ς (4)Ρ00) αάᾶ 
και διχοστασιαι «ΙΙ ΡΕΕΑΙ, αἱ ρ]εχ 4ο {6 αντί Ίχδς ο(]αί554 ΟΗν75 
(κ. διχοστασια, 564 Τὸ οπι) Τμάτί αἱ Ορ»: 54 

Δ, λεγη (ἨΡ αἱ Ρ]11515 --γει) απηίθ τισ ΕΠΙ ΝΑΒΟΙΡ εία ... ΡΕΕά αἱ Ρ8ιο ἆ 

οἴρτ Απηῦγθί α] Ροβί τισ ροη | ἑτεροσ δε εγω (5τ. Τιάτί οἵι εγω, 

61. 115. Ώδει οδεὶ αάά δε)... Α 98. 934. οδοῖ Ο19 εγω δε | ουκ οτι 
ἈΑπο 1π. (Όδοι Ίκδοῖ Εαέλα]σοᾶ οὐ) Ὥαπι ... ς ουχι οπι ΡΕΕΕΘΙΡ αἱ 

Ρίου ΝΥβ5535 (4116) Ον Τμάτι αἲ | ανθρωποι εππι ΑΤΑΒΟΡΕΓΑ 1Τ. 
613" τι. ἆ ο 6ρτχ νρ οορ αίμα Οσἰπί 1 Ὥαπι Αποριςι ΑαρρΙΔ6ᾷ 55 

(40196) α1 ... ς σαρκικοι ο. ΝΟΗΡ αἱ Ρ]ου δγτα ΝγΘΡὄ55 (6116) { εστε: 
Ρ αᾷ και κατα αν θρωπον περιπατειτὲ 

ῦ, τι Ῥϊς οἳἵη ΝΤΑ 1Τ. 46. τι. 191. ἆαέοτνρ αείμαα Ἐπίμα]εοὰ Ώαπι 
ΑιαρίοἩ 50 ϱ(αΗ0 Απηῤιιι Ῥε]αρ οίο ... ς Τί τισ οπτη ΟΡΕΤΕΕΤΕΒΙΩΒΙΙΡ 
αἱ Ρ]ον »υταἰ «ορ ασ ΟΗΥ"9 Τματί ΤΗΡΙΗΥΙ Οος | απολλωσ εί παυλοσ 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ ὃ, 9. 411 

3 / ος ς ς ψ εν αν αφ. 

ἐπιστεύσατε, καὶ ἑκάστῳ ὧσ ὁ κύριοσ ἔδωκεν. ϐ ἐγὼ ἐφύτευσα, 
Ν 2 « οί . ” σ 2 ς 

᾿ Ππολλὼσ ἐπύτισεν, ἀλλὰ ὁ θΘεὺσ Ἰξανεν' ᾖ ὥστε οὔτε ὁ 
/ ” / ς 1. 2 Ἂα) 3 / ’ Ὀ ά 

φυτεύων ἔστιν τι οὔτε ὁ ποτίζων, ἀλλ ὁ αυξάνων θεύσ. Ὁ ο φυ- 
/ Ν Ας /.. [ο Ε] . λ Ν 2]. Δ / 

τεύων δὲ καὶ ὁ ποτίζων ἕν εἰσιν, ἕκαστοσ δὲ τὸν ἴδιον µισθον ληµ- 
] Δ 2). /΄ 9 ἄ - ΄ Ρ) /. ” 

ψεται κατὰ τὸν Ιδιο» κοπο). Ψεου γάρ εἐσμεν συνεργοί Όεου 
/ ο. ν γεώργιον, Θεοῦ οἰκοδομή ἐστε. 

Ίος ογάϊπε (80’) εππι ΝΑΒΟΡ" είσΕσξαΡ 1Τ. ὃτ. 46. ΤΙ. 116. ἀείςν 

ναρ ορ Ειίμα]εοᾶ Ώαπι Αποομδ ΑπιργΡί Ῥε]αρ είο...ς παυλ. εἰ απολλ. 

ουπι ΡΟ), αἱ ῥρ]εν αυταῦ αγπι ααίμ ΟµΥΤὸ Τμάνί αἱ Ορία(άομαίδ αποίύος 
βοπί26 Ῥγο απολλωσ ξα ὃτ. οχιάρεπε απολλω, τί Τιαπὶ 4Ροζιο. | τ. 

δε εστιν οπΊΙ ΝΑΒΟΡ ΙΤ. ὃτ. 46. τι. 116. Βπίμα]οεοά Ώαπα... ς οπι 
εστιν οσπι ΡΕΕΑΙ, αἱ ρ]εγ ἆαείρτνρ σορ ατπη ΟµΥ15 Τμάτε ΤΗΡΗΥΙ 

Οεςο | διαχονοι Επι ΝΑΒΟΡ"ΕΡα θΤ37Τ1. 1ΤΤ. ἆ ερ νς ϱΟΡ ΑΤΠΙ 

αοί]μαίχ (564ΡΡ οἩ1 6ἱ. διακονοι) Ώ πα ΑπρίομδΟ οί Απιρτρί είς... 
ς (-- αν Β5) Τί αλλ η διακ. επι 0 θἱὸ ΠΡ αἱ Ρεν βγτα Επία]οσᾶ 
Οµτ19 Τμάτί ΤΗΡΗΥΙ Ο6ο Οριαίᾶοπαί5 (είφιε ποὐπίκίτί) 1: εοπίτα ἴαη- 

ἔαπη αιοἰογ]{αί6πη αλλ η τεπεχο 6ΟΠ5ΕΠ{ΑΠΕΙΙΙ ΠΟΠ 65. ΒἱΦ 1]]αᾶ 

απίάετα 1π Ν. Τ. Ἱερίίατ: Το 12, ὅ εί 2 0ο 1, 19. Ὁάοαπο 1οςο {απίαπα 

11οη Βποίιαθ. Τη]αίαπῃ Υετο οδί Π. ]. α ἀοοίο Ιθοίογο πό ν5 αοοεἀετεί 

ογαἑϊοπ]. Όθίεγαπη ηθο ΤΑΥΟ αραᾶ 5οτΙρίογθξ (Ταθοοβ Ιπνοπ]ατ. Τα 

αριᾶ Χοπορῃ. Ηίαν. ὄ, 2 οβί: Ίνεσ ἄλλοι αὐτοῖσ καταλείπονται 

χρῆσθαι ἀλλ ἢ οἳ ἀἄδικοί τε καὶ ἀκρατεῖσ; Αγριᾶ Ῥ]αΐ. αροΙ. 84. 
Τίνα ἄλλον λόγον ἔχουσι βοηθοὔντα ἐμοὶ ἀλλ ἢ τὸν ὀρ9ὸὀν κ. δίκαιον: 
Αριᾶ Τμποῖαπ. Ῥμα]αγ. αἰζ. 9. Οὐδὲν γὰρ ἀλλ ἢ ἱεροσυλία τὸ πρᾶγμά 
ἐστιν. | δι ων (: Ααθίομδὸ ο(αΗῦ ᾖρεν φιοβ): ἆ είς νρ Αιρ ροίῇ 5 
ΑΠΙΌΥΡέ αἱ εἴιςδ οιὲ (Ορία(ᾶοπαί ὅ ἵπ Φπεπι) | ωσ: 6 191” οπι 

ϐ. απολλωσ: Ἐᾷ 1ΙΥΡΗ5 απολλω, τί Πμαϊϊπϊ 4γροῇζο. | αλλα οππη ΝΑΒΡΕα 
κ.» ΟΡΟΓΡ αἱ ορτίο Ρρ]6Υ αλλ... Ε (αἱ 1ου δα ας απῦας ϱ” αλλα, 

Ῥ6 αλλ) αλα ... 1Τ. ἴδοι 051150 ΟΥτεδ8 56 ϱ δε Ρτο αλλα ο 

Τ. ωστε οὔτε: Α ΟΙΙ οὔτε | ουτε 86Ο ΟΠΠ ΝΕΑΒΡΕΕΘΙΡ οἱο (οορ Ὀῖ5 ουδε) 
ΕΚ 

. Νο ουδε | αλλο: ὮΆ αλλα ο (Ε αλα ο) 

8. Ἰπάο α νεχὈῖ ο φυτευων δε πδᾳαπθ και το πνευμα του ΌΘεου ν. 10. 

οπιπῖα ἀοβιάσταπίπιγ Ἱπ ἘΡΓοίᾳαςϱ. Ἀα]ϊπααϊίαχ {αππεηπ 1π αίτοφιθ 8δρ8- 

Ώππη νασπαπη, οσἶπ5 αα Ἱπ]θίαπα 6 (1. 6. ΒογΙρίογ ρατίῖ5 Παπαςφ οοἆ]ςῖβ 

6) αἀποίαν]Ιὲ: ἄεεδί ἵπ ΦΥαεσο. 

8. εκαστοσ δε (Τ]λατί γαρ): ο 81. οι δε (Ίέεπη βγτθᾶ, ποη ἴθμηπι») | 
ληµψεται ΟΠ ΝΑΒ ΡΕ... ς ληψ. οι ΒΣΟΡΟΙΡ αἱ οπιπσἷά | κοπου: 
6 τοπο», 191ε6Ι” σκοπον 

9. γεωθγιον (υ” γεοϱγ-) αΌδαᾳιε αἀα[ίαπι αἴ. Οἶαπι 530 Ον 1505 οἱ ὅ,195. 199. 
801 ϱ{οαί ϱΡΗ 162 (οἱ 3435 Θεου γεωργια, ΌΘεου οικοδοµη εσμεν) οἱς ... 

Ῥ5τ Ὁ (ποη Ἱέαπι” πεςΘ) {υρ (ο. πι αι”. ἆθπιῖά {οἱ Παν] Ἠ) ατπι ΑΥΤΡ 

Οἵχ 81015 Ῥοε]αρ αἱ (5εά πον ΟΕΙπίδ)15Ι Απιογςί α]) αἀά εστε. Τέεπα {ι" 
αἆ εδἰ, | οικοδοµη: ὃτ. οικοδοµηµα 



Ἐρ]ι ὰ, 30 

415 ο, 10. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 

19 Κατὰ τὴν χάριν του Όεου τὴν δοθεῖϊσάν µοι ὧσ σοφὺσ 

ἀρχιτέκτων θΘεμέλιον ἔθηκα, ἄλλοσ δὲ ἐποικοδομεῖ. ἕκαστοσ δὲ 
βλεπέτω πῶσ ἐποικοδομεῖ. 11 θΘεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶσ δύναται 

Φεῖναι παρὰ τὸν κείµενο, ὅσ ἐστιν ]ησουσ Χριστόσ. 12 εἰ δέ 

τισ ἐποικοδομεὶ ἐπὶ τὸν Θεμέλιον χουσίον, ἀργύριον, λίθουσ τιµίουσ, 

ξύλα, χόρτον, καλάµην, 19 ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται΄ 

ᾗ γὰρ ἡμέρα δηλώσει, ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται, καὶ ἑκάστου 

10.του Όεου: ὅδ. { ἀεπιῖά αἱ]αεἈπι Ο]θτη 660 Τά τισοᾶ Ογτεδα56 (ποηαςί 59) 

ΑΙΙΡΟΡ πιοἩ (63116) ο | εθηκα 6ΙΠΙ ΝΑΒΟ” 1Τ. ὃτ" 99. Ο0ἨΥ81 εὰᾶ (που 
πιοηίθ),,, ς Τϊ τεθεικα ΕΙ ΝΕΟΡΡΕΙΡ αἱ Ρίο (8εά τρ 4Τ. 69. α1256Υ 
τεθηκα) Ο]απι 6ο Οὐ 59156 αιεαί5θ ΟἨν δ1πιοπίξ Ογνεςα 56 οιαείδθ Τμᾶνί 
Ώαπα αἱ | αλλοσ δε εἰ. Ο1επιδθθ είο... ΡΕ ἆ ο Οτἰπ{2368 0ΗνΥ 81 αά 
(οί Βαῦ) οπι δε . 

11. ειναι (18 αἱ Θήναι): 1Τ. Ρροδί παρα τ. Χξιμ. ΡοἩ | ησουσ χριστοσ 

ΟΠΠ ΔΑΕΙΡ αἱ Ρρ]α5δ70 ΑΥΙ5ΟΒ βαἩ ϱ0Ρ ΠΠ αθἲῃ Οιεαϊδτ (οἱ 1395 τῷ 

χειμενω Θεμελιω (ησου χριστω-) αλπίοτ Μεε]]ειι5 15. 10τ Έδες] 195 οἱ 
Ῥ508.901 ϱ{ΙΊΕΟΡΗ 156. Αι 135 Ώαβοδα 486 ος 21615 Γ14 01 98.841 085 ρε 1145 

Ογταςί 5 αἱ πλα (εῦ. Αγποζίας ἆς πίπ 319). ΘἰπιΠίεν ς (- 6ὐ Ρα) ιησ. 

ο χριστ. οππι ππακο νῖκ πια Επίμα]εοᾶ.,.. Ἰπ ΤΙ χριστ. ιήσουσ εππα 

65 ΡΕ ὅ9. 197. 994 8Ρε 4 ο ένο 5γτΡ 015359 ο(ἰπί2)269.419 Ῥᾳ. Αίῃ ἀῑαὶ 

ἔῖα 119 ΟἩν ὃ Ώατη Απιζυςί αἰ]αί ην... οἳ ΟΗΥ 1146 ΟγΓ65Α56 χριστοσ, 
Ου αρ Επί 1391 ο χρ. 

19. επι τ. Θεμελιον 8ἵπο τουτον οπι ΑΝ ΑΒΟ3” (αῦ 8αἩ αθί]ι ΟΥΓεδαδῦΣ Απιῦ 
ϱρΊή (ρ1051)... ς Τϊ αᾶά τουτον 61 ΝΕΟΞΡΕΙΡ αἱ οπιπΥΊᾶ ἆ ο ἔνς (αἱ. 
Απ ἀθιπῖά {οἱ Πατ]) βγτα ορ ΑΥΠ ῬαβεσαΜὔτ Ογτητ334 Ερίρ]ιΣ51 Ον 

85 ϱ6 13155 Ελα] εοᾶ Τμάγέ Ώαπι αἱ ΟτΙπί 2)145.365 Λιιρεῖν ἀ4εΙ21/31 Απιῦγςί 
αἱ | χρυύσιον οππη ΝΕ τὸ. Ο16πι 560 Οτεαί ὅτ Πθοτε Βαβθδα4δτ σᾷᾷ ΕρΙρΗ 

381 Ῥαπῃα ... ς μη Τί χρυσον οππι ΑΡΕΙΡ 4] Ρρ]ετ Οτ 5481 (αἰ.19ετθ 1,656) 
ε!θετο σαί ὄτδεπιε] ϱἱ 55 ΟΥτΗΣΞ3 Βαβεσα”δτθᾶ ΟΥ 55 ΤΠάντί α1. Ῥταείετθα 
Ροδί χουσ. Β ΟἨγςοᾶ πιοδο α4ᾷ και. Ταπι αεἰὮ αγπι εἰ ατοεπέιιπι θἷνα 

ἱφπειπι εξ 4γαπιεπι εἰ αγιώιάίπεπι. Τἴεπι Οἶαπῃ 669, 56ἆ εἐίαπα και ξυλα και 

χορτον. Ιίειι ΟΥ3351 -ου µονον χρυσ. και αργυρ. και λιθ. τιµ. Ιίθτη 

ΟγιΔ 334 χρ. και αργ. και λιθ. τιµ. | αργυριον ομπι ΝΕΟ Τὸ. ΟΊεπι ΟΥ 
εαί Προγεῦτ 6658 Ἠαρεδα ἁδτοᾶᾶ Ὥλπα... ς Ίωη Τϊ αργυρον οππι ΑΡΕΙΡ 
αἱ Ρίο; Ον 1657 α111ά ο 53251186γε οσα Ηθετοῦτ ΟΥγησς534 Βαβεδαβδτεᾶ 

ΕΡρῖρ]ι 251 055 Τμάτε εἰς 

19. εκαστου το εργον φανερον γενησεται (11. γε’ήσηται, 114. γενηται) 

Ίξα α{. Ῥετ Ὁ ϱίο (εοᾷ Ὁ φοιναΐ γενηται) ... ϱ" ἆ ο Απιογδί ο ποιησασ 
τοῦτο το ΕΡγΟΥ Φανεροσ γενηται, «ωῖ ΤΓεοῖί (Απιρικί Γαοἴ) Ίος ορι8 

πιατιζγεβέιι επί. (Νοπ Ἠιο 5θοᾷ αἆ 5εᾳᾳ βρεείαίέ Ο]ατη 60 απ ρ]ατῖοτις 

Ἡθεγε οκ Η. 1. αἰ]αεῖς αἀάῖί: οποιον δε εκαστου το εργον, το πυρ 

δοκιμασει. Τε ΟΥ32398 οι1509. | το πυρ αυτο επι ΑΒΟΕ 1Τ. 9Τ. 99. 

46. 67. Τ8. 80. 98. 9ΥΙ5ῦ ΟΥ 2498 οἰσα!ῦ6 Ειςάθπι45ο ας 550 ᾳχοᾶς3 

ΟΥ 85 (5εά Βαεί ]οςίῖο) Ῥχγοςορεδα 55 Τμάτι αἆ Ἡ. 1. εἰπα]αζμάνς,ς 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Δ΄ ο 1ο 

23 ς - ν 3 / 3” 

τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστιν τὸ πῦρ αὐτὸ δοκιμάσει. 14 εἴ τινοσ τὸ 
” ” ὉἩ 3 ’ Ν ΄ ΄ [ 3” Ν 

ἔργον μειεῖ ὃ ἐποικοδόμησεν, μισθὸν λήμψεται' 15 εἴ τινοσ τὸ 
” Ἀ ’ σ 

ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται, αὐτὺσ δὲ σωθήσεται, οὕτωσ 
3 ιά 

δὲ ὧσ διὰ πυρόσ. 
ϱ/. - Δ ὃν - - - 

16 Οὐκ οἵδατε "τι ναὺσ Θεοῦ ἐστὲ καὶ τὸ πνεύμα τοῦ Φεοῦ 
ανε. ν ε 2’ Λ Δ -- -- , κο - 

οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; 1 εἴ τισ τὸν γαὸν τοῦ Θεου φθείρει, φθερεῖ τοῦ- 
ς - ως ών Ὁ / ο 2 ς -- 

τον ὁ Θεύσ᾽ ὁ γὰρ ναὺσ τοῦ Θεοῦ ἅγιόσ ἐστιν, οἴτινέσ ἐστε ὑμεῖσ. 
κ ς η 3 - η -- στ 3 ἴο 2 

15 ἨΗηδεὶσ ἑαυτὸν ἑξαπατάτω  εἴ τισ δοκεῖ σοφὸσ εἶναι ἐν ὑμῖν 
” .» ’ ΄ « 

ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, μωρὸσ Ἠενέσθω, να γένηται σοᾳὀσ. 19 ἡ 
Δ ’ -” ΄ - ιά νι ῴ / ’ 

7ὰρ σοφία τοῦ κόσμου τούτου µωρία παρὰ τῷ 9εῷ ἑστώ. γέγρα- 
πται γάρ ὁ δρασσόµενοσ τοὺσ σοφοὺσ ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτῶν. 

Οπ1 αυτο ΕΙ ΑΡΕΙ, 8] ρ]ει ἆ 6 [νρ 8ΥΤΡ 5αἩ «ορ αγπι αθίῃ (Ο]επι 560 

ν]ᾷς απίθ) Ο5 1505 οἰσαίῦ 0μγοᾶα 3 ος 2518 Ογτ7ασμτό Τ]ᾷτεεςα 66,16 ϱ/ 
4η 13,10 ϱαηδ]αοἩ 533 Ώαπι αἱ Απιζιςί αἱ 

14. μενεῖ: δἷς, Ἱ. 6. πιαπβεγέ ἆ ο ἔ  Αιρεῖν 4913131 α0588Ρ Απιζιεί οαἱς, 

επι θΥΤΗίΓ βαἩ ορ απ ...ς (Ξ αὐ 82) μένει, αἱ ΡΟΕΙ, | εποικοδο- 

µήσεν ΟΤΙ ΝΑΒΡΕΙΡ 17. ΠδΟΥ Βαβεδαίὔτ.., ς Τιμη (ἵσποταἨβ {ἐθβίθ8 

]ασΙοη15 --οι- ΟΠΙΠΕ5 Ρταθίει Α) επωκοδοµ. ειπα Εὖο 41 ρ]εν Ον 1509 αἱ 

πηα (954. Επίμα]ζοὰ εποκο.) | ληκψεταν ουΠΙ ΝΑΒ"ΟΡ Ε... ς ληψετ. 
ουπι Β2Ρ5ΙΡ αἱ οπιπν]ά 

16. ουτωσ δε: ΙΤ. οπη δε 

16. οικευ εν υμιν 6ΝΊῃ ΝΑΟΡΕΕΑΙ, αἱ ρ]εν 4 ο ἔρ πι 105 νρ τα]] (5εά ααί] 
ΠΟΏ αχρτῖ Οιχει) Ίνάπί 900 Ονίπί 2,318 οἱ 5.550 ϱ4,644 ΒαβδΙποπη 216. 391. 910 

ια 238 ΕΡΙΡΙ 153. 800. 903 Ογτῖο] 818 ο,αοί 59 α] πηιι 0729: 814 Η!! 105. 

390 ϱΙΔΗΡ Απηριςί εἰο... ΒΡ 17. ὃτ. 46. Ῥαβειπο 519 εν υμιν ουκει (1]- 
Όεγε Τετίπιαγο 5,6 οὐ ἔπ ποὐῖθ ἐπ]αδίέεί αρύ». ἀεί,) 

1Τ. φῶξρευ ΕΤΗ ΝΑΒΟ αἱ Ρ]ετ ἆ εξ πι10ὗ να (αι. {ι ἀεπιῖά οίς) γαι] Ττ 
1Ππ{ 291. 900 Οτεαί 65 ο{οαί ερΏ 924 Ονίπε 2149. 55984. 40481 Έτπξββ5 516 Τα (τί 

3538 ΟγτίοἩ 199 ϱἱ8οἱ 59 α] πω ΟΥΡ 514 ΗΙ] 195 Απηῤγί οἱο ... ΡΕτεΕτεαίαεῖ 
ΜΡ 4Τ. Τη φΘειρεν (τ, φθειρεῖ) | τουτον οπἱη ΝΒΟΙΡ αἱ ρ]ετ Εαίμα]εοᾶ 
881 «ορ ΔΥΥΡ ἴχύ ααἰἩ ΟΣ65. 106 Έβρ» 516 Ρ 14001 335 ομπαπ]οὮ 511 (01411 ϐ) 
Απιρηι] ἡτ9 (01 ἆεπη) Μασαγ510 (611 1) ΟἨν 59. 91 οἱ 3,481 ϱ{6,1:5 Ογτῖο 
199 μάτι Ώαπι αἱ. Τίοπι ἆ ο [ρ πι10 νρ Ιτίπί2δτ Ον{Πί 2,409. 5,864 οχι 
Ριά]1ο 18 ΟΥΡ 514 Η!Ι 165 οἱς ἀἱερετᾶεί (Τετί υἰίαδὰ, Πχῖαί νέοζαδέθ) ἔἴζωπι 

ἄειβ... Β΄ ΤΠ αυτον οππι ΔΡΕΡΑ 99. 106. ΦΥΥ5ΟΝ δ{ρ 1ης αγπι Οχσαί 
ερα 33 1 ουτινεσ οαἴο: ἵτ να Ιῖπίδοο Τοτίρμᾶ 16 ΟΥρ5Η οίο φιοᾷ 
εδἰῖδ 005 

18. ἑαυτον (5ε νρε]ε {ι ἀεπιῖα αἱ Ουρ 31 εἰδν Απιυγςί α])... ἆα {ρ απι 
{9173 αἰ]ποηπα Ῥο]αρ Ῥεᾶπ] σος | εξαπατατω (47. απατατω): Ὁε 9838 
Τ9, 118. ἆ ϱ αάά κενοισ λογοισ 

19. τω Θεω (6. Τμη6ς τη) ϱΗΤῃ ΝΑΒΙΡ αἱ ρ]εν Εαίμα]οοά ΟΥ 11951. 11 ϱ{3, 
116 Ώ]οπβ]ος 110 (611 14) ΕιιβΡΙαθΡ 60 Ἠοτιηία 1 (6113268) ΟΗΥ 05 Τμάτε 

Ώαπι αἱ ... Γμπθᾶ πιαί Τϊ οἵη τω «ππι ΟΡΕΕΑ 61. Όδους 08ος 0]οπηδ 5 Ο51, 

055 οἱοΒὶ 65 | γαρ: ϱ8ἱ3 οπι (α44ὓ εἰς) | Ρα οπη ο θέ τουσ | πανουργια 

Τα 98 

6, 19 

5 0ο 6, 16 
ΕΡΙ 9, 1 

Τοῦ ὅ, 13 



ρ 98 (94), 11 

1 Ρο 4, 10 

414 9, 20 ΠΝΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 

Λ ’ -- -- ο 

20 καὶ πάλιν κύριοσ γινώσχει τοὺσ διαλογισμοὺσ τῶν σοφῶν, ὅτι 
σαι ΄ Ὃ . : 

εἰσὶν µάταιοι. 21 ὥστε μηδεὶσ καυχάσθω ἐν ἀνθρώποισ' πάντα 
- ς / - -- - 

ὰρ ὑμῶν ἐστίν, 23 εἴτε Π]αῦλοσ εἴτε πολλὼσ εἴτε Κηφαᾶσ, εἴτε 
’ ” Δ ”/ ’ 2/ 3 -” 1 / / 

κύσμοσ εἴτε ζωὴ εἴτε θάνατοσ, εἴτε ἐνεστῶτα εἴτε μέλλοντα, πάντα 
ε - ς - -- π - 
ὑμῶν, 325 ὑμεῖσ δὲ Χριστοῦ, Χριστὸσ δὲ 8εου. 

Ιν. 

1 Οἴτωσ ἡμᾶσ λογιζέσθω ἄνθρωποσ ὧσ ὑπηρέτασ Χριστοῦ 
καὶ οἰκονόμουσ μυστηρίων Θεοῦ. 2 ὧδε λοιπὸν ζητεῖται ἐν τοῖς 

(οι. {ϱ): εδ αξἲ πανουθγει:: οχοϊα]ί α Ῥτορίει αυτων» ᾳαποᾷ 88- 

ααιέατ. 

90. σοφων αἱ. ΟΙ6πι 55) Οχτεαίθθ ϱίο Τον μπασο ὄνδ Απιργβί εἰο ... ὃ. 1π. 88. 

99. 46. ὅδ. Τθ. 258. ΙδΟΙ απι Παν] να αγπιοᾶἁ Μο]οπδΡΙΡΗ ὅλο, 956 0Ἠν 26 
ο (ο{αποδο1) Εί]α] 556 (ἵη 6Ιεπε]ο µαρτυριων εκεοᾶ ναί) Ηϊετρεῖας 5 

(516) ανθρωπων 1: εκ ΤΧΧ 

91, εν α»Θρωποισ (ἆ ο ὕπ Πιοπιῖπες) οε. Τ]αΙ 569 ἘαβρΣδβ είοε: τα Γρ Τετί 

πηςΥΟ ὅ)δ Α μον Ρε! 5,398 Απιῤτςί αἱ (56εἆ ποη Ῥε]ας Βεᾷ) εν α’θρωπω 

99 απολλωσ: Τα 1Τ. απολλω. Ίίεπι 4γΡοΐῖο Τ{ να, αἱ απίο. / παντα: 19 

Ἰθείᾷ ο ἔρνρ αἆά 7α0, επύπι | υμων (Ρ8ὲ αξῖ δι υμ.): Β 4. 48. 59. 
Οτρτον (Νοήα 111 Μαϊ 35) μων. Τέεπι Ἐπδ]αο αρ Μαϊ 1515ᾳ καν ελεγεν 
ειτεζωη - παντα ημων ειναι. ἘάἱάΊπιας 51Π6 εστιν 6ΝΠῃ ΝΑΒΟΡΊΕΘΡ 17. 
46. Ἐπίμα]σοᾶ ἆ ϱ παίἩ Τ]α] 56) Αισοο]! σατίι485 Απιζγοι... ς (09ο) 

αᾶάἁ εστιν επι ὮΡ δίο ΕΙ, αἱ ρ]εν ἔςρ νο αυτα «ορ ατπι ΟΥΡῖον (πί 

αη{θ) ΟΗτ 256 θίο Ου]πί 4,561. 684 Τετί 195 ἐαῑπ59 ϱίς 

995. υµεισ: Ὦ 45. ΟτΡ1ον (π{ απίε) ηµεισ 

ΙΝ. 1. ηµασ οαἳ. ΟΥ2151. 50189 ο/1πί 9,516 Τ14:1168 οίο .,.. 11. 109. ἆδος αντ 
56 υμασ | Θεου: τᾶ του Όεου 

9, ὧδε οππι ΝΑΒΟΡΤΕαΡ 15. 8Ι. 89. 61Η ΤΙ. 121εοί ἨΏιίμαβ]οοᾶ ᾷ ο{ρ νο 
(4 ο ένο ΟνΙπ{ 5 Ας Απιζιςι αἱ Λίο ἴαπι φιαεγτέυ; ϱ Ἰῖο ἴαπι ἑ οὲ- 

ἐεγιι) ΑΥΤΙΙΣ ϱ0Ρ Αγ αθἰμα ΟΙ 99185 ΑασηΙΙ Ρε) 5 (09398) Απιογιι 
α]. Εάῑάῑί ααίθιη {ην 116 αιάάστη (αβίῦτς Ίμη βἰο; Θεοῦ” ὧδε. λοιπὺν 

ζητεῖται ἐν... ς ὃ δὲ οτι Ρ.Ε1, αἱ Ρ]εν ΟΥ 5155. 41391 (α441ε: οἳ γὰρ 
πάντωσ εἰ ζητεῖται, τὸ ζητούμενον εὑρίσκεται) οἰεαί τὰ Γ14 165 Ογδ7 

Τμᾶτε Ῥποί αρ Όες εἰσαίῖ6 (καὶ ὃ λοιπὸν ζητεῖται [5ὶο Ρροβαβ 41.1 
κεῖται] ἐν τοῖσ οἰκονόμοισ, κἀκεῖνο ἡμᾶσ λογιξέσθω - τὶ δέ ἐστι 
τοῦτο τὸ ἐν τοῖσ οἰκονόμοισ ζητούμενον; ἵνα οἴς) αἱ, Ἱέεπι αιο(αΙεβίο 

(1ος φιιογιιε ὑπέεν - φιιαεγ έτη) | λοιπον (1ΐα ΝΕΟΥΣ αΙαπηᾶ ΥΙά): π” αάά τι. 

(Πος 5ῖο αεαἰρίεπάαιη νἱάδίαν: ὧδελοιπὸν τί ζητεῖτε ἐν τ. οἰκονόμιοισ; 
ἵνα) | ἕητειται: Ιἴα (φιιαεγζη") εἰ. ἆ ο {ΡΕ Υ6 «ορ βγταἲτ χε]] Ονπέδ/δτ8 

ηος Ταβίπογαπα απἱβαΠαΠῃ α11ΐ6Υ. Τ{6Τη --ται ΕΙ, αἱ ρ]α (αρ Βοτϊ ΟΠΙΠΘΒ 

Ῥταοείευ 9) Ου 5159391 οἱ 481 οἰζαίΤ1 τε]] ... ΝΑοΡΕΤΕΞΙΕΕΤΩΕΙΡ αἱ ρε 



ΠΡΟΣ ΚΝΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α 4,6. 4156 

υ / [τό / ς ος 3 Ν Ν 3 3, / / 3 

οἰκονόμοισ ἴνα πιστόσ τισ εὑρεῦῃ. Ὁ ἐμοὶ δὲ εἰσ ἑλάχιστόν ἐστιν 
ο ο Σε -ὦ 3 δ, ο ο ον 2 ; ολη, ο ΡΕ σολ 

ἵνα υΦ υμῶν ἀνακριθῶ { υπὸ αγθρωπίνησ ημερασ᾽ ἆλλ οὐδὲ 
3 Δ 3 / - δολ Δ 5 -- ’ 3 3 3 3 

ἐμαυτὸν ἀνακρύω" 4 οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ σύνοιδα, ἀλλ οὐκ ἐν 
’ / π ς Ν 3 / / / 2, σ Ν 

τούτῳ δεδικαίωµαι᾽ ὁ δὲ ἀνακρύων μὲ κὐριόσ ἐστι. Ὁ ὥστε μὴ 
ο, ΄ 3Ν / « / ι Λ 

πρὸ καιροῦ τι κρίνετε, ἕωσ ἂν ἐλθη ὁ κύριοσ, ὣσ καὶ φωτίσει τὰ 
ιά / ) / ( Ν - ” Ν 

κρυπτὰ τοῖ σκύτουσ καὶ φανερῶσει τὰσ βουλὰσ τῶν καρδιῶν' καὶ 
ὰ / / 2 - - 

τότε ὁ ἔπαινοσ γενήσεται ἑκάστῳ ἀπὺ τοῦ δεοῦ. 
-- ΔΝ 

ϐ Ταῦτα δέ, ἀδελφοί, μετεσχημάτισα εἰσ ἐμαυτὸν καὶ ᾿πολ- 
Ν ροής ” 4 ς -- / ε Δ ὁ) 5 

λὼν δι ὑμᾶσ, ὕνα ἐν ἡμῖν µάθητε τὸ μὴ υπὲρ ἃ γέγραπται, ὕνα 

Επίμα]εοᾷ ζητειτε (Εα -τητε): 6Ρ΄ | πιστοσ τισ ευρεθη εἰ. ἆ ενα 
Οταπαίου ο πίδ/18 είς... Ρ813 εἰς ΕΕ" τισ ευρεθη πιστοσ, ΡΌΕα {ρρβο 
τισ πιστ. ευρσόη 

ὃ. υφ υμων: Α οδετυφ ἡµω» | αλλ ουδε: ϱ" αλλα ουδε, Εᾷ αλλ ουδ 
Δ. αλλ ουα: Ρ Τὸ. 8ἱεοί αλλ ουδε. Ἑαπι Ἠϊειρε]ας 32 (5-0) εεᾷ πες πι Ίιος 

είο. Ῥοβίθα Υογο (9553) εἰ Αιριί ΡοΙ11 ὃ που έαπιετ ἴπ Ίιου εἴο. | τ" αλλ 
ουκ εν τούτω ανακριοµε' πυριοσ εστιν. Βεᾶ 4παε ἀεειπί: δεδικαι- 

ωμαι' ο δε, Βαρρ]εία 8αηΐ, αἳἨ 1ρβο” πί νΙἀείατ, οί 5πῬρεχ -ο (ἴη ανα- 
κρινο) ποίβίΠΠΙ -ωώγ. | ο δε εί. ΟτεβίΤὸ νὰ εἰς ... Ν” ΒΥΥΟἨ αθίἩ (ασπ ) 

ο γαρ (πἳ] ρτοβαί Ῥ5-ΠιδίΖεη 1 ουτε ουύ του αμελουσ αµελητεον' 

ὤεοσ γαρ ο κρινων εστι.) | κυρ. εστι’: ϱ" ἆ αἀᾷ ὕεοσ 
ϐ. τι οἳ, ΟΥ 33235. 44389 ο(οαί τή. τὸ (Ον]πί 665 ϱ ϱ ΑΠΙΡΡΕ 45,920 Ααοδθῖπι 4οιη5 

(3336) οίο.... 17. ἆ ο νο δο αἲπι Οπἰπίά τὸ Απηργεβί Ῥε]αρ αἱ οπι | 
κρυνετε (5ΐο εἴ. Παπ οἱο): ΝΑΡ αἱ βεγίριπί -ται | ο κυριοσ (5ίε ΡΏ 

οίο) ... ϱΆ οπι ο | οσ και οξ. ΟΥ 5335: 613 ο(οαίτδ ος ΟτΙπί 4,119. 665 ΑΕ 
5 49,930 (φιιῦ ἐζωπιύιαδι) Απιζἒι αἱ... Ρ"ΕΕα ἆ ο ξ6 Απρβρ5100 οἱ 1059 
αιοῖν εί 23:39 οἱ ρε] ὃ (91358) οίαρ (56ά ποπβεῖπι 4613) α] οἱ οσ | του 

Φεου: ΡΕ Τ. 91. 109.31561 οπι του 

ϐ. ταυτα δε (εί. 98): κ” ατπά 011 δε | κα” µετασχηµματισα | εισ εμαυτον 
(οί. ἔρ ὑπ πιε ἑρθιπ): ΕΕΤάΕΙ Ο1Η εισ | απολλων (ει. Τμπ8ᾶ η). σαι κ 

ΑΒ” (εί Β3 ἀπὸ πολλῶν) ... ς Τμηθᾶ τηαὶ Τϊ απολλω επι 8 Υὶ οἱὲ 6ΡΕ 
ΕΞΙΙΡ αἱ οπηπσίᾶ (οί Είμα] οσο), πθς α]ίθι αάἹέαπι Οτέαί16 Ον Τμάτί 

οίο | εν ηµιν εἰ. ἆἲ {6 νρ (αἱ. απη {α ἀεπιῖᾶ Πατ] {οἱ οπιη]ασἈι) οίοΟΥ 
εαΕΤ ρίς ... Ῥ" 14Η 1Τ. 28. 26. ὅδ. 115. 140. Ίδοι ἆἲξ 6 οορ ΑΥΤΡ ΟΗΕ 
9,166 (ποη αἆ Ἡ. 1. πες 19918) ΑπίΙΟΕΙ 1063 εν υμιν | το µη: Ἐα 2. ΟΠΙ το | 
υπερ α (Α9’) οππῃ ΝΑΒΟΡ 1Τ. 51. Τὸ «ορ 5ΥΥΡ (Οτ6Δ! πίάπιᾳπο {εδία- 
αν, ν]άθ ροβε) Αι 555 Ον 115 οκπιο5ο 1 ΟΥτΙοἈδοθ,,, ς υπερ ο ουπι ΡΕ 

Ἐ61, αἱ Ρ]εν {6 ΒΥΙ5ΣΕΣ αγπι ο Ο)Υ 115 οἱ 15 αἱ5,166 Τμανέ Ώαπι αἱ. ΝΙΙ 
ἀεβπίαπί ἆ ο νς: 5Ίίργα φαπι δογέρίηπι εί. | γεγραπται 5ἶπο αἀ ἁλίαπι 

εαπι Α ΑΡΡ"Ε"τα 46. ἆ εξ νρ (ααίμΙθεΤθ μἱ ϱ05 ἀἰνοαέίς, εί ατι γεοξιπι 
εδέ υοῦΐ5 (ᾳποά) ε[Γεγαξίς 908 5ιῤεί δοσύιηι οδίγιπι) Ον οαῦτΊ ΑιισΠίί Ρε] 

ὅ (ΙΡ Απηζισι αἱ... ς (499) αἆᾶ φθογει» ΕΙ ΝΟΟΥΙΡΟΕΣΙΡ αἱ Ρ]εν 

βγτιί; ϱ0Ρ αΥΠ 6ο ΟΗΥ 115 ϱε15 ϱἱ5,166 Τμάτί ΟγτίοἩ ΑπίΙοςἩ 1065 Ώαπηι 

«1, Ίξεπι Αι 553 φυσιουσθαι. Ειαίμα]εοά Ἠα)μθί το µη υπερφρονειν" 
γεγραπται ινα µη αίο. ΟΙ ΟνΥε8Ι1Τ γέγραπται ταῦτα - µήποτε καὶ 

αὐτοὶ ἐμπέσωμεν εἰσ τὰ τοιαῦτα -- αλλ εἰδῶμεν τὸ ,ἵνα ἐν ἡμῖν µα- 

Πο 2, 99 

Ῥο 12 8 



Βο Α, 86 

90ο 11,015 

. 

410 4, τ. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 

μὴ εἰσ ὑπὲρ τοῦ ἐνὸσ φυσιοῦσθε κατὰ τοῦ ἑτέρου. { τίσ γάρ σε 
διακρήει; τί δὲ ἔχεισ ὃ οὐκ ἔλαβεσ: εἰ δὲ καὶ ἔλαβεσ, τί καυχᾶσαι 

« Δ / / ’ 3 ὧν ο 2 / . Δ 

ὧσ μὴ λαβών; Ὁ ἤδη κεκορεσµένοι ἐστέ' ἤδη ἐπλουτήσατε' χωρὶσ 
ον . , . «2 / 5 , Φ πρι», 
ἡμῶν εβασιλευσατε και ὀφελον γε ἑβασιλευσατε, ἵνα και ἡμεῖσ 
ο , ” , ” 

ὑμῖν συνβασιλεύσωμεν. 9) δοκᾶ γάρ, ὁ Θεὺσ ἡμᾶς τοὺσ ἀποστό- 
λουσ ἐσχάτουσ ἀπέδειξεν, ὧσ ἐπιθανατίουσ, ὅτι Θέατρον ἐγενήθη- 

» / ας /’ Ν 3 / ( ς μα Ν Ν 

µεν τῷ κὀσμῳ καὶ ἀγγέλοισ και ἄνθρωποισ. 10 ἡμεῖσ µωροί διὰ 

Χριστόν, ὑμεῖσ δὲ φρόνιµοι ἐν Χριστῷ: ἡμεῖσ ἀσθενεῖσ, ὑμεῖσ δὲ 
32 {ο » .᾿ κ Ν 32 / ο 2) 
ἰσχυροῦ ὑμεῖσ ἔνδοξοι, ἡμεῖσ δὲ ἄτιμοι. 11 ἄχρι τησ ἄρτι ὥρας 

- ΔΝ - ΔΝ .. 

καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνιτεύομεν καὶ κολαφιζόµεθα 
ο - ι - 5 πρ ον Ἠοες ή : 

καὶ ἀστατουμεν 12 καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖσ ἰδίαισ χερσίν 
/ ᾧ - ’ ο / α ’ 

λοιδορούµενοι ευλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, 19 δυσφηµού- 

Θητε τὸ ὑπὲρ ὃ γέγραπταν'' ἐάν τισ ἕξιν ἔχων ἱποδεεστέραν, πρὶν 
πληρῶσαι τὰ γεγραμμένα, θέλει ἀναβῆναι εἰσ τὰ ὑπὲρ ἃ γέγραπται. 
οὐδὲ νοήσει ἆ γέγραπται. Βίο Πιαπὶ: ἆ ο νς ιἱ ὕπ ποδῖ (υοὐΐς) ἀΐβοα- 
{ἶφ πε διιργα «παπι δογέρέισπι ἐδέ Ἰις αζνεηιις αἰίενπιπι ὑπ]είιη". ρτο αἴῖο ; 

Αας ΑπιὈιςί αέ ἴπ πιοῦῖς ἀἱβοαιί πε δαρτα ααπι (Απαζἒιι φιιοςῦ) δοτζνέ. 

εδέ 115 ργο αἰίετο (Απιῦογβί πο) ἴπΠεέω αν. αἴέετωπι ; {5 μέ π πιοῦῖθ 

ἀἰδεαίζς πι διιργα φιιοᾷ ον ζμέ. εδέ αἱ ποπ. τής αἄυεγδ. αἰέεγιιπι (6 αάὰ 

γγο απο) ὑιβείιγ ργο αἴο (5 ὑπείω αἄν. αἴεγιπι ἑ Ώγο αἴο) | ινα µη 

ΤΕ οπι µη | υπερ του: Εά κατα του. ΟΕ εί. ἆ ε{ρ νρ. 

9. Τ,ηθ8ᾷ πι γὸ. κεκ. εστε; ἠδ. επλ.: χωρ. ηα. εβ.; | επλουτησατε (ἲ ἄϊο. 
/αοιί εκεί): Ὦ -τησετε | χωρ. ηµ. εβασιλευσατε (ἆ απι γερπαρίίε; θίϱ 
να 618 [α ἀειαῖά Ἰαγ] έοἱ ΟτΙπί»801. δ1ά Η1] 3355: 455 Απιρτρί αἱ γεφπαίίς, 
Τοατίρι 14 ἴαπι γεφπαξίς) αἳ. ΟχσαίἹ9 οἱδ0 Ἐιςδιιαί ὃδ (1ΠΡ5 141) οἱίο... Α 

ΟΠ | οφελον: ΡΕΒΙ, αἱ αἰῖᾳ ὠφελ. | γε: ϱ"Εα οπι (Πα 1μὶ: εἰ οὐ παπι 

γε(παγείδ ναι τεφεῖ) | υμιν (1ἱ νς οοδϊβοιάη): ΕΕ 115. οπ... Ρ" συν 

υμιν | συνβασι- ΕΠΠΙ ΝΑΡ" ΟΡ" ΕΚΡ.... ς Τμ (Σοἴεραέ ἰαπίαπι Αοα συν-) 

συβασι- οτα ΒΞΡΕΕΙ, α] οετίο Ρ]6Σ 

9. δοκω γαθ 8ἶπε οτι απ Ν”ΑΡΟΡΊΓα 46. 116. 46 ΕΕ απ [α” ({ὰ αἱ αάά 

εί) ἀοπιῖά {οἱ Ο1οπη ὅδτ Οτεαί δὲ οἠπί ὔ,115 Ώαπι Τοτί Ραᾶϊσ ή ἨΠ ότι, ς 
(60 00) αἀά οτι οππη ΝΟΡΕΒΙΡ α] ρ]οεν νσοο ρα” αν] βγταῦ! σ0οΡ αὖΠΙ 

σο Ον 50115 Ο]τ 116 Τμάγί αἱ ΑΠΙΌΡΣ 45901 Απιῤγί Ῥε]ας 

11. αχρι (εῖ. Οἶθπι 55 Ον 2351 θ(915 ΕπβΡΣ 305. μεχρι Ἐαβρταθρ ὅδὲ Ον 121) 
τησ: Ἐᾶ εωσ (ρτο αρτι Ὦ αργει, οοπ{δῖς Τ αἲ Τ) | γυμνιτεύομεν 

(0 -γει-) ΟΠΠ ΝΑΟΟΤΗΥΕίΕΟΡΕΕαΡ ὃτ. α] 586Υ οίο .... ς γυμνήτευομεν 

οπῃ 1, α] Ίοηρα Ρρ]α Ἠίμα]εοᾶ. ἍἌθο α]ίεν εάἰίαπι ἵπ Οἶδια Ον ης 

οίο. Ῥγαείογθα Αξ οΠΙ γυµν. καυ 

19. λοιδοροιυµενοι: Ε α.ὰ και, επι ροδί διωκοµενοι: απειπαάπποά σπα Τε 
νο ΟνΙΠΙ 2,693 ο{ο πιαἰεκούπιιιγ εἰ ὀεπιεαίούπιμς, Λεγδεοιίοπεπι ραπ εἰ 

θέ ἴπεπιιιδ 

19. δυσφηκουκενοι (40”) εππι Ἀ”ΑΟΡ ΙΤ. 46. Ἐιί]α]οοᾶ Ο] επι δῦτ Ον 11951 
(ἱοἆ Ῥ]]]οσα]ία βλασφ-) οἱ 138 οοῦ 55 (6411 14) Ἐπςδ ρταορ 554: 05 ΟΥτ 



ΠΡΟΣ κοΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ απ. 47τ 

µενοι παρακαλουµεν, ὧσ περικαῦ άρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, 
/ ’ ῤ ” 

πώντων περίφημα ἕωσ ἄρτι. 
14 2 3 ’ ς - / - 3 3 « ’ 

Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶσ γράφω ταῦτα, ἄλλ ὧσ τέκνα µου 
᾿ 9 Δ . “ Φὴ ΔΝ ’ ν Δ 2”! 3 

ἀγαπητὰ νουθετῶν. 19 ἐὰν γὰρ µυρίουσ παιδαγωγοὺσ ἔχητε ἐν 
- 2 ῃ : -3 - - 

Χριστῷ, ἀλλ οὐ πολλοὺσ πατέρασ᾽ ἐν γὰρ Ἄριστῷ Ιησοῦ διὰ τοῦ 
2 ς - ατα [με 

εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶσ ἐγέννησα. 16 παρακαλῶ οὖν ὑμᾶσ, µιµηταί 
’ ” Δ ον 2 Δ ” ς - / ιά Ρ] Τό 

µου γύεσθε. 1 διὰ τοῦτο αὐτὸ ἔπεμψα υμῖν Τιμόθεον, ὅσ ἐστύν 
Ν τ ς - 2 ’ 

µου τέκνον ἀγαπητὸν καὶ πιστὸν ἐν κυρίῳ, ὃσ ὑμᾶσ ἀναμνήσει τὰσ 
ς ’ Ν 3 7 -. 2 - Δ [τν / 3 

οδουσ µου τὰσ εν Χοιστῷ 1ησου, καΘθωσ πανταχου εν πασῃ εκ- 

198899 Ώαπῃ ... ς Ώη βλασφηµ. οὐΠι ΔΕΒΡΕΕάΙ, αἱ Ρ]ετ Τί νε (ρνε 
ὀζαδρ]ιεπιαππιγ εἰ, ἆ ο δίασγ]επια() Ον 195351: 31501 Ον 159 Τμάτί αἲ Οτ]πί 

3655 Απιῤγςί εἴο (Π1 Τα πΙ αἱ να) | ωσ περικαθαρµατα οεἳ. 016 ὅδή 
Ον 49995 Εις ΡΥαΘΡ 584 οίο..., Ρ8Ι” ὧσ περικαθαρµα (εί. Ἠατ]” Ῥωγφα- 

πιεπέιπι) ... α (εετίθ 5ο Ῥ]απο ἀῑδϊποίπιη ο5ἱ) ὃτ. 125. αἱ” (αἱ, ηδςτ 2) 

ὠσπερει ( ωσπερι) καθαρµατα, 45 ωσπερ καθ. | περιψηκα: ε{ Βατ 

6 (Ότοαβς 10): εγω περιψηµα τησ αγαπησ υµων. 

14. γραφω ταυτα «1ΠΙ ΝΑΒΟΙΡ αἱ] {6Υ8 ΟΗΠ εἰς... ΡΕΕα ΚΝΤάε{Ρ νε 

Ρρ]αΐ ταυτ. γθαφ. | αλλ ωσ ΕΙΠΠ ΔΑΡΕΕΘΗΡ είο... Β ἆλλα ὧσ /νου- 

Όετων (60’) σμπι ΝΑΟΡ 9. 6. 10. ΙΤ. 51. 98δ. 161εοί Τπρ]ψ] αν... ς Τη 
ΤΙ νουθετω επι ΒΡΕΕαΙ, αἱ ριειά εξσνς ΟµΥ150 Τμάτί Ώαπη αἱ 

Απιργβί αἱ 

15. εν γαρ χοιστ. ιησου εἳ. Ο]επι 55 (και εγω υμασ εγεννγησα εν χω τῦ) 
Οµνπί»,190. 919 ϱια1ῦ ἸΠοαί]ος 5659 ΕβΡ5406 Ον 191 ΟγτβΙαρΗ 113. 116 {654 

654. 865 ϱ{πα5] Τ50 ϱ/Η1οΝ 118 α] τη Απιργβέ είο.... Ὦ Ο]επη 556 Μοπίαπερῖδε 
η. οο]]ασκτία Ῥασἴαπδεττα Ὀαρί ΟΠ1 ἵ(ήσου | εγενγησα (Εα εγενησα): 

οοπβχπιαπὲ ΟΊ6ιη (ΟΥ 32955 παῦλοσ διὰ τοῦ εὐαγγελίου γεννᾷ τοὺσ γα- 
λάτασ) Μεί]οά Ένας ΟΥτ οίο 

16. ουν αί. Οἱεπι δ5ῖ αίς ... ΡΕΙΤΕΕΙᾳᾷ δε, 6 Μίαφιμε ἐ αμίεπι ... αεἰπαῖῦ Ο]τ 

151 ϱκΠΙΟδΟΟ ΟΠ | γινεσθε: 10. 81.8. 118: νρε]θ (5οᾷ ποπ απι ξᾳ ἀθιπ]αά 
{ο] εἰς) αγπιἉ56 (πο Ἰ{επισεἩ) ΟΗΥ 191 Ῥε]αρ α4ά καθωσ καγω (10. 81. 

εγω) χριστου:: εχ 11, 1. 

1Τ. δια τουτ. αυτο οἳΠΙ ΑΤΑΡ 1Τ. 46. 80. 116. 5ΥτΡ Βιίμα]εοᾶ ... ς Τη 
ΤΙ οπι αυτο ΟΠΠ ΤΒΟΡΕΕΑΙ, αἱ ρ]εν Οτεαίδτ Ομγ10 Τμάτί Όαπι αἱ; 

πες πῃαρβί5 εχρτῖ ἆ οίανς (Πἱ ΤιαϊΠΙ {άεο) ΦΥΥΣΕΝ τε]! | µου τεκνον 

Ο1Π1 ΝΑΒΟΡ 17. ὃτ. 46. 116. Ἠπί]μα]οοᾶ αγ ΟΥ197 Ώαπι ... ς τε). 

μου ο ΏΕΕΑΙ, αἱ Ρρ]εν ἀαῖρνρ ΟτεαίιδἹ Τματί αἱ | πιστοη: 'Εᾶ 

πιστοσ (1 να ῑίας πιεµς οαγἰβεύπιι εἰ Πάεἰί) | εν κυριω: ΑΝΟΙᾶ εχ 

εγγοτε Υοἷᾶ εν χριστω | αναμνησει: Α αδ0Ι" αναµιμνησει (519) | εν 

Ζριστ. ιήσου οππι Νορ ὅ. 6. 10. 1Τ. 91. δτ. 59. 46. 49. 61. τ1. 50. 
116. "δες οδος Ἐπίμα]εοᾶ νρς]θ {αι Ἠατ] οπιη]8έΏπῃ 60) ΒΥΥΡ αΥπΠ (αθί] 
168. 6η.) Οι 19 Ώαπι Απιῤγρί α]... Ρτα ἆ Ες εν κυριω νησου (α 
{απίαπα εν κυριω: 1π ἃ Ροβδί ἄοπιῖπο ραποίαπι Ροβίέαπαι: Ῥτορίετεα ν]- 

ἀθίαν ο οπι]κίσβα Ία αποᾶ βεαπ(αχ.) ... ς ΤΙ εν χριστω 5ἶπο (ησ. 6ΝΤῃ 

ΑΒΡΓΕΤΙΡ αἱ] Ίοησ6 Ρ]ι απη ἀθειη]ά {οἱ ΒΥΥ5ΣΕΝ Οτσαί δτ Τμάτε ΤΗΡΗΥΙ Ο6ες 

1 11ε ο, 11 

π 1 
σι 4, 19 

18, 10 



16, Ἱ 
14 4, 16 

Ὦν 18,18 

Οο1 9, ὅ 

415 ὃ, 18. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α 

’ / ς λΩτ] / Δ ς - 3 {0 

κλησίᾳ διδάσκω. 18 ὧσ μὴ ἐρχομένου δέ µου πρὸσ ὑμᾶσ ἐφυσιώ- 
{ . 3 ’ Ν , Δ { -- ..ι { 

Θησάν τιεσ' 19 ἐλεύσομαι δὲ ταχέωσ πρὸσ ὑμᾶσ, ἐὰν ὁ κύριοσ 
υ ια 3 νά ” ε 

δελήσῃ, καὶ γνώσοµαι οὐ τὸν λόγον τῶν πεφυσιωµένων ἀλλὰ τὴν Π6ἵρ φ ή 
. ς / - - 3 , 

ὑναμιν 2 ) γὰρ ἐν λύγῳ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, αλλ. ἐν - δύναμιω᾽ 320 οὐ γὰρ ἐν λόγῳ ἡ βασιλ θεου, αλλ’ ἐν δυνα 

µει. 2ἱ τί θέλετε; ἐν ῥάβδῳ ἔλθω πρὸς ὑμᾶσ, ἢ ἐν ἀγάπῃ πνεύ- 
µατί τε πραύτητοσ; 

π 

ης 9 / ) ο / Ν ’ / φ ὼφὶ 

Όλωσ ἄκονεται ἓν υμῖν πορνεία, καὶ τοιαύτη πορνεία ἥτισ οὐδὲ 
-- ή ο ω . ος -- 

ἐν τοῖσ ἔθνεσιν, ὥστε γυναϊκά τινα τοῦ πατρὺσ ἔχειν. 2 καὶ ὑμεῖσ 
/ 3 ’ Δ 9 - 3 / ο 3 3] / 

πεφυσιωμµένοι ἐστέ, και οὔχί μᾶλλον ἐπενθήσατε, ἵνα αρθῃ ἐκ µέ- 
ε ” ε δ ω - 

σου υμῶν ὁ τὸ ἔργον τοῦτο πράξασ; ὃὉ ἐγὼ μὲν γὰρ ἀπὼν τῷ 

18. δε εί ΟτεΔί85 είς... εᾷ ἆ 6 Ες νς οοΡ Ρρ]αΐ οπι 

19. Θεληση: ΤΡ 48. 114. 116. {δόι Θελησει | ου αἳ. Οἶαπι δή. 507 Ογ411 
Ῥονογὶαησαί 55 οίο Τογριᾶ]ο 14 Απηζτεί εἰο .... Ὁ" ἆ οπι | λογον: Εά 
α4ᾷ αυτων (4 ο ἔνρ εογισπι φιιῖ ἔπ]]αιέ διωπέ, ϱ εογπο π]απέζμπι ἑ φιιὲ ἔη- 

Παέὲ ειπέ) | των πεφυσιωµενων εἰ. ΟΊαπι δή1. 89 Βενοαγίαπσαίδς ΟἨσ 159 

Τπάτί Όαπι είο .... 1, ὃ. ὃτ. 463 49. ὅτ. 109. 116. 1186 αἱ α]ῖᾳ Οµ3111 

τον πεφυσιωμενον 

90. αλλ (εί. ΟΥ3311 εί): ες αλλα 

91. πνευµατι: ϱ ἆ πνευμα (ερύἄιθ) | πραυτητοσ ουπι ΑΒΟΥΙ 11. 1216ί 

Ώαπι... ς πραοτητοο οππι ΝΡΕΕΑΡ αἱ Ρ]εν ΕιίμαΙσόά ΟΙ επι]δή Οχςή3 
ΟµΥ 140 Τμάτί α1 :: ο αἆ 9 0ο 10, 1. 6α] ὄ, 28. 6, 1. ΒΡΗ 4, 2. Οο1 ὃ, 

12. ο Τΐπι 9, 25. ΤΙ ὃ, 9 

Υ, 1. εντ. εὤνεσιν δἶπο αἀἁῑίαπα ουπι ΝΤΑΒΟΡΕΚα 6. 11. 46. 6133 ΙΤ. 
18. 1Τ9. Εαίμα]εοά 4 ϱ Εµ νρ «ορ αἲπι αα(μαί; Οσσαίδὸ ο πί 3,501. 493. 
3380 Μαπο αρ ΕΡΙΡΗ 106 Τατέριιᾶϊο 14 Τ,6Ι{186 οἱ 316 (64116) Απιζσβι οίο 

εως (-- αυ σ) αἀὰ ονοµαζεται οππλ ΝΕΟΙ Ρ αἱ Ρρ]εν δυταίί Ῥα5 δτο Ον 

146ΡΙ5 Τμᾶτε Ώαπι αἱ Οαββῖοά (π 1. 1.). ΟΕ εί. Οτεαῖ 31 τοιαυτήν οιαν 
µήδε εν τοισ εθν. εστιν ακουειν. ἴτεπι ΟγτΕΔΙΡΟ., «εστιν ακουσαν. | 
τινα του πατρ. εχειν (ΑπιβΙΒί δία ιό φις µπογεπι Ραΐγτδ Λαῦεαί): ΡΕΕᾶ 

του πατρ. εχειν τινα, { 6 ἴξα αέ πωογεπι ραἰγζς Πιαδεαί αἴϊφωίε, ἆ ονρ ΟΥ 

πι 2183 Τ,οἱ (199. 215 ϱ] ἔέα μὲ άογεπι ραΐνύς (ΤιοῖΕ136 α4ά ει) αἴέφιῖο Ίια- 
δεαί, ΤοτεΡαᾶ μέ µαογεπι ραἰγἰς δέ φιιἶ8 ιαδεαί, ΟνΛΙΣ)330 αἱ πφογεπι φιε- 

ἄεπι ραΐγῖς αἰϊφις ᾖιαῦεαί 

9, ουχι (αι. ΟτςαίδΙ ΜαμεμίρΗ τοῦ ϱ{ϱ): Εά ου | αρΦη ΟΙ ΝΑΕΟΡΕΕΟΡ αἱ 

15 Επίμα]οοὰ απο αριᾶ ΕΡΙρΡΗ Το Ονσαίθ1..,ς (5 αὐ Ἠπ) εξαρθη 
εσιη 1 αἱ Ίοησο Ρία (95. επαρῦη) Ῥαφτεβε ὅ12. 515 ϱ{ 3965 ΟἨτ 146 Τματί 
Ώαπι αἱ | πραξασ (α΄) εαπι κο 1Τ. 81. 9Τ. ὃν. 46. Τ1. 80. 116. 

Επίλαϊ«οᾶ Μαπο αρ ΕΡΙΡΗ 0 Βας 231. Τίεπι φεδδᾶ ΟτΙΑί 5350 (οοπίτα 
ῴμ8 βροῖ)), αὐπιίκᾶὰ Τοχεραᾶ 1... ς Ώπ ποιησασ 6 ΒΡΕΕΟΣΡ αἱ ΡΙεχ 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ σον  πτο 

σώματι, παρὼν δὲ τῷ πιεύµατι, ἤδη κέκρικα ὧσ παρὼν τὺν οὕτωσ 
τοῦτο κατεργασάµενον, 4 ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου Ιησοῦ συν- 
αχθέντων ὑμῶν καὶ τοῦ ἐμοῦ πνεύµατοσ σὺν τῇ δυνάµει τοῦ κυ- 
ρίου ἡμῶν ]ησου Ὁ παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ σατανᾷ εἰσ 
ὄλεθρον τῇσ σαρκόσ, ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου 

Οχσδίθί Ῥμονερρ 513: 618 ϱἱ 2668 (]μχ 146 Τμᾶτί Ώαπι αΙ. Ἠαρεπί 7εοτ Τε 
νο Οτίπίέ 2435 Τ,οἱΕ196: 215 ϱίς 

8. απων 8ἶπο ὧσ «η ΝΑΒΟΡ"Ρ ΙΤ. τ, 99. 67. 80. 116. Βιίμα]εοά νρ 

ΒΥΙ56Β «οΡ αθί] Μαπο αρ ΒΡΙΡΗ 706 Ον]πί 55853 Η1] 556 Αιρεο 6Ρ Ρ8Τπι ὃ 

(5,51) Απιῤυγςέ Ῥε]. ΟΕ εἰ. Γἱοπβ]εκ αρ ΕαβΗί5ί Τ, 11, 13 ἄλλα τοὺσ μὲν 
-συνεκρότουν ὡὧσ συνών, ἀπὼν μὲν τῷ σώµατι, ὧσ εἰπεῖν (εἶπεν Ὦ), 
παρὼν δὲ τῷ πνεύματι ... ς (0 00) Τϊ ΡίαεπΙ ὧσ εππι ΡΡΘΙΓΕΕαΙ, αἱ 

ΡΙετ ἆ 6 {ς ΒΥΤΡ (αἲπι φπαπιφιαπι) ὨὈϊα] 5 Βαβτεβεάτο Ον 5 Τματί 

Τάπι αἱ Τιοί[136 ος 316 Αισξα] (3: 31963) οἰααίπι (90151) 1 τον ουτωσ τουτο 

(αεί. Ὀῖα] 834 Βαρτεβε4το αίς): τα οπι τουτο, πθο εχρτῖ ἆςαίρ νρ Τιοῖε 

186. 316 Απιρο 5 α] (χαγβας ΗΙ1556 Απιογςί αἱ εκργ]πιεηίθβ τουτο ΟΠ1 

ουτωσ) 

4. ονοµατ. του κυριου 8ἶπο ημων οππι ΝΑ ἀθπιά ΥΤΡ ἵχί Τιο](156: 315 
Ῥασίαπερὃ,..ς ἴμπ Τί α4ά ημων οἳπὰ ΒΡΕΕΑΗΡ αἱ οπιπσίἀ ἁα ίρνςρ 
(εξ. απ {α {οἱ πθο α]ίξεν Πασ]νίᾶ) «γ5εἩ αἱ ο, τα] Γἱα] 334 Βαβτεεε 
απο ΟἩν 18 Τμᾶτί Ώαπη αἱ Απιυἒοι αἱ | νησου ρτῖ εππι ΑΒΡ” Επίλα] οοὰ 
ἆ 9ΥΤΡ ἵσί αείητο Τ,οΙ/136:315,.,ς αᾶὰά χριστου έππι ΝΡΟΕΕΑΙΡ αἱ 
οππίά ϱ{ρ νρ ΒΥΥ5ΕΣ 6ἱΡ ο,” 6οΡ αΡΙΠ αθἴΠΡΡ ϱο ία] 534 Βαρτεξε 
Ον Τμάτί Ώαπι αἱ Απιριςί αἱ [ ημων εππι ΝΑΒΡΕΕάΙ αἱ οπηπσίά ἆ ο 

ἐς νρ-]ο ἀεπαῖά ΥΥ5ΟΝ ϱ{ρ ο. ΟτΙπέ5 989 Ρα] 354 Ον 145 Τμάσιθά Τιοῖε 
196 ργῖ Ίου Απηζἒιι α! ... Ῥ απι {α {οὶἱ ασ] ΑΥτΡ χί Ον 9399 ο δ)Σ5τ. Τ89) 
Τ90 ϱ{{Πί 5,56» Ῥμαετορράτο ϱἱ858 Τμάγιεοᾶ 1 Τ,οἱ[18θρτῖ 1ου ϱἑ215 αἱ οπι: 

Ἠίπο Τη [ημων] | ιήσου 86ο οππη ΝΑΒΡ"Ρ 46. Βα{μα]εοᾶ ἆ να 8Υ:Ρ ἰχί 
αθί]ο 0: 1269 ϱ| 5:159: τθῦ οεῖηί 3,865 Τ]α]| 534 Ῥακςτερρ άτο ϱἱ 5585 Τ,οἱ{ 186 

56οΊος ϱ{315 Απιργεί α]...ς αἀά χριστου επ ΡΕΕΕΑΙ, αἱ Ρ]ετο ίρ 
ΒΥΥΣΟΝ ϱίΡ ο. ο0Ρ ΑΥΠΙ α6ΙΠΡΡ ρο ΟΥ ὄ,λ5τ" 61 αὐπί 5,959 Ον 15 Τματί 
Ώαπη αἱ Τιοῖ[156ρτί]οο αἱ. ΟΕ Ἠπο οείαπι Μαπ ὀΡΙΡΗΤοό συνελθοντων 
υμων και του πυριου µετα του εµου πνευματοσ παφαδουναι τον 

τοιουτον εἴς. 

δ. τον τοιουτον δὲ. ΟΥ 52136: 35τ ο Ρ]α] 83” ΜαπερΙρμ τοῦ οίο ἆ ο ἔναο 
Οµίπέ 2,418: 468. 685 ϱς 9,853 Τ,ο1{ 196. 316 οίς.... ΕΡΤ 6 ΘΥΣΣΟΒ 6ίΡ πι (ποῦ 

Ποτη(χί) ααί]ι αυτον | του κυριου (ησου οατη 1, αἱ Ρ]α Είμα]έοὰ απη 
{ο] Βοτῖας ϱο ΒΥΤΡ ἐχί (οί ααίἩ ἀοπιιό πιοδίνέ Πεσι) Οτῖπί ὃν1ου Ῥαρτεξβείτο 

Οι 149 οἱ 1212 6ο ϱ{ 5,140 ΤΗΡΗΥΙ Ο6ς ΑιιρβΣ! 5,563 οιβ41πι 8101 ϱ{6Ρ ΡάΥΠιθ 
55 (918), Ττεπι ΡΕ ἆ ο ἀεπιῖά Απιζιαί τ. κυρ. τὐ χριστου .... ΑΕΕΡ αἱ 
16 {ογα νσο]ε {ᾳ Πατ] 5Υτ5ΟΝ οἱρ ο," (οἱ ημων εἰ χριστ. ο.” Ἠαδεί) «ορ 
αγπι ΟΥ Ό 2ο 0Η 126 ϱ{911 οἱ5,690 Τμάοτππορ Ιπσαί 93 Τ]μάτί Ώαπι ΟΧ 
ἵπι 3.361. 0,953 Τ,61{156 οἱ 316 ΑπΙΡΡΣ 53554 Ῥε]αρ αἱ του κυρ. ημων νήσου 

χριστου. Αίαπο Ἠΐπο Ἰμπ του κυριου [ημων νησου χριστου]... Τί πἲ] 
πἰβϊ του κυριου ουπι Β ΟΥ 22111: 5,901 136 οἰεαιθὸ Μαπιορ]ρα τοῦ αἱ ΕΡΙΡΗ 



450 5,6. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 

2. -- 3 Δ Δ ’ « - 2 2/. [ζὰ Ν ’ 

ἄα5ο 1ησου. ϐ Οὐ καλὺν τὸ καύχηµα ὑμῶν. οὐκ οἴδατε ὅτι μικρὰ ζυμη 
ο -- Δ / ο 
ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ; { ἐκκαθάρατε τὴν παλαιὰν ζύμην, ἵνα 
.έ / / / ο) ” . Ν Ν Ν / ς - . 

Ίτε νέον φυύραµα, καθώσ ἐστε ἄζυμοι' και γὰρ τὸ πάσχα ημων 

- 

40 Έμς)ρς 165 Ῥαγίπατο δ,τ ϱ(ριᾶ1 19 Οτῖπί2 655 Ἠ]] 191 οἱ 396 Αις8Ρ Ρρατταε 

951 Ῥασἵαπερὃ (611 1,301) οἰδαρί (ρίάεπι 13) :: βο]επηπῖς 1]ήας ἀῑςὶ 
αρρε]]αίῖο εταί (ή) ηµερα (του) κυριου, οί 1 ΤΗ6β8 ὅ, 9. ὁ Τμεδς 2) 3. 

9 Ῥε ὃ, 10: επι Αοί 9, 90. Οσα ποβίγα Ἠη]α5 1οοὶ Ιεείοηθ οομγεΠΙ{ 

2 0ο 1, 14. Υἱάευαίαχ οηἵπινετο νήσου ααί οπαἑέεπά σπα απἲ Ρ]επῖαβ 

ἀἰσεπάπτῃ. 

.ου καλον εἴο: Τιοι{”16 Απηρτξί ΟΠ ου. Θααπι 1η τε εξ Αιςδ8Ρ ΡΑΥΠΛΟ 

95 (9/55): σπι ἀἰπίβδεί αμοδίοζως -- αἱ βρἰτιίας 5α]νας 51 1π ἀῑο ἀοπηϊπί 
Ίδρι -- σοπέζηιιο διδίεοΙ: Νοη Ῥοπα ᾳ]οτῖα[ϊο νεβίτα, υεῖ ΡεΥ εωρτοῦγα- 

ἔἴοπεπι μγοπιιοἰαξἰοπἰ: Βοηπα β]ογίαίϊο νθδίτα, δίο οεπῖπι ποππιζὲ εί 

πιαωύπιε Πιαὐϊπί οοᾶΐσες Ἰιαδεπέ, οιίπι εαᾶεπι πι ιιένοφιε δεπθεπέία ἐεπεαίιη". 

Βἰπιϊ] τον Απιργςί ἵη Ἡ. ]. Ώοπα οία. Ίῇοε εδ ποπ Ὄοπα αβί; αεί επῦπι 

εγαπέ, σιύπι πιαϱῖς οοπἰγἰδίατὶ ἀεζιεγίπί,. ὨὈ]οιίαν τεδίατὶί αὐῖΒΠη Αίίο 1ἴα 

πι οοβ]αραςδ ἄγαθςῖς Ἱπνοπίππι 6966. Βεᾷ {π Ώασμοτ. βρῖεῖ]ες. 125. 

1, 401 58. ἷά ποῦ Ἰηνγαπί. | ζυμον αἱ. 03505 οἱ081 91: 95 Οχ15ὺ οἱ 
3,505 ϱἱ588Ρ Βαβοίμ 455. 452: 994: 913 Ογταᾶοι 543 Ἐπίμα]σοά Τμάτί Ώαπι 
α], Ίζεπι Γεγπιεπίαί πι ο ἓ ία ἄντααςίς βαρετδοτ]ρίαπη ο58) ο. Ο{ ΗΙεγ 

εᾱ α] 59: πια[ε ἴπ- πιοδίῖ ο. Πιαθείω: ἠΜοᾶἵσωπι Γεγπιεπίπι ἑοίατι 
πιαβδαπι σογ/"πιρῖέ, ρτορίετεααιιε Ρροδί αἆ σογγπιρῦί αἀάῑί: οἵοε, τιέ ἑαπι 

οπιεχιζαυὔπιμς, ἰοίαπι οοΠββεγδτοπιεπι εγπιεπίαί. ΝΙ]Ι]οππΙπας εἰ 1ρ56 ἵη 

νο οἁ]ά1ι οοιπιρίέ, πὲ εοπβγπηαπΕ απι {αι ἀοηϊά είς ... Ν΄ δολοι «ππι 

Ρ" Ῥαφείῃ 44δεᾶ (5οᾷ βαοί οὰᾱ. Ἐανεί απἰάσπι οοηίθχέαβ: εξαρατε τον 

πονηρο; εξ υμ. αὖτ. ινα µη γενηται το) µικρα ζυμ. ολ. το φυρ. ὅολοι. 

Ὀθᾶ ο{είμ 594.) Βαρυαρίόόδθᾶ (γπγκιβσᾶᾶ  ζυμ.ι) ἩΗΘΒγεΗ (δολοῖ" φθεί- 
ρευ, νε Πέοτη οοτγπρἰέ ἃ ο {νο 11305 (Εἵνο Βεπῖογ. αρ 1) ΟΥ 

Ππί 21341: 415 Το {316 Αιισερ ΡΔΤΠΙΟ 5, Απιργςί αἱ]. Ἠίίαπι Τοτίρας115 πιο 

ἀἰδόρν δοϊζίσεέ εί }εγηιεπιέµπι ἐοίαπι ἀεείρίέ οοπδμεγδίοπεπι, Βπϊ]έετα πα 

]οαείϊοηπϊ δολοῖ {αν αεπηατο 1,3 πιοίσοφµε εωϊπᾶε ΤεΥπιεπίο ἰοίαπι Πἱ4εἱ πιαξ- 

βαπι ]ιαεγείίσο αογογε ἄεοερίί. ΟΕ οἰ. ΜΙΟΠ. Οετα]ατ. ἵπ Μοπαπι. 6ος]. 

αν. οᾱ. Οοίε]. 9. Ρ. 145 δᾳ: κακῶσ δὲ καὶ τὸ ἀποστολικὸν ἐκεῖνο ῥη- 
τὸν ἐκλαμβάνοντεσ τὸ φαάσκον᾿ μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοτ, 

οὕτωσ ἐκεῖνο γεγραμµένον ἔχουσι αικρὰ ζύμη ὅλ. τὸ φίο. φθείρει, 

πειρώμενοι διὰ τῆσ μιρᾶσ ταύτησ τοῦ ῥήματοσ ἀφορμῆσ ἀνατρέπει» 
τὴν ζύμ. τὴν τὸν ἀναάβατον ἄρτον αἴρουσαν. 1Ιίοπι τὰ αἰτιάματα 

τῆσ «4{ατινικῆς ἐκκλησίασ (114. ὃ, 495.): οὐ γράφουσι᾿ μικρᾶ - ζυμοῖ, 

ἄλλα φθείρει, ἐκ τούτου τὸ ἔνζυμον ἐκβάλλειν πειρώμενου. 

:εκκαθαρατε 8ἶπο «ορα]α «ΠΠ ΑΤΑΒΡΕΕΑ α]δ 4 ο Γστηδ να (αἳ. απι 

{ία δἴο) ΑΥΥΣΟΒ «ορ 6ο Ο16πιδ60 ῬΒαβῦαρίδύ5δ (0Ἠτ100 0εο Τον μπατοδ)τ ΟΥΡ 

118. 905 Τ,61Γ316 Απιζιμι Ῥε]αρ α] ...ς (- αὐ Απ) αἀᾶ ουν ΟΠ ΑΕΟΙΡ 

αἱ ρα Επίμα]σοᾶ βΥΤΡ αεί] Ονσαί55 επί 41 ΤΗάτί Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ | το 
πασχ. ημων βἶπο αἀἁῑίατη οΝΠΙ ΑΑΡΟ"ΡΕΚα 11. 46. ΜοΙοπεΡΙΡΗ 530 οἱ 
9δύ Ῥ{ο]βοςΣ (αρ ΕρΙΡρΙ3530) ΟΙ6πη 656 01,159 σοᾶ οἱ 5)505 ϱ/4,114 (Ππαί, ποπ 
1{ΘΥΠ Το]αγ) α{116δ αισαί95 ΟνΙπί 2/58 1560. 804. 410. ΤΏ]α]5864 Ἐπςπιαί 209 
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/ρ 4 / / - Ν 

ἐτύθηῃ «Χριστόσ. ὃ ὥστε ἑορτάζωμεν μὴ ἐν ζύμῃ παλαιᾷ μηδὲ ἐν 
/ 8 / Ν / 3 0 ο σος 3. / 3 : / 

ζύμῃ κακίασ και πονηρίασ, αλλ εν ἀζύμοισ εἰλικρινίασ και αληθείασ. 

9 Ἔγραφα ὑμῖν ἐν τῇ ἐπιστολῇ μὴ συνα»αμίνυσθαι πύρνοισ, 
- - υ) .- 

10 οὐ πάντωσ τοῖσ πύρνοισ τοῦ κόσμου τούτου ἢ τοῖσ πλεονέκταισ 
κ τ ας 9 / 3 Δ 2 / / 3 ο / 

και ἆρπαςιν ἡ εἰδωλολατραισ, ἔπει ὠφείλετὲ ἄρα ἓκ του κὀσμου 

ΑΙ 313 αρ 15 Οµς 1102 ΟγβάοςΣ08 Τογεὂτ ΟΥρ 115. 508 Αγομα] 608 

Αιισθρ Ρ8ΙΠΙΕ5,δ ϱίδα Ῥ Απιυγδί Ζεη 155 (68115) οίο ....ς (4909) αἀά 

υπερ ημων επι Ν.ΟΞΗΡ (υπ. υμων) αἱ ρ]ετ βγταίς ρο ΟΥ 1159εΔά οἱ 

3138 ϱ{ 40114 ἀε]ας ϱἱ 115 4εἷατ ἨἩ[ρρ 15 ἀε]αξ (εκ Τμάν(αἰαΙ3 ἀσύγχυτοσ) 
Μεί] 535 (ινα - και το πασχα ημων τυθη υπερ ημων χριστοσ) Ῥείτ 

α1ες 115 (6114) Ον 150. 161 οἱ τά οι2 16 Τμάτε Οτο 5 -- ΑΙΠ 505 
Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ Οεςο | ετυθη ουΠι ΝΑΒΡΕΕΑΙΡ εἰς (εἴ. ΦΥΥΡ 108 Εταθς) ... 
ςεε (-ς αυ Φᾳ) εθυθη επι πιῖπαδο αἱ ναί ραις (πα])]15 αρ Βογὶ, αΡ 

Μιί]μαεί πΠ18 νε] α]ίει ϱ βἱ]οπίίο. Ἐαάσαι δετ]ρίανα Ἱπναβίί δἀϊίίοηας 

Ο επι 656 ΟΥ 9115 Ῥ[α] 19 εὰ ννεἰδί 0μγοι 355 ἐὰ Ρ8Υ αἰ. | χφιστοσ: Εα 
ο χφιοτ. Ῥταείετεα 116. Ἠἱρρ 195 ἀεΙας (αὲ απ{θ) ΟΗΥ 1130604 πποδό αάά 
ο Ψευσ 

6. εορταξωµεν «ΠΠ ΔΒΟΕάΙ, αἱ ρ]α ἆ ες πι νο βγτπίτ «ορ αππη αθίΙ 
ΟΥ 29135. 5,330 ϱ{ εαἰ 95 αἱ πηα ΟτΙπίΣ/313 ϱΙ586Ρ θίο... ΑΡΕΙΕΕΙΡ αἱ {ετο 
30 βο Οµ 3112 εορταζοµεν | µηδε εἲ. ΟΥ 321395: 31330 θἰΕΔΙ 96 (ει 1τὸ ουδε) 
είς... Ἡ ΟΥ 7 µη | πονηριασ: Εξ πορνειασ, 6 πεφιέίαε ἑ |Γογπί- 
οαξἰοπές. | αλλ: ΙΤ. αλλα | ειλικρινιασ: -νιασ ΙΙΙ ΝΑΟΡ"ΕΙΞΕΕΚΙΡ αἱ 
πια (4 αρ Μιίμαο!, 9 αρ Βοχ])...ς Ίμη Τϊ -γειασ οειπι ΒΡ) αἱ ρία :: 
εξ αά 3 Οο 1, 13 (-νιασ εχ ΝοΡ”ΕΘΡ) εἴ 9, ΙΤ (-νιασ Εκ ΝΑΟΡΕΕΑΡ). | 

Αά Ἡ, ν. οἳ οἵ. ΠαβΗπά(α]14; τοῦτο γάρ ἐστι τὸ σύμβολον τῶν ἀζύμω», 

ἵνα μὴ τὰ παλαιὰ τῆς κακῇσ ζύμησ πράττητε. 

9. εγραψα υμιν εν τ. επιστολη: ἰδία ᾳπογξαῃ δρεεῖεπὲ απαθηίαγ αὉ Οτ 

εαῖ Ὁτ 1ΐθπι α Ἀονατίαπο εί Ῥμοίίο Ι1ρίά σπιν. Εί Ον απἰάεπι εἰς: ὑπέ- 

λαβόν τινεσ ἐκ τούτου τοῦ ῥητοῦ ὅτι πρὸ τῆσ προτέραα πφὸσ κοριν- 
Θίουσ ἐπιστολῆσ ἐγέγραπτο ἄλλη τισ ἐπιστολὴ- τῷ ἀποστόλῳ, τισ 
νῦν οὐ σώζεται - - οἱ δὲ μὴ βουλόμενοι ἐπιστολὴν ἑτέφαν εἶναι πρὸ 
ταύτησ ἐφοῦσι ταύτην τὴν λέξυν ἐπὶ ταύτην τὴν ἐπιστολὴν (8ἱο οἳ. 

Βενοατίαπ αἱ ΡΗοῖ βἰαίαπη{) ἀναφέρεσθαι εἴο. | µηή συναναμιγνυσθαι 

εἵ. Οἰεπι 51 Οτεαἳ»τ ος, Ττθιι (ποπ οοπιπϊεεετὸ Ίιοη πιδοετί) ο Τετι 
ρα 18 Τ,οἰ{316 Αιαρερ ματιιεῦ,ὸ (9/60) οίο .... Ὀῦ (πο {επι πεςς) 4] αἰία 
Ῥαβείμ ἡδεοὰ .σθε. Τίεια ἔρ νο ρο »γτα Οµπί 5192 Απηρμοσηι 1νε1ὸ 
ειεΡ ὁδ,1035 ΑπιῦιΡί Ῥε]αρ πε (Οτἷαί μὲ ποπ: 6 ποπ ἑ πε) οοπιπι(θοεαιιῖὰ 
Φε ποπηα]]1 εκ ΗΙ5 εῖαπη ν. 11. πε (μέ ποπ) οοπιπιοεαπιζωί Πα ρεπέ, αἲ 

{ς (ποπ σοιππιζδοεγί 908 ἑ Ίου οπιπιἰδοεαπιύι) Ον πἳ 31195 οἱ 318. 

10. ου παντωσ 5ἱπ8 εορα]α οππι Ν”ΑΡΟΡ"Εκα 1Τ. 46. 99. Επίμα]εοᾶ 4 ε 

{56 ΥΕ «ορ 6ο ΟιπιΣ15 Τετιραά 15 Τ,61Ε316 Απιυσσι οίς .... ς (009) 

ΡΙαεΠΙ και ΟΙ ΝοΡΟΙΠΡ αἱ Ρ]εν ΒΥΥΡ (εΙδΟΏ Ίιοπ αμίεπι ἄἱσο) αι 86ἲΙ 

Οεσθέοτ Ῥαρθίμ «58 Ομγ 15 Τμάνί Ώαπι αἱ | του κοσµ. τουτου... Ὁ 
τουτ. του κοσµ. Τε δι πιωπάέ ἆ ο να Ονἷπι ΤῬετιραά Τιοῖ οίς | 

και αρπαξιν ()΄) εαπι ΝΑΒοΡ”ΡαΡ 1Τ. 99. 46. Τὸ. 9δ. (αἱ δΤ. η} και) 

ΤΙΡΟΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. Ί, Εά. δ. 51 Β 
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εξελθεῖν. 11 νυνὶ δὲ ἔγραψα ὑμῖν μὴ συναναμίνυσθαι ἐάν τισ 

ἀδελφὸσ ὀνομαζόμενοσ ᾖ πόρνοσ ἡ πλεονέχτησ ἡ εἰδωλολάτρησ ἢ 
λοίδοροσ ἢ µέθνσοσ ἢ ἅρπαξ, τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν. 19 τί᾽ 

γάρ µοι τοὺσ ἔξω κρίγειν; οὐχὶ τοὺσ ἔσω ὑμεῖσ κρύετε; 19 τοὺσ 

δὲ ἔξω ὁ θεὺσ κρινεῖ. ἐξάρατε τὸν πονηρὸν εξ ὑμῶν αὐτῶν. 

4 {ρ αεί... ς η αρπαξιν επ! ΝΕΡΌΟΕΙΞΕΙ, α] Ρ]ετ αν 9Υγα) «ΟΡ ΑΓΙΑ 

ρο Οτεαῖ ὃτ ο ϱ{ 2,195 ῬαςεῖἩ 4ἲδ (μγ 15τ Τμάτε Ώαπη αἱ Τι6ἰΙΕ216 αἱ πι | 
ὦφειλετε (α0’) οππι ΝΑΡ ΟΡΕΕΑΙ, αἱ {εγθ 10 Ώαπι. Τίοπι αἴοφιῦι ἄεῦιε- 

γαξἰθ Τὲ νο Τ,εἳξ Απιιςι αἲ;. Τεγραα 18 οείεγπι οροτέεδαέ 008 εωῖνε ἆε 

πιο, 1{επηϊάΟ1Ο1 14 ίσες: (Πείογιιπι ἆε πιιπζο εωϊθβείδ...ς ΟψΕιλετε 

οππι Εὖρ αἱ ρ]εν Εαίμα]εοᾷ Βαςείμ 4-8 Ον 15τ Τ]άτί αἱ 

11. νυγν ευπῃ να ορ εἰὈ (Ρ3 νυνει, Ρῦ νυνι, Ρὸ νυν) αἱ Ρρ]α Ον68ἱ985 Ο]ιν 157 

ΤΗΡΗΥΙ Οεο.... Ἰμπ νυν οΠΤη ΔΟΑΒΡΟΕΕΕΙΡ αἱ Ῥ]α5”0 (ὁὃ αρ Μί{μαεϊ, 

ὃ αρ Βοτ]) Επίμα]σοά ΒαφεῖἩ 465 Ον 155 Βενεγ]απἑαί5δ Τπατί Ώαπι | ἡ 

πόργοσ: ο να Απιογςε δὲ 5 φιιὲ ΓΓαίεν ποπιὐιαέι εδὲ (εξ. απι {13 ἀεπιῖά 

ἴοἱ Πατ], δε {α” αΙπεἈπη οπι; ΑΠΙΟΥΒΐ ἔπέεν 905 εδ, Ίέετα Γ[4501χ) Τονπίσ., 
Ίεπι ἆ ϱ Ιπηί206 Τοαγίριά 15 Τ,οΙ/316 Αιςερ ΡΑΙΠΙΘ Σά Απιργςί αἱ 
δὲ φιιζ Γγαέεγ ποπιπαέι: (ἆ ο ποππϊἰπεέμν, Τενὲ αὖᾶ ἴπ πούῖς) }ουπίσαίοι. 

Νεο αλίεν Ξγτα!χ «Ορ αείὮ ο... ς (ποη ςθ αὐ 37) η ευπι ΒΡΕ (ἵῃ- 

ορ] εηΊπη ή πορν. πον υπ) βεἰσπη) ΕΡΤ αἱ πια (ε[ Ῥου1). Πεπη οὗ φιμῖς 

7γαίεν ποπιίπαξιγ αιμὲ }ογπίο. ἔρ Υπ ΑαρΠᾶ οἱ ΟΡ 62166 ϱ{56ΣΠΙ ὅδ]» ὅ,1500 

αἴᾳμο α{.εΡ Ραιπιεῦτὸο, Εάἰάθχυπι ἤ εἰ. ΟΥ 9610, ῃ πορν. η πλεον». η 
ειδωλ. η λοιδ. η μεθ. ή αρπ. εἴϊαπι ἵὲ να «γταῖτ ζορ βο Ι3{305 (ΟΥ 2910 
Ἰ πορν. η πλεον. η ειδωλ. καντα εξησ. Πεπι]ευίί αρ 411 16-.-ηµεθυσ. 

ἠλοιδ. ή αρπ. Β8ἀελίθ3 λεγει γαρ' η λοιδ. η μεθ. η αρπ.) ΟτΊΙ 3,195. 318 
Βαφεί} 458 Τ,εἰ{316 ϱίς.... 6 πορν. η µεθισ. η ειδωλ. λοιδ. η πλεον. η 

αρπ., ὃτ. 116. ΑΥΠΙ πορν. ἡ ειδωλ. η πλεον. η λοιδ. μεθ. η αρπ. 
πολ 1{ευ {εδίες ραιιεί αϊ νατῖαπξ. | µήδε εἰ. ΟΙεπι 1το Ον 9810 εἰσαί 58 
Βαφείλ1ῦ8 ϱίο... Ἐά µητε, 6 ποπ ἐπεο, Α ΟτΙενΐ αρ α11 15 µη 

12. τν... ἘΡΙᾷ 6 εν (51) | γαρ µοι 81ηΠθ και ΕΝΠῃ ΝΑΒΟΕΑΘΡ 17. 91. 99. 46. 
671. Τὸ. Επίμα]εοᾷ 4 ε Ερ νσ «ορ ΥΙΞΕΝ ααἲἩ Οτοδίθ8 (Οµν 108 96π1ε!; 
αἱ α1115εΧἱ65 ποη Ιία) Τοτίραάδ ΑπΠΙΡΟΡΘδ ϱίο ...ς (5εά ἀὐυ09) Τί 

α4ἆ καν οππι ΏΕΙΕΒΙΙ, α] Ρ]εΥ ΑΥΥΡ ΑΥΠΙ 6ο ΟΗΥ 155 5επι ϱ61τ1. 35908 οἱ 

1,685. 10 358 ας 11 τα Τμάτί Ώαπι (66 ἵπ οοπηπα α[θατί οχ ΟΥ 1585: επειδη 

γαθ ειπε᾽ τι µοι τουσ εξω θινειν εἴς) αἱ | υµεισ (43 οπι): οἳ (νϊοδε) 
υμασ | κρινετε εἳ. 8... Ν” κρίνετε 

19. εξω (εἰ. Οτεαΐ 585 Ον 168 θἰδ86ρο εξω αά ν. 19): Οτ2105 ϱ{ αᾶ ν. 19. 

Οµς 168 επι Ἰ089 έξωθεν | κρινεῖ: Ἱέα Ἠ5Ρ αἱ ρ]α (9 αρ Βοχϊ, 9 αρ Μαί- 

{λαθ]), ἴιαίσαδᾶ ἓ 5 νσ ατπι ρρὶαῖ (αἱ Ααάσ Απιζγρί)... ς (Ξ αὖ 5) 

κρίνεν: Ἱία 1, αἱ πια (1 αρ Βετὶ εἰ 1 αρ Μιμαεϊ κρίἰνεῖ), διαϊσαἰι ᾱ ο | 

Τμ βἰο; κρίνετε, 19τοὺσ δὲ ἔξ. ὁ 9ε. κρινεῖ; | εξαρ. 5ἶπθ και Έππι ΝΑΒΟ 

ΡΊΕΑΡ αἱ ἔετα1ὸ Επί]ια]εοᾶ ἆ 6 Ερ νς 60Ρ ΑΥΠ 6ο Απῃ58ΕΡ Απιργβί αἱ 

ενω ς (-- αὉ 82) ΡΙΔΕΙΩ και ουπι Ώ5ΕΙ, 4] Ρ]τι Αγ τα{Γ (ΑΥΥΣΟΝ {οἰδέίε αιι- 

έεια, ΑΥΤ) εἰ ἐοὐδίε) Ονταἱ98. Τμάτε Ώαπι (Ποπην]ά Ο] 155. αᾱ 4πθπι ος 

Ῥαπ. Μοπί, εδ]ά1{: καί: Εξαρεῖτε) 1: ΤΧΧ καὶ ἐξαρεῖσ (εῦ. -ρεῖτε 

Ἱερ]αχ) τ. πον. ἐξ ὑμ. αὐτ. | εξαρατε (60) οππη ΒΑΒΟΡΤΕΘΡ αἱ [6γ6 15 
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να 

-- ε -- - ” ΄ ῳ 

1 Τολμα τισ ὑμῶν πρᾶγμα ἔχων πρὸσ τὸν ἕτερον πρίεσθαι 
ο. -- 2ο) Ν πα δι -- ς ’ ο] 2 2}. ασ ς 

ἐπὶ τῶν ἀδίκων καὶ ουχί ἐπι τῶν ἁγίων; 32 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ 
’ - πι : ο ε η » 

ἅγιοι τὸν κύσμον κρινουσιν; καὶ εἰ ἐν ὑμῖν κρήεται ὃ κύσµοσ, ἄγά- 
’ 2]. -. 

ξιοί ἐστε κριτηρίων ἑλαχίστων; Ὁ οὐκ οἴδατε ὅτι ἀγγέλουσ κρινοὺ- 
Ν α . 

µεν, µήτιγε βιωτικά; 4 βιωτικὰ μὲν οὖν κριτήρια ἐὰν ἔχητε, τοὺσ 
ἐξουθενημένουσ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, τούτουσ καθίζετε; Ὁ πρὺσ ἐντρο- 

υ ε » [{ . « μ Ν , ’ 

πὴν ὑμῖν λέγω. οὕτωσ οὐκ ἔνι ἐν ὑμῖν οὐδεὶσ σοφόσ, ὃσ δυνήσεται 

Ευίμα]ζεοά 4 εἴσνρ Βαδείμ 446.467... ς εξαρειτε υπ Ρ5ΕΙ, αἱ Ῥ]α 

Ονεαί 58 ΕπβΡ5 051 (5οά ο Ἱέαπη εξαιρειτε) ΟἨχ 159 Τπάσί Ώαπ αἱ | τον 
πονηρον: ἴτα εἵ, Ααρἀθπίευ ({οπι5ρ7ραρῦ6δ): πεο αἲί τὸ πονηρὀν, {ζ εθἰ 
λοε πιαζίφπιήη, δεᾷ τὸν πονηρὀν, φιιοᾷ εδ Ίππο πιαϊίφπιπι ... 98. 48. 

Τμάτί (ἵη «οπηπι, ΠΟΠ {γαείαί) ΤΠΡΗΥΙΠΙΕ το πονηρον 

ΨΙ. 1. υμων εππι ΝΒΟΡΕΕαΙ, αἱ ρ]εν Ο1επαδδῦ Ον 159 ες 11367 αίς, Ἱΐῖθια 

υεδέταπι 1 νο ΟΥΡρ215 θίο... ΑΡ αἱ 10 Ον υτ41 Τμάτί εξ υμων. Ῥταο- 

ἵεγες ΥΣΥΡ 6ω υοῦΐθ ϱππι αΡ{ετῖδοο εκΗ]ρεί. | πραγµ. εχων (ϱ” Αις 

Απηζιαι α] Λαδεπε πεφοίζιπι) παπί πρ. τ. ἑτερον: Ἰ. ]. εἴ. Ο1επι δ5ὐ Ώατη 

νρ (Λαδεπβ πεφοἑήηι αν. αἰέειησα, 1ἴεπι Ῥε]ας) αγταϊῖ οίο ... ΡΕΕᾷ 

119. ἆ ο ἔᾳ «ορ 56ο ΟἨγ160 Τ]μάτι ΤΗΡΙΗΨΙ ΟΥΡ 515 Αιπράοςι4 6ἱΡ5 56 

Απιῦγβε Ρροβέ πρ. τ. ἕτερον (5εὰ Ῥτο ετερον 119. Ον ΤΗΡΗΥΙ αδεζφον 

αυτου) | τον: Β ΟΠ 

9. η ουκ «ΠΠ ΝΑΒΟΡ”ΕΘΡ αἱ Ρ]ι510 Επίμα]εοᾷ ἆ οἳρνρ ΒΥΙΣΟΝ ϱἱρ ο. 
(4, 6, η ο.) αἲπι («ορ απ) Ο1επιδδὸ ΟΗΥ161 Ώαπι, Ἐς ]ιαΗπίςἑρνρ 

ΟΥΡ Ας Ρε]ας απ πεδοῖϊθε, ἆ ο ΗΙ1509(Ρ5149) Απιρ Απιῦυςί αιέ πεβοζῖς. 

ΟΕ ει, Ῥο]γοε Ἡ (αρ Ότερβς 558): 4π (οᾷᾷ 3 «1ιά) πεδοίπι φῖα βαποξὲ πιιι- 

πι Πιζϊσαδιπέξ... ς (-- αἲ 82) οπι η εππι Ρ2ΕΙ, αἱ Ῥ]ι 5ΥΥΡ ἰχυ Τμᾶου 

πιορ οί 101 Τμάτί | ει: Ἐα εαν... Ρα ΗΙ]50. 590 οπη | κρινεται: εἰ. 
Η1159,.. 4 ε ζρ νο ΗΙ1555 Αισἀοοίγά Απηρῤγρί αἱ ἔπαίσοαδίέι 

ὃ 5αα. Υ6ιβ5 ὃ. 4, ὅ. 6. ουκ οιδατε πδᾳ18 επι απιστων ΟΠ Α 

ὃ. κρινοῦμεν εἰ. Τανιραᾶίο 14 ΗΙ] 599 Αιράοε4 Απηζιεί δίο ... ἆ ϱ ἑΐσα- 
πηιδ | µητιγε (19. ἆδει ΤΗΠΡΗΥΙ µήτοιγε) εἰ. Ον 5653 εἰοαί 103. Ἐκ Τ/αί]- 
πὶ5 4 ο πεφιε, Ααραοείτ]ή πει; ἔᾳ νο (Ἰέετη αθίμ) Ρε] φιαπίο Πιαφῖς 

Δ. μεν ουν εἳ. ΟτΕΔΤ1Ο5 οἱο (1{ νο πῖ] πὶβὶ φίδι) ... Ἐᾶ γουν | Β εαν 

εχεται | εξουθενηµενουσ εἰ. ΟΥζ8ί105,, 1Τ. εξουθενουµενουσ, ΟΥ 32335 
Ἠμετο εξουδενωµενουσ 

6. λεγω οππι ΔΡΕΕΘΣΡ αἱ οπιηγίά Οχσαῖξ1οῦ Ον 163 Τμάτί Ώαπα αἵο.... Τπ 

λαλω οτι Β | ενν ΕἳΤΙ ΝΒΟΙΡ αἱ ρ]α5Τ0 Οτοαίιοῦ δᾳ ΟἨσ 103 Τ]μάτί Ώαπη 
είο ... ς (-- αὖ 85) εστιν εππι Ῥεσα ὃτ, 116. 119. αἱ πια Αίἲ (αρ 

61! 5,151) | ουδεισ σοφοσ επι ΝΡο 11. 99. 46. ὅτ. τὸ. ΑΥΙΣΕΝ «ορ ΟΥ 
ε8{105 Ὅλπι, Ιΐεπι 197. Επίβα] ζοᾷ σοφ. ουδεισ ... ΕΕΡ τ. Τ4. 120. 

436Γ ουδε εισ σοφ., Ίτεπ {σ Αασάοοιτ Απιζγιι αἱ «φιίδημαπι θαβίεπς 

εκ. 5 σοφ. ουδε εισ εππι 9ὐ1, αἱ Ίοηρο Ρ]ὰ Α7ΤΡ ΟἨΥ 165 (σοφ. εν υμ.. 
ουδε εισ) Τῃάτί αἱ], Ί{επι εαρίεπς ϱμίσημαπι ΥΕ Ῥε]ας Απιοδεῖτη σοπ{ί 8ηχ 

ο 

15, 54 



σα 5,51 

Ἠο 1, 99 55 
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ακρῖναι ἀνὰ μέσον του ἆ υ αὐτοῦ; ϐ ἀλλὰ ἀδελφὺσ μετὰ δια ανὰ μέσον του ἄδελφου αὐτοῦ; ϐ αλλὰ αδελφὺσ µ 
δ λ -- . ”. Ν ο. ο. ολλ 3 , . ζ ηὃ Ν όλ, 

ἀδελφοῦ κρίεται, καὶ τοῦτο ἐπὶ ἀπίστων; δη μὲν ὅλωσ 
σ εκ... , ο , ” Ξ « η: 
ἥττημα υμῖν ἐστίν, ὅτι κρίµατα ἔχετε μεῦ ἑαυτῶν. διατί οὐχὶ 

μᾶλλον ἀδικεῖσθε; διατί οὐχὶ μᾶλλον αποστερεῖσθε; ὃ ἀλλὰ 
ς πω 2 ἀ, Δ ν Π - τς 

ὑμεῖσ ἀδικεῖτε καὶ ἀποστερεῖτε, καὶ τοῦτο ἀδελφούσο. ϐὉ ἢ οὐκ 
2/ς, ω ” - ῃ . / Ν 

οἴδατε ότι ἄδικοι ὤεου βασιλείαν οὐ κληρονομήσουσιν; μὴ πλα- 
- 2 / 9 3. ’ 2 Δ ”/ Ν 

νασθε᾽ οὔτε πύρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε µαλακοὶ 

Στα]... Ρ’ σοφοσ 5ἶπθ αἀάῑίαπι οππι ΡΕ ἆ ο αθίἩ Οτοα{106 ΑΠ αρ 
α11 5151 [οσ: 1, αἀά ου | δυνησεται: ΙΤ. -σηται | διακριναι εἰ. αξ 

«Ν” ηδος 90. 58. 99. 46. Τὸ. 115. 119. 191. Οτεαί 106 05 ανακριναι 

ϐ. κρίνεται: ἄκριναιτε, Ἱῖεπι ϱ οοπίεπᾶἩέ ἑ ὑιαιοίο, εοπέεπάιέ ; ΕΞΙ κρινατε 

(Ε ἠιαοίο οοπἐειιάζ) | τουτο οἳ. ϱ” ΑΥ1Ρ ἰχί,.. ορῦ Τὸ. ΑΥΤΡ 1ος Τμάτί 
ταυτα (Ρῦ τουτα περ]εείο ο Ρτίοις) | επι (αρα, αμιᾷ ἆ είνα, 5 

αριιῖ ἑ ὑπέεν): Ὁὶ µετα | απιστων: Εα ἔρ αάά και ου (8ἷο πίετᾳις) 

έπι αγιων. Ἱπ Έεξῖα βαηπ]ίαχ ]ασαπᾶ πδαιε αἆ ν. 15. Φεᾷ αξΓ βία ῖτῃ 

Ρο8ί αγιων Ιαπι Ρεχτεχεταί Ουκ οιδατε. 

«δη μεν αΌδᾳπο ουν επ κ ϱ” ὃ. 1Τ. Τ4. 108. 116. αδεΥ ἆ ε Ενρ (Ταίέ 

ΟΙΠΠΘ8 ἔαπι φέάεηι ; ἴτι ἆ ζαπι Ναρρ]δίαπη 98έ) 60) αγπι ΑΥΥΡ σι ΟτΙπ{2/501 

ΟΥΡ 215 Αισἀοοίτ4 Απιριι α) ... ς Ἰωπ Τἱ αἀά οὖν ου ΝεΑΒΟΡΖΘΙΡΕΙΡ 
αἱ Ρ]οτ ΑΥτδοΝ ΑΥΤΡ ο." αείἩ Οτζαί106 Ῥαρείμ 5το Ον 195 Τάσε ΑπῑΟςἨ 
141 Ώαπι αἱ | ολωσ οἱ. ΟτΙπί 3501... Α ΒΥΙΣΕἨ αθίῖτο (αΠ{εν 5εᾷ 11θουε 

αθίΠΡΡ) Ονεαί 106 ϱπι | Ὁυμιν οι ΝΑΒΟΡΕΙΡ αἱ Ίοησε Ρ]α ἆ ο βυταῦ 

ο0Ρ Οσ6αΐ 106 Ῥαροίμ 3το Ον 165 Επίμα]σοᾶ μάτι Απιϊοςῇ 1958. 1141 αἱ 
ενω ς -- αὖ Απ) εν υμιν οὔπη πΙίπαδο πια Ενςσ Οµπι 3901 ΟΥρ515 αἱ 
Ώαιη ΤΠΡΗΥΙ | κρικατα εἰ. Ονεαί οτί ΟΥΡ 315 Αυράοσεα «εἰο... Α Τὸ. 

109. Βαβοίμ2το (8οἆ ποη. οἆξαπ) ΑπείοσΗ 1053 ϱἱ 1111 Ώαπι κριμα | 

αδικεισθε; διατι - αποστερεισθε αἳ. Οἶ6πι δδ- Οχο8ί 106 Ῥαβοῦι3το ΟΥΡ 

818 οΐο.... 1 ΑπΙοςΠ 1035 οἱ Π41 αποστερεισθες; διατι - αὐικεισθε 

8. αλλα οἳΠΙ ΝΑΒΟΡΕΕΡ οίο ... Ρ”1, τ4. 115. 119. αἱ (αρ Βοτι) Οτοαί 108 

Απιοσλμδί5 αλλ. Ῥταείετθα 115. 119. ΟἨν 165 ΈΏμΡΗΥΙ αλλ αυτοι είς | 
αδικ. κ. αποστερ. αἴ. ΟΙ6ιη 584 Ογε8ί 106 Ἠαφείῃὔτὸο ΟΥΡ 518 είο.... ΡΕ ἆ 
6 αποστ. κ. αὐικ. | τουτο ΕΠΙ ΝΑΒΟΡΕΡ ΙΤ. 91. 4θ. 013 τὸ. 80. 109. 
4 ε Γνρ οορ Οτοαί106 Ἠιίμα]εοὰ Απίῑοσ]ι 10935 ο 1143 ΟΥρ515 αἱ: Ο]επι 

Ἀδέχκαι τουσ αδελφουσ .... ς ταυτα επΙῃ 1, αἱ 1οηᾳ6 Ρ] ΥΤΡ ΑΤΠΙ Βα5 

ει 3το Ο]γ 165 Τμάνί Ώαπι αἱ 

9, αδικοι: ΑΣ ΥΙ οι αδικ. | Θεου βασιλ. Ἀος οτάἶπε «ππι ΔΑΒΟΡΕΡ 1Τ. οἵ. 
46. 1Τ8. 119. Ονσαί106 Ειμίμα]εοὰ.,..ς (-- 0 Βᾳ. 564 ταγδι5 αὖ’) 

ῥασιλ. Θεου 6.1Ώ 1, 4] ρ]εν ἆ ο ένα Ρο]γαῦ (Ώτεςς»δ8) Ο1επη δν Ον 198 
Τμᾶτε ΑπίΙοςἩ 1058 ϱἱ 1145 Ώαπι Πγίπί365 (6εᾷ εὰ 4 θα οπι ἄεῖ) Τετίραὰ 16 

ΟΥΡ 2181 ου: Ἑ (απία ἰαπα 2 βαρΡΙ) 98. οιι | ουτε (ᾳαἱπᾳαἷενδ Ἡ. ν. 
οἱ Ρΐ5 ν. 5ᾳ): οἱ. ΟΙεπιδό οίο... ΡΕ ουδε Β5θρίϊθ5. 1ῦετο ΟΥ 5305: 

ἁη πλανασθε' Όεοσου αυκτηθιζεται" εντε ποριγοσ εντε µοιχοσ ειτε 

µαλακοσ ειτε αρσεγοκοιτησ ειτε κλεπτησ ειτε μεθ υσοσ ειτε λοιδοροσ 

ειτε αρπαξ βασιλ. Θεου ου κληρ. Οἱ εἰ. ΟτεαΙ10ἳ: µη πλανασδε ουν, 

οὔτε ποργοι οὔτε ειδωλολ. βασ. Όεου ου κληροομησουσιν" ουτω ὃε 

-α 
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”/ 3 .. 3 / κά / 2 / 

οὔτε ἀρσενοκοῖται 10 οὔτε κλέπται οὔτε πλεονέχται, οὐ µέθυσοι, 
ο ’ - 

οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγεσ βασιλείαν Θεοῦ κληρονομήσουσιν. 11 καὶ 
- ας) . 2 3 3 Δ 

ταῦτά τινεσ Πτε' ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ 
5 ; 3 ο δω -» ’ 2 . - ον - 

εδικαιωθητε ἓν τῷ ονόματι του κυρίου Ίησου «Χριστου και ἓν τῷ 

πνεύµατι τοῦ Φεου ἡμῶν. 

ουδε µοιχοι -. ουδε µοιχοι ουν’ αλλ ουδε µαλακοι - ουδε αρσενοκοι- 

ται βασ. Θεου κληρ. - ουτε κλεπται εἴο. Ἠαεοφ]]ρογαο αἁΠΙρ]Ιία 6956 
αρρατεῖ. 

10. ουτε Εϊ8: ΡΕ ουδε, πό Ίατη τε]αἔππη θ8έ | ουτ. χλεπται ουτ. πλεονεχτ. 
Ίου οτάϊπθ ΠΠ ΝΑΒΟΡ᾽ 6ΙΦΕΡ αἱ Ίοηρςε Ρ]α ἃ 6 Ε νο οοΡ αθἰ]μαῖ ΑγΠΙ 

Ο1οπι 501 Μοαί]μοά εβΙΡΗ5τ5 Τ]]απ ουν 345 Ττῖπί 305. 906 ΟτΙπί 3359 {6ἱ200 
Άθηιιε Τιωε5 πεφμε ταρασεξ τεφπ. ἄαῖ Ροδείζεῦ.) ΟΥΡΣ0Ί οίο ... ϱ΄”1, αἱ 

Ρίας 50 «γταϊί ΟΙαπι ὅό5 Οµγ 165 Τμάτί Ώαπι ΤΠΡΗΥΙ ουτ. πλεονεχτ. ουτ. 

χλεπτ. | ου μεθ υσοι 6ΊΙΠΙ ΔΑΟΡ (5εᾷ ροπῇΐ ροδί ου λοιδορ.) 1Τ. 46. ὅτ. 

οτἳῦ το. 191. 199. αδΟΥ ηιδά 0]επιδό3 Ῥρ-ΑΙΠ15 (αἱ ϐ) ΤαΙΙαποΥ} 245 0Ἠ168 

Τ]ιάνί Ῥαπιρατα]]ὔδδςς, ς Τμ ουτε μεθ. ο ΒΡΕΙ, αἱ Ίοηρο ρ]α (6 
οὐτὲ, νά οὐδὲ νο]αίβεο αὲ ρταφσθᾶῖθ) ἆ ο ἐνυ Αγταίς ϱ0Ρ απ (αἲ 
Ἰβί38 νΘΥΞ5 ΟΠΙΠ65 εἰἶαπι οὔτε λοιδ. ουτε αρπ. εχρτῖπι) Ο]επιδόΙ Τρι 
1ΠΙΡΟΙ361 (ουτ. µοιχ. ουτ. αρσεγ. ουτ. πορν. οὔτ. λοιδ, οὔτ. μεθ. ουτ. 
κλεπτ.) ΜείΠεΡΙΡΗ τ8 (ροχβεΠβ ουτε λοιδ. ουτε αρπ.) οεὔδδ Ωιαερί 

ΔΠ{ΙοΕἩ 355 (ουτ. πορν. ουτ. µοιχ. οὔτ. µαλακ. ουτε µεθυσ. ουτε λοιδ. 
βᾳσ. θε. κληρ.) αεἲ "5ὃ ΒΕπί]α[έοά α] Πτπί Ρ15 ΟΥρΣ0τ (Ξεὰ πίετα ρεις 
Ἄθεφπε πια]εᾶἰοί πεφιιε γαρίογεβ) εἴο | ου λοιδοροι: ϱ3 ουτε λοιδ. Ἐτας- 

ἴβτεα ν]άθ απἱε ἆ α {νρ Πτῖηί ΟΥΡ οἱς, Ιέεπη Γσηἰπίρο] οἱο | βασιλ. 
Φεου πέ δἱ, Ἱγπῦ 915 Ο]οπιυί5 Ου 1)1το τὸ ϱς5,366 (ν]ᾷο αἆ ν. 9) αο58εΡε 

είο... Ρ81"6ίεΕΕΙ Φεου βασιλ. | κληρονομησουσιν 8ἱΠθ ου 6ΠΤΏ ΝΑΒΟΡΕΒ 
Α] ἔογθ2ο Ῥο]γο» (Ώντεςς 555) Ισ πἰπίρο1 εχἑάᾶ 5 (οὲ α]οάς 2 κληρονομήσαι 

Φυνανται) Οτεαῖ 101 9εο Ίος ΜεΙΠΕΡΙΡΗ 15 (κληροΡοµήσαι δύνανται) οἳ 
ὅᾳσ Ππ]]απεσεΣ45δ Α255. θχοοᾶ1 ΩπαρβθαπΠοσμ 305 (0168 Ογναᾶον 118 
Τ]μάτί 908 (5οᾷ νατ]αξ ]6ςίΙο) ὮΏαπιρατα 558. ς (5οᾷ 09) ΤΙ ρτασπι 

ου οππη ΤΡ αἱ Ρ]α ΓσηἱηίροΙ οχοᾶἀ 2 (0]απι 501. 563 ΟΥ 5,305 οεεαῦ 107 ρε] ]ου 

(η ῖπηε ρτοβραπί ΟΥ 11Ο ϱ{ 113 οτι ου λοιδοροι βασ. θε. ου κληρ., Ἐαδ 

εδαὈτ3 διοτι γαρ φησι, µεθυσοι βασ. Φε. ου κληρ.) ΑΙΙ355 εχζεᾶἁ πια 
Ἐπίπα]εοῦ Ομαθβίαπὔοςσμ 350 Ογνησ4 Τμάτί 5,196 (1. ο. αἆ Ἡ. Ι.) 

11. αλλα απελ. ΕΠΙ ΔΑΒΡΖΕΙΡ αἰο Οἶθπι 5855 Ὀ]ά 315. 169. 355 ΟΥ λν 4” Ό]α] 
{1 1031 (ορρ Τηάνί5) Ογτβοζθό αμα... ορ”1, οἴο ΑΕπ555 011916 Τμάνί 

9.196. 495 ϱ{ 1905 αλλ απελ. | αλλα ἠγιασθ. οππι ΔΑΒΡΕΡ οἷς 14315. 155 

Οστνς 44 Τμάτι 5,196 Ογταοί Ώαπα ... 6Η οίο Ο1επιδῖ ΓΙ 355 Αἱῃ 555 0η 
Τ]ιά τε 1905. 9499 Ῥ]α 11 (αἱ απ{θ) αλλ ηΥ. | αλλα εὐικ. οἵπι ΝΑΒΡΕΡ οίο 

ιά 159 Οντας Τα Ογτασί Ώαια ... οἱ αἱ Αι: Όιά 115’ 3555 Οµτ 
Τματίϊεν αλλ εδι.. | του κυριου 8ἶπε ημων ΟΝΙΠ ΝΑΡΗΙ, αἱ ρία ἆ ο 8ΥΥ 

Ρ χι (Ο1 επ δδὃ εδικαιωθητε φήσι τω ονοµατι του κυριου") Ὀιὰ 315 Ογτ 

30105 Τλατη Ττῖπί 305 ϱἱ56ΙΠΕΙ505 Τοτεριά 16 ο]... πονίάρ ΙΤ, 9τ. 4Τ. τὸ. 
80, Επι ο νρ ΑΥΙΣΕΝ αἱ ο.” 60Ρ αἴπΙ αθίῃ ΑΠ 535. 566. 545 ο]. ττῦ» Ττὸ 
Ρ{ᾷ 51- 159. 355 Έ)ρ]ρΗ 555 ΟΥ 165 Ρἱα 1 1021 (1 απ:θ) Ῥ9-Α {1 12:11 Τ]ιά νε 
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2' ὰ / ην / 

1ο, 38 12 Πάντα µοι ἔξεστιν. ἀλλ οὗ πάντα συμφερει" πάντα µοι 
/ { / Ν 

ἔξεστιν, αλλ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. 19 τὰ βρώ- 
- / ἁκαις 2) / 3 « πι ον Ὅ 

µατα τῇ κοιλία, και ἢἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν' ὁ δὲ δεὺσ και 
. . ηῤ λ Δ - - 

ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνεία ἀλλὰ 
- Ν « - - { Δ Ν 

ον τῷ κυρίῳ, καὶ ὁ κύριοσ τῷ σώματι 14 ὁ δὲ Θεὺσ καὶ τὸν 
” Δ ο 5 ρα - , ον 

κύριον ἤγειρεν καὶ ἡμᾶς ἐξεγερε διὰ τῇσ δυνάµεωσ αὐτοῦ. 
[-- 2 2/. [στά ΔΝ / 4 ο ό /’ - ον ’ ” 

Ό,1 19 οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα υμῶν µέλη «Χριστου εστίν: ἄρασ 

Ξ 

Ῥεπα]σοά Τη ϊπί255 (ὖπ ποπι. ἄοπιπί ποβέγὶ, πλ] Ῥγαείθτες) θὲ 505 5επιθ] 

ΟυΙπί 21308. 411. 484 ΟΥΡρ ΣΤ αἱ του κυριου ημων, Ἠϊπο Ίωῃ τ. κ. [ημ.] | 
ιησου χριστου οππι ΝΒΟΥΙάΡ"ΕΡ 18. ὃτ. 4Τ. Τὸ. 80. 114. 115. Ίδετ ἆ ϱ 
ἐπιδνρ ΑΥΥΣΟΠ ϱίρ (56ᾷ χρ. ς.") «ορ ατπι αθίὮ Α: 535. 556. 545 οµ]8ἱ Τ1δ. 
ππθ Ῥ]άαπαίετ (ΘΕ1Πί 6,306 ΟΠι58ο ἀἄοπιὐιῦ) Ερὶριι 555 ΟΗΥ105 Ρ]α] 1 (αἲ 

απη{θ) Ογτασιθ» Ἠπίμα]εοὰ Ῥς-Α(1 51 Τ]μάνέ Τ]πί 305 ϱἱ 505 015 Οτ]πί τθυ 
Τενιραά ΟΥΡ αἱ ... ς Τί τησου 8ἱπο χρ. οππι ΑΡΟΙ, α] Ρ]ετ 5ΥΤΡ ἴχί 
Ώαπι ΤΠΡΗΥΙ Οεο 

19. παντα µοι εξεστιν: Ίαες πίτοα 1ουο Τ]άτί (αᾶ Π. 1. αἴᾳαθ αἰαπιζαί 125) 
κατ ἐφώτησιν ἀναγνωστέον ἀῑοῖε, εἶτα κατὰ ἀπόκρισιν ,,ἆλλ οὐ πάντα 
συμφέρει’. οὕτω δὲ καὶ τὸ (εαί τὰ) ἐξῆσ, εἴο. | µοι ρτί (αί. 1τει 353 ος 
σαἵ): αθἰ] ποδίδ (5εὰ ἵπ εἶδ αααα 5εαπιπία παζλ); ΟΙεπιΌετεὔ4” και εν 

παντα υμιν (:οἆ μι) εξεστι, φὴῆσιν ο αποστολοσ, αλλ ου πα. σιµ- 

φερει. ὈὉὓυϊ µοι οπαἑΕἴατ, ΠΟΠ {λπι Ώππο αᾱ Ίοευπα, α παπι αἆ 10, 28 

τεβρῖοί ν]άείαν. Πα Πἱ Γη 353 Ταγίσα]{ Γεπηίη 10 οεεχμοτί οδί 5 (ο(ραρί 1τ 
Οπιπία ΐσενε ἀῑκιι 5αΠςΙΊ58. αροβίο]α5, δεᾷ ποπ οπωιῖα επρεᾷίγ) αἱ. 

Τίεπι Ο]επι τὸ παντα μεν γαρ εξεστιν, αλλ ου πα. συµφ., φησι ο 

αποστ., ΟΥ 9316 παντα µεν γαρ εξεστι’, αλλου πα. συµφ. | ϱ” συν- 

φεφει | µοι 56ς: ασποβοῖί οἴῖαιη Ο1επιΣ”” µη γαρ ου παντα µοι εξεστιν; 

αλλ ουκ εξουσιασθ.. εἰς ... ο” οπι 

19. ο δε Θεοσ: ϱΆ οπι ὃς | πορνεια πί ΒΟΡ51, αἱ ῥρ]α .... ΝΑΡ Ρ αἱ ρία 
πορνια. Βἰπη]Ηέεχ ν. 18. -ει- πί Βομῖῃμρ; ΝΑΡ᾽χα -ι-. Ο8 εἰ. ὅ, 1 αὈί 
-ει- Ῥϊῖ5 πο (55 ρτῖ Ίος, ϱ” αίδ 5ες Ιο6) (Κα Ρτῖ Ιος)1/Ρ, --ι- ν6γο ΝΑ(ρ3 

Ρτῖ Ίος, ϱ2 βες Ίος) τα. Τίεπι τ, 9 -ει- ΒΟΡΣΙ,, -ι-- ΔΑΡ"ΕΕΡ. Ῥταείθτεα 

ο{ αἆ Αςοί 15, 20 οί α]ϊ ΟΙ.  ΒΕΠΙ6Ι ἰαπίάπῃ --ι- εοπβτπηα!: 1 Τή655 4, ὃ 

(αααεπῃ απϊάσεπι Ιοσµτ εχ εοπρίοτίρας βετὶρςίέ 15 4πθπα Ὦ ἀῑκίπιιβ). 

14. ηµμασ οπἹῃ ΝΑΒΟΡΕΚΙΡ εἴο (ΟΠΊΠ6Β αρ Ἀοτὶ, Ιέεπι αρ ΜίίΠαεϊ) ἆ ο { 

να αυτπίγ «Ορ αθίἩ Ῥο]ψοδῖδ ΜείμερΙρΗ 5τ5 Ἐπίμα]οοά 1 ρ]α Ιτῖπί 8ου 
Τετηανο ντ αἱ Ῥ]α... σε (ποπ Ἰίεπι ς 0 ὢσζ) υμασ οκ 6ΤΥΟΓΘ αἱσίᾶ, 

Οοπιδαπ{1{ αὐπῃ, {οτίαδ5δε εἴϊαπη ἹΠ5 νε] αἱίετ εκ π]Ιπιιδο. Ῥταείετθα 
ΒΥΤΡ πῃς 44 οἶπι «ο | εξεγερει οπι ΔΟΡΡΕΚΙ, αἱ Ρίετ (4Τ. συγεξεγερει) 

(νρε]ε (νῖὰςε ρο8ί) βγγαϊγ «ΟΡ ΕΠΙ αθίὮ Μοίμερίρα στ ΑΙ 38 οὰᾷ 3 (6ᾷ 
ἐγερει, Ἰίαπι Ώαπι) ΟΥ 11 Επίμα]εοά Τμάτι ΤΠ 50ο Τοτίπιατοδ,τ Αγ] 

605 αἱ παπα... μη εξεγειρει ουπι ΑΡΤΡΩ ὃτ. 98. (Ρ ὃτ. 98. -γειρεῖ), 

Ι{θπ εἹιδοίαί ἆ ο... Ὦ 6133" εξηγειρεν, επι (5εὰ Ὁ εξ ὐ ρεΓβαθρε ϱο0η- 

{Παπά ππ ία) απι {α Ἠατ]. θτβοαυτέ 

15. ουι: Ε ΜΘΙΠΕΡΙΡΗ ΣΤΟ ή ουν, 1έεπα Ε ϱ απ πεδοϊέε (οοπίτα ἆ ο νο Πηπί 

Ουρ 555 Τιοἳ{ 0/316 αἱ απ ποῃ αβεπε) | υμων οππι ΝΟΒΟΡΕΓΑΚΙΡ α] ΟΠΙΠ 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α 6,19. 48" 

3] Ν /' ο» 7 ο. / / /’ Ν /. ο ολ 

«οὖν τὰ µέλη τοῦ Ἄριστου ποιγσω πύρνησ µέλη; μὴ γένοιτο. 16 ἢ 
, ς . / Λ ” ΄ 

οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενοσ τῇ πόρνῃ ἓν σώμά ἐστιν; ἔσονται 
’ / ε ’ 3 / ’ { 4 ’ - 

γάρ, φησί, οἱ δύο εἰσ σάρκα µίαν. 1 ὁ δὲ κολλώµενοσ τῷ 
ο αὖ ’ (ο - ς 

κυρίῳ ἓν πνευμά ἐστιν. 15 φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρ- 
2 ν - μ )  π.ς λ 

τηµα ὃ ἐὰν ποιῄσῃ ἄνθρωποσ ἐκτὸσ τοῦ σώμᾶτόσ ἐστιν ὁ δὲ 
/ » Γ 2 - ... / Ἂ 3 2/. ϱ Ν 

ποργεύων εἰσ τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. 19 ἤ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ 
- ε - - ο τω ε τν 3 

σῶμα ὑμῶν γαὸσ τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου πνεύματύσ ἐστιν, οὗ ἔχετε 

νὶά 1 νρ τε]] ΜείΠεΡΙΡΕ αίο Τεϊπί Ονἰπί αντ Τεγίπηατο τ ΟΥΡ ]μοὶξ οἱο 
εεν ΑΤΑ ημων | εστιν αἱ. ΜαιμερίρΏ Πτίπί Οχίπί οίο ... εβῖ (Εεωπέ 6γὐ) 
αδτοπι. Ῥταείθγθα α 5 εκ 6ΥΙΟΤΘ Ρρειγαχίί ποιησω µελη πορτησ . Μη 

γένοιτο . Ἡ. Ῥο5δί Ἰαεο ἀεπιαπι ρετρίίαν: «ρα οὐγ τα εἰς, | αφασ οἱ 

Ον 121530 (τοισ ὁιόαχθεισι μή αιρειν τα µελή χριστου εἰς) εἰςδί 119 ο(ἷπί 
3,085 Τ]α] 864 Μαιμερῖρα στο Ον 171 εε115 ΟγτῖοἩ 506 Τ]μάτε Απειοςμ 105τ 
αἱ Ιτπίδου πιεγέριᾶ16 ΟΥΡ 555 1,61 8)316 οίς ... Ρ ΑΤΤ3 ὅτ. 613 τὸ. τά. 
11533 αἱ55ετ α] {εγα2ὸ Ώ1ά546 (-ποιησομει-). Ὠαπιἰχύ (η ϱΟΠΙΠΑ ΠΟ 

Παοίκί) αρα, ἴεπι ΓΕ (8) ᾳη αρα. ΑίΙπ α 5 η νΙἀείιν Ροίῖα5 αἆ νει- 

8ιπΙ 16 (η ουκ οιδατε) (ναμεπάιπ: νὶάς απίθ. Ἐκ αοἆσπι ΘΙΥΟΥΘ 

(ρατ{ΐπι «οτγθςίο) πηθβοίο απ {π οοᾶῖςε Ε Πιχετ]έ, αὈὶ ῥρταείετ ΠΙΟΓΟΠΩ 

1ρ8ῖ ΗΕίεγαε Η δαρειβοτ]ρίαπι οδί απ. | τα µελη: ΙΤ. το σώµα | πορνησ 

μελη εί. ΟΥ 550 οἰεαί 101: 119 Τα] 5 ΜοίμερίρΗ δτὸ είς... ΡΕεεα ἆα { 
ς νρ ΑπίΙοςΗ 10ὔτ Πτίπέ ΟΥΙπ{3682 Τοτί ΟΥΡ Τιοίί αἱ µελη πορνησ 

16. }ἡ ουκ ΕΙΠΙ ΝΑΒΟΕΑΡ αἱ δαέ πα ἆ ο {6 νρ ΒΥΙΣΕΝ «ορ Ο1Ι6ιηδθί Μαί] 

αρίρα στο Ον 115 Ἑίπα]εοὰ Έμάτεεᾶ Ῥμοίξβί116 ΟΥΡ 555 Τ,οἱ[6,316 αἱ (4 ο 

ΟΥΡ Τιοῖί αιί πεξετδ, ἕνα απ πεδοὐέδ, απ ἑ αμί ηεδο.) ... Τὶ ουκ 8ἱπθ 

η εππῃ ΡΒΤΕΒΙΚΙ, αἱ {6γα δὸ ΑΥτρ ΜεϊοπεΡΙρΗ 830 οι 575 Ρ{α1 36ἱ (ουκ οιδατε 
γαρ είς) Ῥ5-Α.1ι δή Ρα] ΜΙ1 Τ οἱ 535 Τ]άτιςοᾶ οἰεαί116 Ώαπι Τετίραά 16 | 

φήσιν ΟΝΠΙ ΝΒΟΡΕΕΟΚΙΡ αἱ οπιηὐῖά 1 νρ οίο Μεϊοπερίρμδ0 Ρ[α| 564 
Μα(μερίρΏ 5το Ον Είμα]εοὰ ΤΗάτί αἱ Τιεἴ[6)316 οίς ... Α ΜεϊοπερΙρμδῦ5 
Τετίραᾶ 16 ΟΥΡ 555 Απιυμασσίσι οπη, Ἠ]ης Ίωπ [φησιν] 

18. τα φυγετε | ο εαν: 2" 1Τ. 106. Μεί]μερίρα δτ ο αν | ποιηση: ν 4τ3 
1 5 πιαίἩ πονησει | Εα αµαρτα)γει 

19, το σωμα οὐπῃ ΝΔΑΒΟΡΕΕΘΕΡ αἱ βαΐπιι ἆ ο {6 ΑΥτδεὮ Ῥαδαι ΟΗ5 115 

Τ]ιάτε (αά Ἡ. 1.) Οτῖπί 4/84 (φιιοπιοᾶο ἄῑοί φῖα οοτρι5 ποδέγιπη ἐεπιρίιπι 

εεἰ ἀεὶ εἰ ἐεπιρίωπι ερῖταᾶ. ξατιεί) αἱ τὰ (Τετίτεςδ εαΤΠ 19. εί ἔτι ἐῑδΙς Πέ εγἰς 

Ῥαιζιβ εδέ -- οι ο0ΥΤιδ πιοβέγι μέ ἀεῖ {εππρίωπι υὐίανί οείαί [οί ὃ, 1Τ], 
εωπι «ΟΥΡοτα ποδέγα πιεπιδγα Ογὶκεῖ Γαοξ, οτι πιοπιεί ἐο]ίενε εἰ πιαφηίῇ- 

οανο ἄειιπι ἵπ «ογρογε ποδίγο.) ... αὐ Ἐϊ τα σωµατα ουπι Απ, 1Τ. 298. 

9τ. 46. 6Τ. αἱ Ρ]ι5δ40 «ορ ΥΤΡ απ ΟΥ 3156 ϱ{25Τ8 ϱ(63ἱ65. 119 (οβ οἱ, 
Ου 1156) ο νπί 2,409 ἸΠα(μερίρΗ 5τθ ΤΟ 63. 329. 398 οεπιαπ]ς]μ 6,811 (αρ 6α11) 

θε]αί 212 Ῥκς 19319. 595 ϱ{ 2,194. 585 Ῥο- Α {1 24 ΟΥ 68. απτ Ογταοί 59 Ἐπίμα] 

εοά Τμάτεά 91 Ρ1αΙ 11) ος 5,35 ΑπΙΟσΙι 1057 Ώαπι ΗΙΙ 545 (επιρζιπι επῖπι 
ἄεῖ δεοωπιᾶιιπι αβοςέ. οοΥρογα διπέ είς) Απιυιβδί αἱ (Ιίθαι πιεπιόγα υεδίγα 

πῃ ὔτ: 106 γσ Απιῖ α]) | ναοσ: ὃτ" αάὰ Όεου. Τίεπι Ογσαί 19 ναοσ του 
Όεου εν υμίν αγιου πνευµκατοσ εστιν είς, αὈὶ Όεοι Ἱπερίθ Ιπβαγέαη] 

65586 αβρρατεί. Ὑγἱάε απίε Οµἰπί ασε, Ίέαπι Ονπί2209. φωία εογρογα 

απο, 24 
ΜΙ 19, 5 
σα 5, 5Ι 

8, 16 
9 0ο 6, 16 



4558 6, 20. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 

3 Ν ν λ 3 3 Δ ς ο 2 / Ν ” α 

τ1 ἀπὸ Φεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; 320 ἠγοράσθητε }ὰρ τιμῆσ 
ἴ Ν - , ο 
δυξάσατε δὴ τὸν Φεὺν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν. 

ζ ΤΗ 
. 

Ν Ν σς / Δ λ 

1. Περι δὲ ὧν ἐγράψατε, καλὸν ανθρώπῳ γυναικὸσ μὴ ἅπτε- 

υεδίγα ἐεπιρίωπι ἄεί εδ φις αιέεηι ἐεππρίιπι ἄεὶ οἰοϊαυεγιέ, ἀβρειαεί 

ζιπι ἄειςδ: Ἱπ απῖθαςδ πὶβουΙέ Ον 1 0ο 6, 19 αἱ ὃ, 1Τ. ᾖβΙπή]ίετ 8ΐ 

Ον 11586. ῥιδασκοµεθα οτι τα σωµατα ημων γαοσ του Θεου εστιν. 

αγιου πνευµατοσ 6ἳ. ΟΥΕ8ἰ 65. 119 ΜειΠερίρῃ ὅτο Ρα παίεν Βμς 1919. 955 

Οστη! 68: 1Ί ϱίς .... Β 190. πνευµ. αγιου, Ἰίεπι Ε (που ἆ ϱ ϱ) πιὂῖ: 108 
νρ Ον πί 5, 4τ4. 684 Ῥ]14]αἱ 6, 313 Απιῤγοι είς | Όεου: περ 191. Ονεαί119 

Ῥα5ς 195919 ΟἩγ 119 (6ξ, 1056) του Θε. | εαυτων (κ6): κ” αυτων 

20. δοξασατ. δη οππι ΑΔΑΒΟΡΕΕΑΚΙ(δεῖὈ)ρ αἱ οππησΙᾶ ΑΥΥΣΟΝ οἱρ ο." 

Ῥαβπι (1 Ιπ{ίεΥΡρ τεάἁ απὲ ἐφίέη) Ὀϊαὰ 555 οἱ 355 Βας 1115 Γ{α] 11 ΟΥτ 

8ος 59 0Η 5, 545. στὸ Ἐπί]α]εοὰ οίς. Τ106χο ΜειμερΙρΙὂτθ αραγε δοξα- 
σατε (αἱ Ὀϊπά εκ εοἆ γεν) 5ἶνο ὅρξασατε ουν (εκ εἀρείαν). Τίεπι Ῥ5- 

Α{Π3)3 - οὐ εχετε απο Όεου. ὃηξασατε ουν τον Θεον ενοικουντα εν 

ον ο ν- κ” «ορ Οχεαί 15ο Γ1άπιαπΙςλθ, 11 Τμᾶτί οπι δη, πες εκρτῖΏ] 
4 ϱ Τπ]πί 505 (Φεπε (ογύπέ]σἰς αἲἲ: καἰογεσοαίε ἄειπι ἴπ 6οηρ. υεδίγο) Ὀϊὰ 
Ια{0,30τ Α:ΠΙ8ί390,.. Ες πι ῦτ 1089 νο Τεγιραά 16 ΟΥρ20τ. 555 Τ,61 [216 

Απιρισε ο] πα (ο[ Βαραίΐεν αἲ Ἡ. 1.) οἰογ]ίεαίε (εἴαγίῇσαίε ΟΥρΣ0ᾶ 

ΑΠΙΌΥ5{) εέ Ρογέαίε (ία οπΊΠ88 ῥταθίες πι δῖ. 105 Ῥοατίριά {οὐδίίε) ἀἄεωπι 

(πι; Ταετιραά ΟΥΡ 3:5 ἄοπιύιιπι, Τιαὶξ Βαοϊπαξ Ι1εςίΙο) ἴπ οοΥρογο υεβίγο. 
Οοπβππαπί ἰςία αἴἶαπι Τεγίτες σαΤΠ 10 πι πιοπεἰ ἐοίζεγε εἰ πιαρπέσοαγε 

ἄειπι ὧι 6οΥΡΟΤε ποβέγο, οἳ 1ο (335 41ος αφοδέοζις Πιογιαίμγ ἑοί[εγε αθιιπι- 

4με Ρογίαγε π σογρογίῦιδ σι. Οείεταπι ο εί. ΟἨτ159 (1. 6. αἲ Ἡ. |.) 

ῥοξασατε δη, αρατε τον Θεου (5445 δοξ. δη τον Θεου, τονυτεστι, αρατε 

τον Όεον, «041 Φοξ. δη αφα το) 9εογ) οίο. Ἐοάεπι δρεσίαῖ Ον 11 δδέα 
(ποια. 4 ἵπ 1. Τϊπι) δοξασωμεν δη τον Θεον, αθωμκεν τον Όεον εν τω 

σωμµατι και εν τω πγευκατι ημων, εἰ 1υἱἀενι 605 ῥοξασωμεν τοινυν τον 

Θεον, αρωμµεν αυτον εν τω σωµατι ημων», µη καλλωπιζωμεθα - -πωσ 

δε εστι και εν τω σωµατι αθαι τον Θεον; εἴο, | εν τω σωµατι υμων 
εἶπα αἀάῑίαπι οππι ΝΑΒΟ Ρ"Εξα 1Τ. 46. θτἽς τι. 109. ἆ εξ ρ πιζτ. 108 

Υς «ορ Ῥ4βπη αγπιζοᾶ αεἰμί ΟΥσβί150 ΜαιπερΙμῃ ὔτο Ῥιὰ 339 οἱ 395 (-τ. 
Φε, τον εν τοισ σωµασιν υμων) Βαδ 1 5 (-εν τοισ µελεσιν υμων) Οντ 

θείο {αἱ 11 Επίμα]ιεοᾶ Ώαπι Ιππίθύ Ταγέριά 16 ϱίνε οΓΑ10 ΟΥρ 
Τιοῖ{ Απιουγςί αίο ...... σ΄(-- αυ 92) αάά και εν τω πνειµατι υγ, 

ατυωα εστιτου θεου εαπι οδηλειόκιΡ ο9Τ. αἱ ρ]εν Αγ ταἰΣ αγπιἍδο (εἴΖοἨ 

αὖᾶ ἑαπίππι και ἐν τω πνευµ. ὑμῶν) Ο0Ἠν159 (οκροπΙ{ εἰϊαιη 1π «ΟΠΙΠΗ) 

ΤΈματέ αἁ Π. 1. αἳ (αδὈϊ Ιθεί]ο Ιπίεγ του Θεου εί αυτου Βαςθ) 1 10τ4 

ΥΠ. 1. εγραψατε 5ἴπθ µου επά ΝΒΟ 1Τ. 99. 46. 109. απ δα” Επίμα]ζοὰ 

Γ)ΑΙΙΡΑΥΔΙ1 641 Ταγιρπά 19 ϱ(πΙοπος 11... ς Τη αάὰ μον επ ΑΡΕΕΑΕΙ.Ρ 
αἱ Ρ]εγ ἆ ο {6 νσε]ε εἰσἀὰὰ λα Αγγαῖν ϱορ Όαδηι αγπι αθί Οχγεαί130 

Μεί]ι 5ο 0Ἠγ115. 1936 Τά νέ Ώαπῃ (απ Ἡ. 1.) αἱ Ηϊετίονιη1 Απιυιιι αἱ 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ το: 490 

κ Ν λ ΔΝ / ϱ Ν ς - .. δ, 4β 

σθαι' 3 διὰ δὲ τὰσ πορνείασ ἕκαστοσ τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω, 
Ν ε ΄ Γ 21: -” .] β - μ οδὰ ῴ Δ Ν 2 

και ἑκάστη τὸν ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω. ὃ τῇ γυναικὶ ὁ ἀνὴρ τὴν ὀφει- 
ον 2 διδό ε ; δλ; κα π το) νο 

ὖ αποδιδότω, οµοίωσ δε και η γυνη τῷ ἄνδρί 34 η] γυνὴ τοῦ ιδίου 
, λ νι ο. .) Δ « .) ’ . ε ΄ Ν 4 [4 2 Δ - 

σώματοσ οὐκ ἐξουσιάζει ἀλλὰ ὃ ἄνήρ' ὁμοίωσ δὲ καὶ ὁ ἄν]ρ τοῦ 
το ’ 2 οτε ΄.. 2 Ν { ιά καθ Ν 1 -- 

ιδίου σώματοσ οὐκ ἐξουσιάζει ἀλλὰ ἡ γυνή. Ὁ μὴ ἀποστερεῖτε 
/ ’ Ἀ ” - 

ἄλλήλουσ, εἰ µήτι ἂν ἐκ συμφώνου πρὸσ καιρὸν ὦνα σχολάσητε τῇ 

9. δε 6ξ. ὁ (Ίπ εᾱ. ππεα τε 68ΐ ΘΙΤΟΥ ἔγροςχ,) | τασ πορνειασ (-ει- πί ο 

Ρ5Η,: --ι- ΝΑΡΖΡ, Ἱἴεπῃ Έα) αἱ. Ο]απιῦῦή 015,46 οἱ οαί 121. 1π9 Μοί]δδο ΟἩγ 
195. 156 Τργίπιοποξ 11 εἰίο... Ἐᾷ Ες (ποη Ίέεπι ἆ ϱ) νρ ϱγταίι Τεχ!ριᾶ 16 
ΟπΙπί 5,556 ΟΥΡ 515 Απιζγςί α] την πορνιαν | και εἑκαστη τ. ιὸ. ανδρ. 

εχετω (Οτεβί 131 Οµτ 155 0π) εχ.) ε{. 018, δΐ6 οἱσαί 121: 119 οµἱΠί 2, 151 Το Ε]ι 
60 0Ητὸν112. 3145 ΟΥρὲΙ6 οίο ..., εα 483 114. 1ΤΤ. ἓρ Τετίραά 16 (.. ππο- 
γεπι δμαπι παδεαί; οὗ παογί εὐ πο} υἴνο ἀεὐίέιπι γεάᾶαι) οπα. ΟΕ αἴῖατι 

Ο1επιὸδό ᾳπἱ καλο» ανθρωπω πξααθ γυναικα εχετω αΒετὲ 5ἴπο τα]]ᾳπῖς. 

8. ο ανηρ: Ἐ ΟΠΙ 0 | τ. οφειλην οΝΊῃ ΝΑΒΟΡΕΕΟΡΩ 6. 17. 46. 611 τι. 1Ττ. 

4 ο ξ5 νς «ορ Ῥαδπι αγπι αεί ας ΟΊ]απι 550- 661 ΟΥ 1355 ϱἱ 5,611 οι οαί 132 
Μεί]ι 69ο Ει{Παἰεοὰ Τετίριά 16 ΟΥρ2516 Απηριεί εἰο... ς(-αυ Ἀσ) τ. 
οφειλοµενην ευγοιαν ουπῃ ΚΙ, αἱ ρ]ον αγτοαῦς ΟΥ 11902. 958 ϱ{ 51359. 3413: 145 

εξ 196 Τμάτί Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ Ο6ο Απίοιϊδ: 05 νενο αἆ Ἠ. ]. την οφειλο- 

µενην τιμήν (1 εξ 1 Ρε ὃ, τ), αἴᾳαε α4άῑξ: τι δε εστιν η οφειλοµενη 

τιµή: - δια γαρ τουτο και ὀφειλην το πραγιία εκαλεσεν | αποὺ:δοτω 

(Ο1απι ὔὅδ αποδιδω): Α αποδιδετω | δε και ε. Τέ νς (εί. απι [α ἀοπιῖά 
Ἠατ] {ο]) 5ΥτΡ Οἶεπιδθί Ον 5811 εΓςβί131 Μεί]ι 65 ῶμάτε Ώαπι είς... Α 
85. ΑΥΙ5ΟἨ «ορ Όαβπι αἴπι ΟΥ2355 Οµν 156 ΟΥ Ρ516 αἱ οπω δε, Ἠϊπο Ίωπ 
[δε] και 

4. αλλα ο ΕΠΙ ΝΑΒΟ αἱ... ς αλλ ο επι ΡΕΑΚΣΗΗΡ α] οετίο Ιοηρο ῥρ]α 

(ΕΕΥ οπι αλλ ο) Οτε8Ι133 Μει]ι 650 αίο | δε και εἰ. Ἱενς ΒΥΤΡ: ΒΥΤΣΕΝ «ορ 

ρα5πα Οι 92335 015 ΟΥΡ 516 α] οπι δε | αλλα η επι ΝΑΒΟΡΖ αΙ...ς αλλ 

η εππι Ρ5 (Ε αλα ᾗ) ΡάΚΣΊΙΡ αἱ εοτίο Ίοησο Ρ]α 

ὅ. αποστερειτε: κ ἀδὲῖ -ρητε | ει µητι αν εἴ. ΟΥ 5615 εἰεβί14 Μαι] ύδο 
ΟγταάοΥ 536 είς... Ὦ ὮΏαπιρατα]1 641 εν µητι (8ἵπθ αν), ΟΙεπιὸθῖ ει µη, 

Οµ 1195 εαν ἁητι | σχολασητε ΟΙ ΝΑΒΟΡΕΕΑΡ αἱ 10 ΟΥ1/195" 5616 οισαῖ 
1 Επίβα]εοὰ Ογγαάοι 535 Ώαπη (α Π. 1.) 41 (Πίοη ες απ ὅ |να πρ. 
χαιρ. σχολασωσι τη εἴο) ... ς (Ξ- 0 81) σχολαζητε επι ΚΙ, αἱ Ρ]εγ 

Μείῃ 65ο Ο)τ 197 188 οἱ 5059 Τ]ιάνε Ώαπιρατα]1 αἱ {τη πρόσευχη εσπι κ” 
ΑΒΟΡΕΕΑΘΡ αἱ ΡΙΙ510 4 είς νςσ 60οΡ Ώ8βπι ΑΠ αθίιμ ΟΥ1, 1985 (πια]α 
ἀϊβογί ϱ4 χοπ). 5,615 ϱµζαί 134: 10 ϱΗπίΣ, 508: 4, 401: θά Ί[οί] 600 Γ]οηᾶ]εχ 

6335 (εεᾳ ν]ὰο Ροβε) Πρίρ] 356 1048 Ἐπιμα]οοά Τ)απιρατα]] 641 (οοπίτα αἆ 

Β. 1. ἨαῬεῖ τή νήστεια Ῥτο τη προσευχ.) αἱ ΟΥΡ 515 Απιζυςί εἰς, Ο8 εἴ, 

Τατίαν. αρ. Οἶεπιδήδ (πτασπηΣ αρ Οἱ: 105) συμφωνία μὲν οὖν ἁρμόζει 
πφοσευχη, ποιγωνία δὲ φθορασ λύει τὴν ἔντευξιν. Ταπι 01 απῃ 546 ἡ δὲ 

ἐκ συμφώνου πρὸσ καιρὸν σχολάζουσα τῇ πφροσευχῇ συζυγία....... ς 

(Ξ αὖ 372) Ρταείη τη νήστεια και επι ΚΙ, αἱ ρ]εν Αγτυ ρο Τμάτί 

(ειἰσῖ οἰοοπη). Γίαπι Ον 18ἳ ἰχί 5εἆ εοπίτα οδί σοπηπι, Ἱέμαπο τθς]τι5 

Ώιρδο1 οπη. Αἲ Παβεεὂ, 659. Ρροβδίᾳπαπι ἀῑκιί ὅνα τουτο αει τή νήστεια 

Ἐκ 19, 15 



400 8. ΠΡΟΣ ΝΟΡΙΔΘΙΟΥΣ Α’ 

- Ν / 9) ο Δ μα πλ σ ο Ν / ς - ε 

προσευχῇ καὶ πάλιν ἐπι τὸ αὐτὸ ἤτε, ἵνα μὴ πειράζῃ ὑμ'σ ὁ σα- 
- [ιά - - Δ 

τανᾶσ διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑμῶν. ϐ τοῦτο δὲ λέγω κατὰ συγγνώμη, 
2 ο / /” Δ / 2 / π « ας 

οὗ κατ ἐπιταγήν. ἵ θέλω δὲ πάντασ ἀνθρώπουσ εἶναι ὧσ καὶ 
3 ρω, 2 Ας, 2 ο / 3” ω ς λ σα 

ἐμαυτόν᾿ ἀλλὰ ἕκαστοσ ἴδιον ἔχει χάρισμα ἐκ Ψεοῦ, ὁ μὲν οὕτωσ, 

ὁ δὲ οὕτωσ. 
«σι σε αν μῃ λ ὦ ῃ τν 

ὃ «4έγω δὲ τοῖσ ἀγάμοισ καὶ ταῖσ χήραισ, καλὺν αὐτοῖς ἐὰν 

την προσευχή» συνεζευξεν η γραφή, επι αρποδεῖή, 550 µη αποστ. 
φῆσιν αλλ. ει µη εν προσειχ. καν νήστεια. Ῥταείετεα εί Ώ1οηβ]ος οαἳς 
απαο αἆσαπὃ ἀΙοππίαγ Ἠαθεί: ὅια τουτο ουΥ αλληλουσ δει συµφωώνειν 
περι αποχησ, (να σχολασωσι τη προσευχη και τή νήστεια (αρ ἄα]] 

5,506) { πτε (ει. αυ 94) οπῃ ΔΑΒΟΡΕΓΑ 11. 46. ΤΙ. Τὸ. 99. 191. 1ττ. 
118. (ἆ ο εἰ ἱέεγιπι αἴ {ᾷ ἕρθωπι ΟΠΊΊ88Ο ναιβο) 5 (γευενποιῖ ἑ θ{έἱ9) 

αθίλαίς Ος 1198 οἱ εί 134 Ρ15 ο1Π{3, 958 Τ10ΠῃΔΙΕΧ (και παλι» επι το αυτο 

ωσιν, Ἰίεπι και παλιν επι το αυτο εστωσαν) Ογι αά4οτ5Σ5 Ἐπί]ια] εοὰ 
Ίλαπι αᾱ Ἰ. 1. οεΡΔΓΙ16141 α] Απσίααδι ὅ, ὃν (εοἑοέε) αο58ΕΡΙΗ5 (5εὰ αίοι 

ΙΟΥ 60011) .,,, ςὲ συνερχεσθε επ πῖπιδο Μα} δῦ0 ΟΥ 155 Τμάνίπαεν 

{40 5,30 4]. ς συνερχησθε επ ΕΙΡ αἱ Ῥ]α «ορ Ῥαδπι Τμάτί αἆ Ἡ. Ἱ. 

Παπ γουεγΗπιὐιῖ { ϱ (58 ν]άς απίθ) νο αγταῦτ ϱο ατπι ΟΥΡ216 α] πια. 

ΟΕ ει. Ταΐϊανπ αρ ΟΙ6ιηδ γινεσθε. | πειραζη: ϱΥ]ά ΑΤ3" 106. -ραζει | 
υμών: Ἡ Μεί] οπι. ΟΕ εί. Τααι αρ ΟΙεπιδ!ῖ παλιν γαρ επι ταυτο 

συγχωρήσασ γενεσθαι ὅνα τον σαταναν και τήν ακρασιαν. 

6. συνγνωµην (Ε -μον) οππη Β"οξα ... ΑΡ” αἱ συγνωµην, 2. γωµηνΝ...ς 
Τι συγγ}ωµ. εππι ΝΒΡΡΖΕΚΤΡ αἱ] Ρ]ευ 

τ, ὃδε (60) ουσ ν Αορ"εα 11. 285. 99. 46. 115. ἆδα ἆσαες απι {αι 

ἀοιηϊά «ορ πο Οµ5,659 οἰσα(135 (011151 Ογγοδαδὸ Επιμα]οοᾶ Τλαπι ΟΥΡρ516 
Απιζιαι  αἲ Ώλα .... ς γαρ επ Ν.ΒΡΡΕΙΟΚΗΡ αἱ Ρ]εν νροἱο Αγγ Ἁ{ν Αγπη 
αθίἩ ΟΥ 1585 Τμάτί αἱ | και: 69. Τ4. αδὲι ρδει (νρ ΟΥ 5609 Ερῃν 539 
Απιῦσςί οπη | αλλα οιιπι Βορ” 1Π. εἰίο... 6 Ἰωπ αλλ ΟΠ ΝΑΡΙ(Ε ἆλα 
ἔκ.)ΕακΣΗΣΡ αἱ Ρ]ενν]ά | εχει χαρισμ. 6ππι ΝΑΒΡΕΕΑΡ 1Τ. ὃτ. 46. τὸ. 
19τ. 1ττ. 118. 119. 4 ο {5 απι {ι ἀαπι]ά {ο] οορ (Λαδεί ϱγαΐαπι διιαηι) 

ὑαββπισίά Ο]οπη 635 Ον ὅ, 668 ρἰσαί 135 ο1πί 109 Ογτερα δδ Επί]α]σοᾷ ΟΥΡ 516 
εκ ς (5 αὐ 5) χαρ. εχει «ππῃ ΚΙ, αἱ ρ]εν νρδε]ε Ἠαχ] σο ΒΥΤΡ (57Ι5ΟΝ 

υπίσιίφτιε ]ιοπιὐπὲ «οπαπι εἸαέηπι εδ) γη Ερῃς 315 ΟΥ 155 Τά τεὈί5 Ώαπη 
αἱ Ααβ58ΕΡ Απιυγςί αἱ ... ο Ιαΐ6εί απηίε χαρισµέα εκ Όεου. Υϊάευαίαν 

πι] ηί εχει εχαστ. τὸ. ρταθοεᾶςτθ, 56 5βρί6οΣ Ο ΟΠ ΝΑΒΡ οοΠΥΘΠΙΤθ. | 

εκ: δΙ1. ὃτ. τὸ. ἆ ο 6 ΟΙεπι ὔὅ Οτο 12ὔ5επιε] αἱ Οσ]πί 4, 469 ΟΥγεδα 58 
ΟΥΡ αἱ απο, α | Θεου: ΡΕΕά 98. οδςς Τατ δδ (πο αἲ µ. 1.) Ρτααπι 

του | ο µεν εί ο δε οµπῃ Ν ΑΒΟΡΕΕΑΡ 1Τ. 4Τ. 61. 61” Οἶεπι ϐ”5 Ονεαϊ 

136 50ΠΙ6Ι (ει ο μεν ούτωσ, ο δε ουτωσ απο Όεου) Ογτεδα Εαίμα]εοᾶ.... 

ς οσ μεν εί ο δε «Ώη ΝΟΚΙ, αἱ ρ]εν ΟΓ 31675 θἰθαί 5ετη (Θ{9Δί τοπιῖ ϱ µεν 
εἰ οσ δε) Ερ]τ55ὸ Ον Τμάτί Όαπι αἱ 

δ. καλον: Α ΡΓΒΕΠΙ ΟΤΙ, Ἰέεπι δγταίῖ | τοισ:2.61.69.109. 119. α1356Υ Αηίοη 15 
ταισ (115. αγαμµαισ Εἶπο ατίῖοι]ο) | αυτοισ: Απ. 115. 119. Ον 198 

αυταισ... Κ ΟΠ] | αυτοισ 8ἶπθ εστι} 6ΝΠΙ ΒΑΒΟΡ"ΕαΡ 1τ. 46. τὸ. 116. 

119. 125. 191. ΦΥΙΣΕΝ οορ αγ Ογ6Δί 131: 146 ΜείΙ6ΡΙ ΕρΙΡΗ 452 ΟΥτΗτ δέ 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ τ, 19. 401 

ε αν -. / : 
µεύωσιν ὧσ κἀγώω' 9 εἰ δὲ οὐκ ἐγκρατεύονται, γαμησάτωσαν 

5 οι ν ” νν 
κρεῖττον γάρ ἐστιν γαμεῖν ἢ πυροῦσθαι. 10 τοῖσ δὲ γεγαμηκόσιν 
παραγγέλλω, οὐκ ἐγὼ ἀλλὰ ὁ κύριοσ, γυναῖκα ἀπὺ ἀνδρὸσ μὴ 

ν 3λ λ Ν -” / 2/ ἊἎ 1 ο Ν 

χωρισθῆναι, 11 ἐὰν δὲ καὶ χωρισθῇ, µενέτω ἄγαμοσ ἢ τῷ ἀνδρὶ 
Χο -- Δ 2 . -- 

καταλλαγήτω, καὶ ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι. 12 τοῖσ δὲ λοιποῖς 
λέγω ἐγώ, οὐχ ὁ κύριοσ, εἴ τισ ἀδελφὺσ γυναῖκα ἔχει ἄπιστον καὶ 22, ριοσ, } 

-- -- ” 1 - Ν 

αὕτη συνευδοκεῖ οὐκεῖν µετ αὐτοῦ, μὴ ἀφιέτω αὐτήν' 19 καὶ γυνὴ 
ἷν ΄ ” 2 Δ στ ν - 5 ο) ” 

εἰ τισ ἔχει ἄνδρα ἄπιστον καὶ οὗτοσ συνευδοκεῖ οἰκεῖν µετ αὐτῆα, 

(«αλον µεν γαρ αὐτοισ, εαν) ΟἨτ 195 Ειίμα]εοά Ώαπι (αά Ἡ. 19)... ς 

(Ξ αὐθὸ Φ7) θά εστιν εππι ΡὈΘίΕΕΚΙ, ΒΥΙΡ Ῥ8δπι 5ο (Πεπιᾶά ο {ο νρ 
εδ ὑ]ἱ) Τ]μάτι Τα παββτα!]1 641 ΤΗΡΗΥΙ Ο6ο | εαν: Β αν | µειγωσιν: ο ἆ 
εξςσ να Μείμ 051 Απιο Απιζιςί Ας εἰο ΡΥαεΠΙ ούὕτωσ, Ἠϊῖπο ἴωπ ΡτᾶΕΠΙ 

[ουτωσ]. Τέεπα ὃτ, τὸ. Βρϊρ]ῃ 39 αᾶά ουτωσ, Ἰίεπι «ορ Ώ8δπι οπι]ς»ὶΒ 
ωσ καγω | καγω 6. Οἱ επι δή5. 550 Οτοαί12τ. 148 Ογνητδὲ ΕρΙρΗ 93 εἰς . 
ΤΕΕ Μοαί]δ51 και εγω, αδεῖ 190. απ εγω 

9. ει δε: Βιίμα]εοά αάά και | οὐκ εγκρατ. (εγκρ- ΝΑΒΡΟΡΞΚΙΗΡ εἰς; ϱ’ρ 
ενκρ-) 6ἱ. Οτζ84136. 1 ΜείΙδ51 είς .... Εᾶ ου κρατευονται | γαμησα- 

τωσαν αξ. Οτεαί Μεί]ι ΟγτΗΏΙ είο... εα 9. 69. τ1. 98. 114. 116. 198. 
1Τ9. ἴδοι Ερίρῃ βρείαν ΟΥ 155 5ανΗ γαµειτωσαν (114. 116. 125. αἱ 3 

γαμητωσαν) | κρειττον «ΠΤΙ ΝΒΡΕ 1Τ. ὃτ. Τὸ. Τ4. αἲςῖ είς Οἱαπι 555 
Οτεα12τ ΟµΥ188., ς Τί κρεισσον οἳπη ΑΟΕΟΚΣΗΠΡ αἱ ρ]α Οτεαί 110 
ΜοαίΙΙδθΙ Ογτλ164 Είμα]εοὰ Τμάτί Ώαπη | εστιν εἴ. Ονζαἴ10: 11 Ογτητθέ 
ΟΗ5 158 είο ... ϱ"ΕΤΡΕϊΙα 6 (ἔοπι γαρ) «ορ Ῥ8δπι Ου 6Δί 126 οἱ 1πἱ ἐν 53 

Μαί]ι 681 οτη | γαµειν (6)/) απ πα ο” ΙΤ. 9δ. 46. 49. ὅτ. Ο1ειη 55 ΟΥ 

ομί 110 Ἐμί]α]σοᾶ Ταπιῦῖ5 (α Ἡ. 1. ε(ρδ)8Η 641)... ς Ἰπ Τί γαμησαι 

εΠΙ ΝΕΒΟΖΡΕΕάΚΙΡ αἱ ρίαν 016ιπδόῦ ΟΥο8ί136: 131 Μοίμ 651 ΟγτἉνδέ Ον 

195 Πηλάτί α] 

10. αλλα οιπι ΝΑΒΟΣΙάΡ3 είο... ς αλλ οιπι 5 (Β αλα ο) ΕΑΚΗΡ αἱ εετίθ 

ΡΙεν ΟΙειαῦθ! Οτεαί1τ 01155 ΕρΙρΙ Στ μάτι Ώαπι | χωρισθηναι οἵπι 

ΝΒΟΚΤΡ αἱ οπηπΥίά Ο1απι 61 Ερὶρη 3/13 Οι 185 Επίβα]εοᾶ ΤΗάτε ΓαιπΌί5 

(εί αἆ Ἡ. 1. εἰρατα]] 641)... Ώπ χωριζεσθαι εσπι ΑΡΕΕα ΟΥ οαί138 Ῥας 
6η 805 (0ᾳ689 6,38 Ερίρῃ 595 

11. µενετω είο: τα ἆαξς πι] να ρο ΟΥρὸ:9 είο µενειν αγαµον εἲ χα 

ταλλαγηναι | Ρ 120. τω ιδιω αγδρι 

19. λεγω εγω 6ΙΠι ΝΑΒΟΕ 1Τ. δΤ. 46. Τὸ. ΒΥΤ5ΕἩ ϱ0Ρ αθἴΠΙΟ (αθίΠΡΡ οπι 
εγω, 8εὰ αάάῑξ πο φιοᾷ εω πε οδί) Οἱειιδδί ΟτΔΙ125 Ἐπίμα]οοά.,..ς 

εγω λεγω ευπῃ ΡΕΕΑΠΙ, (0813 Ἱπερία. ΡΓ8εΊπη ουχ) αἱ Ρ]ετ Τέ να 6ο 8ΥΤΡ 

Οµ5 159 Τμάτέ (Ώαπι οπω εγω) Ππῖηί5η5 Οτίπί 3,350 (ΟΥ4)4 καγω λεγω και 

ουχ Ἆπο βρθοίαί, 5εἀρετε) | ουχ: εα” οὐκ | κ. αὕτη: πί 1ὲ να εἰς οἱ 
Ίιαες; Τετίδὰ αχου»,2 οἱ Εῑζα .... ς κ. αὐτὴ (1, αἱ αὐτῇ) 

19. εετισ οαπι ΑΡ᾽ΕςΡ 49. 116. 998. αἱ ὅδετ ἆ ο ἔσ νΕ (Ηἱ Ἱμαίί αἱ 
Απιυσβί Απν εἰς οἑ δἱ φιια πιι]εν) ΟΙιΤ159 (αἱ. πχο5ο 1) αι, 5δτ Τμάτι ὃν 199 

Ώαπι ΤπρησΙσάά (ΟΗΥ401Τ1 ει τισ γυνη)... ς μη Τὶ ητισ επι ΑΒΟΡΕΓΟ 

κι, 3] Ῥ]α θγταί: «ορ ὅΌαβπι ΟΗΓ 5,313 Τμάτι (αἁ Ἡ. 1.) ΟΥτδάοτ343 αἱ 

Μι 5, 9 



493 τσ 14. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 

μὴ ο τὸν ἄνδρα. 14 ἡλίασσαι 7ὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστοσ ἐν τῇ 

γυναικό καὶ ἡγίασται ἡ γυνή ἡ ἄπιστοσ ἐν τῷ ἀδελφῷ ἐπεὶ άρα 

τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστιν, νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν. 19 εἰ δὲ ὁ ἅπι- 
.. ς 2 ; « .ἃ ῃ 

στοσ χωρίζεται, χωριζέσθω᾽ οὐ δεδούλωται ὁ ἀδελφὸσ ἡ ἡ ἀδελφῆ 
3 .ω / 5 ν ο) / ς -- ς / ης ΔΝ 

ἐν τοῖσ τοιούτοισ. ἐν δὲ εἰρήγῃ Κέκληκεν ὑμᾶσ ὁ θεόσ. 16 τί γὰρ 
σ 2 / Ἂ σ 2) »] -- 

οἴδασ, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα σώσεισ: ἢ τί οἶδασ, ἄνερ, εἰ τὴν γυναῖκα 

σώσεισ: ΙΤ εἰ μὴ ἑκάστῳ ὧσ µεµέρικεν ὁ κύριοσ, ἕκαστον ὡὧσ 

19. ουτοσ (0) εππα ΝΑΒΟΡ᾽ΕαΡῳ ὃΤ. 46. 120. ἆ ο ἔᾳ νε (6 ΡΡρ 3ἳ) σο 
ζοΡ Ογνδᾶου333..,ς αυτοσ ουπι ΡΟΕΚΙ, αἱ Ρ]ετ βγταἰ αγπι Επίμα]εοᾶ 
ΟἨτ 119 οἱ 4,131: στα ειδα] Τμάτί Ώαπι | συνευδοκει: Ὦ ευδόκει | τον 
ανόρα (4) εππι ΝΑΒΟΡΕΕΦΩ 1Τ. ὁτ. 46. 1 νΕ ΒΥΙΣΕΝ 6οΡ απ ϱο 

αθελμιιίς Ἑπ]ια]οᾶ ΟγΥαάοχ 343 Απιργδί εἰς (Ν αυτο» ανδρα, 5εᾷ αυ Ίμβα 
Ῥτῖπια ππαπι ἀε]είαπι νά(γ) ... ς αυτον επ ΚΙΡ αἱ Ρρ]εν Ώ8βπι ΥΤΡ 

09159 Τμάγε Ώαπι Τεγ{έαχου 5,3 

14. γαρ: Ρ οπι | εν τη γύναικι 6Η ΝΑΒΟΚΙΡΩ είς: ΡΕΕα Ιένα ΒΥΥΣΕΝ αγο 
Οιεπιπιατίγίππη. (οᾷ Οοέε]εγ) Ταγίαχογ»)3 αἱ (ποη Ἰέθιη Αποζεῖτη ἄοπι 

145 ϱϱ15 ποσαΗρῖ, ΟΡ αά Ἡ. 1. Βαὐα Μεγ.) αἀὰ τή πιστη | αδελφω (αὐ) 
οππι « ΑΒΟΡΤΕΕΑΡ 1Τ, 19” 46. ἆ ο {6 «ορ Όαβπι Απς5θΙΑ ἄοπι 1, 45 ϱ{ 15 

(να πες απέεπι ΟγΙ5απος β{ρπ]βσαγε π]α] {15 ἀῑνΙπαγαπῃ βογ1ρέπΓαταΠῃ 

ἀοσππαθπ{ῖς ρτοβαν] Ῥοΐεδί. Μαπ]{εδιβδΙππαπι {απιση'' - - δαποβοα- 

ἔπβ εδὲ επἰίπι ο ἐπᾖαεῖί ---- ὧν Γγαίγε.) διδΗΡΙ... ς ανδρν εππα ΝΕΡΟΚΙ, 

αἱ ῥρίει να 5ΥτΗΙΝ αγπι αείΏ 6ο (Ο16Πῃ τινι λογω ο αποστ. παυλοσ 

Φγιασθαι Λεγει την γυναικα υπο του ανδροσ η τον αγδρα υπο τησ 
γυναικοσ) Εαίμα]εοά ΟΥ159 Τμάντί Ώαπι αἱ Π]πί55τ Τουίικος δι Έγαε- 
ἴθγθα νο ΦΥΥΣΕΕ αγθ ΤΠέ (ργορίεν Ίιου Γαιζι5 δαποἰζβοαίαπι αἲξ ὑπ]αεῖεπι 

πιζίέγεπι ἵπ οἴτο Πε) Τετιαχοῦ (- εἰ ππαεδίς πο α ΠάεΙὲ πιαγῖέο) 

Απιογςδί αἱ αἀά τω πιστω | νυν δε ΕΠ ΝΑΒΟΡΕΚΙΡ αἱ οπιπΣ 1 ΟΙ επι ὅ61 
Τμάτι Όαπι α].... ο"ειδ(ρ3 νυγει αιῦ νυπι)Εξα Ο1ΥΣ50 (6Γ. ποςο Ίλνυνι | 

εστι: ΑΝΙά (9) οπι 

15. ή ή αδελφη Επι ΝΕΑΒΟΡΕΝΙ, αἱ ρ]εν ΟτέαΜ 11 0ΗΥ190 ματι Ώαπα 

Ῥμοίσαί1δδ.,, π"παρ ὃ. ὃτ,. Κ5οΥ3 ΟἨΥ 10861 οἱ η | κεκληκεν: ὃτ. 
βεβληκεν | υμασ εἶπι ἈἲΑοκ 99. 460. Τὸ. «ορ Ειπίμα]εοά Ώαπι ΤΗΡΙΥΙ 
Ῥε]αρ αἱ ...ς ΤΠ ηµμασ «ΠΠ ΝΕΒΡΕΕΑΤ, αἱ Ρρ]ευ ἰῖ νο 5γταῦ Ῥαδτη ΑΥΠΙ 

8είἩ 5ο ἈΥςςΤο9 (6116: εν ειρ. εκαλεσεν ημασ ο Ψεοσς οὐ εν μαχη) 

Οτ151 Τ]ιάτε Ῥμοιςᾶίέ 156 Ο6ς Απιουςί αἱ 

16. γυναι 6ἱ ανερ: Ρα γυνη εἰ ανηρ | η τι: Α ευτι 

1τ. εν µη: 1833 20ο. 99. 49. δῖ. 613 190, 128. αἱ ρ8ὶς ΥΥΡ ΤΕ ῃ µη ΟΝΙΗ 

Ρταθργθβ8Ι5 εοπϊαησεηίθς. Αίας 5ὶς Ιεραπάμπῃ 658ε ργπεεερῖέ ΟΗνγέ8ί 

196: ἕωσ τοῦ ,ὴ μή στίξον τελείαν, ἵνα ᾖ οὕτωσ' ἢ τί οἶδασ ἄνερ εἰ 
τὴν γυναῖκα σώσεισ ἡ μή; τοῦτ ἔστιν' πόθεν οἶδασ εἲ σώσεισ ἢ μὴ 
σώσεισ: οἵα. Θπίρας θα Ὀἰαηρ]έαγ: οὕτωσ ὁ ἐν ἁγίοισ σευηριανὸσ 
ἔστιξεν' ἄλλωσ γὰρ ἐὰν στἰξηα, καὶ ἀσυνάρτητοσ εὑρίσκεται ἡ σύντα- 
ἕισ. Εαάθιι Ἠ8ῦες αραιά Οε6ς331 (αά τελείαν αἀάΙί στιγμήν.) | µεµερι- 

κεν ΕΤ ΑΒ .., ς Ιωι Τὶ εµερισεν ΕΝΠΙ ΝΕΑΟΡΒΕαΚΙ, αἱ οπιηΥιά ΟΗΥ 191 
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, [ς Ἀ σα , Ν σά 3 .” 3 4 

κέκληκεν ὁ Θεύσ, οὕτωσ περιπατείτω. καὶ οὕτωσ ἐν ταῖς ἐκκλη- 
σίαισ πάσαισ διατάσσοµαι. 185 περιτετιµένοσ τισ ἐκλήθη; μὴ 
” / α- 3 2 ’ / , υ , ε 

ἐπισπάσθω᾽ ἐν ἀκροβυστίᾳ κέκληταί τισ; μὴ περιτεµνέσθω. 19 ἡ 
Ν .) / 3 Ν 

περιτομὴ οὐδέν ἐστιν, καὶ ᾗ ἀκροβυστία οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ τήρησισ 
3 - - 4 3 τρ) / Έ ο / 3 / / 
ἐντολῶν Θεοῦ. 24) ἕκαστοσ ἐν τῇ αλήσει ᾗ ἐκλήθη, ἐν ταύτῃ µενέτω. 

2] δοῦλοσ ἐκλθησ; µή σοι µελέτω᾽ ἆλλ εἰ καὶ δύνασαι ἑλεύ- 
- - , λ τα 

Όεροσ γενέσθαι, μᾶλλον χρῆσαι. 33 ὁ γὰρ ἐν κυρίῳ-κληθεἰσ δου- 
3 ’ αν Ε / ς -α / 

λοσ ἀπελεύθεροσ κυρίου ἐστίν' ὁμοίωσ ὁ ἐλεύθεροσ κληθεὶσ δουλόσ 

ΤΠάτί Ώαπι | ο κυριοσ οἵπῃ ΝΑΒΟΡΕΡΑ 1Τ. 81. ὃτ. 46. Τὸ. 19Τ (εοπΕι- 

ἀῑξ Ιθείίοπ6ς Εεἰς]λε) 118. 1Τ9. Ι{ να 5ΥΙ56Β 6ο Ώαβδπι αγπι Εαίμα]οοἆ 
(οπι ο, αἱ εἴ. 46.) Απιριδίαἱ ...ς (Ξ αὐ 52) ο θεοσ οἶπα ΚΙ, αἱ Ρίες 

(Ίκδει ο Θεοσ εµερισ.) 3ΥΤΡ σο ΟἨτ 191 Τ]άτί Ώαπι | εκαστον:: εαΐσς 

ΒΥΓΣΕΒ ΡγαθΠΙ και | ο Θεοσ ΕΙΝΙΏ ΝΑΒΟΡΕΕ αἲξ (α{ απἲε, ἴζεπι 59. 98. 68. 
95,) ἆ ο { να ΒΥΙΣΕΝ «ορ Όαβιη αγπ 6ο Ειαίμα]εοᾶ Απιριςδία]...ς 
(Ξ- αυ Βᾳ) ο κυριοσ επα ΕΙ, αἱ Ρ]εχ (50 ο κυρ. κεκλ.) ΑΥΤΡ Ον Τμάτί 

απ... ἄ 60 κυρ. ο Φε. (5ε4 κυρ. ποίαπῃ Παῦεί) | ουτωσ 8ες Ίοεο (4 

6 σ Μία): πι (ποῦ Ίέετα {αι ἀθπιῖά Ἠατ], 5εᾶ ,αἲ”' αρ Τωπ) εἴοιμέ θίφιε, 

νο οἷομέ | εν ταισ εκκλ. πασαισ: ἃ 1Τ. 4τ. 119. νς Οἱ εν πασ. ταις 

(Ο5 οπι) εκκλ. | διατασσοµαι (εί. Οτ33): ϱ"Εξα ὀδιδασκω (1 νε 

ΑπιΟΤΡΙ αἱ ἄοοεο) 11 ος 4, 1Τ. 

18. Εα περιτεµνηµενοσ δῖε | τισ εκλήθη εἰ. Οτ1119 οισα! 115Ρἱ5,,, ρ"είς 
ΕΕ «ορ ὈβΔΙΠῃ 60 εκλ. τισ | κεκληται τισ ΕΠΙ ΔΑΒΡ 1Τ. 91. ὁτ. 46. 

τὸ. ΤΑ, αδες Επίμα]εοᾶ, εοἆθπι ογἶπθ «ΟΡ Ὀβδπα ΑΤΠΙ 6ο. Πίειη Ρ"Εα 

Ώαπῃ 6 τισ κεκληται ... 5 τισ εκληΘηή εππῃ ΡΕΕΚΙ, αἱ Ρ]εν ΟµΥ191 Τμάτι, 
αἴαιε εοἆεπι ογάΐμθ ἆ ο ἔνς ΒΥΤΡ | ς ΤΙ ἐκλήθη, μὴ εἰ κέκλητ. τις, 

(τισ ἐκλή θη,) 

19. ή περιτοµη: Εά οπή | τα δΙ. ὁδ. 9δ. 58. 45. αἱ ἔρ αὉ εστιν αὰ 
εστιν ἰταπβδ πΏῖ (οτα 1βίίαχ και η ακρ. ουδ. εστιν) 

20. εν ταυτή: Α εν τουτω 

21. ς Τί ἐκλήθησ, μὴ | αλλ (ΡΆ αλλα) ει και: ἆ ϱ νε (6ἴ. απι έα {οἱ 
ἀειηῖᾶ Ἠαγ]) δε εἰ αἱ ... Εα {6 νΡΠΙ5 (αρ Τμ) «ορ Ώαδπι ΟΠ και | µαλ- 

λον χρηήσαι (1ὲ να πιαρῖο έεγο): εξ ΟἨΣ 1) 191 τοῦτ᾽ ἔστι μᾶλλον δούλευε 

-καὶ οὖκ ἀγνοῦ μὲν ὅτι τινὲσ τὸ μᾶλλ, χρῆσαι περὶ ἐλευθερίασ φασὶν 
εἰφῆσθαι, λέγοντεσ" εἰ δύνασαι ἐλευθερωθῆναι, ἐλευθερώθητι. πολὺ 
δὲ ἀπεναντίασ τὸ ῥῆμα, εἰ τοῦτο αἰνίττοιτο. ΟΕ εἰ. εαε”Σ ᾳπαε Βενε- 
τίαηί δί Τοβαπηῖ5 (1. 6. 0Η1Υ5) ἀἰσαπίατ. 

99. απελευθ. κυριου: 1Τ. απ. χριστου | οµοιωσ 8ῖπε αἀάῑίατω 6µ1α ΝΑΒΕ 
1τ. 91. 46. Τὸ. νο ΒΥΥΞΕΝ ϱ{Ρ ἰΧί σο ΟΠΓΠΙΟΡΟΙ Βαγνετῖαπ οδί 141 Τμάτι 
ΑιπΏχβί Ῥε]αρ αΙ.... ς αἀά και οὕτα ΕΙ, αἱ Ρίετ ΥΕ 105 Ίαοπι 5ΥΥΡ ς.3 
6οΡρ (Ῥαβπι, 564 ΟΠΙ ομµοιωσ) αὖπι αεί Ονηί 1,461 Ον 193 Ώαπι ΤΕΠΡΗΨΥΙ 
ΌΟεο Απιρ ἐχμοχί νΙτε»15 (πο Ίεπη 1448). Τεαπι ΡΕξα δτ. 136 ἆσείοα 

Επίμα]σοά αάᾷ δε και | εστ. χριστου ΕΠΙ ΔΕΑΒΡΕΚΗΡ 8ἱ οπιωῦ]ᾶ (56ά 
1Τ. ΟἩχ ε. του χο.) ἆ ϱ νΕ 5ο ΟΗΓ19” Τμάτε Όαπι Οτ]πί 5,61 Απιρ 

ΑΙΠΌΥΒΙ αἱ... Ν"Εα {ρ Ζριστου εστιν 

δν 5 
Πο 19, 8 

σα 5. 6 
6, 15 

196, 189 



6, 90 

20 

404 Ἅᾖτ9». ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 

ω 6 - ώ / 5 1 , - 
ἐστιν Χριστου. 285 τιµῆσ ἠγοράσθητε᾽ μὴ γίεσθε δοῦλοι ἀνθρώ- 

ϱ 3 πο 8 / 2 να / / Ν 
πων. 24 ἕκαστοσ ἐν ᾧ ἐκλήθη, ἄδελφοί, ἐν τούτῳ µενέτω παρὰ 

θεῳ. 
Α ” 1 

20 Περὶ δὲ τῶν παρθένων ἐπιταγὴν κυρίου οὐκ ἔχω, γνώµην 
π ; ς 3 νό ς Δ ’ Δ τσ Ω(ὸ ο. ον 

δὲ δίδωµι ὧσ ἠλεημένοσ υπὺ κυρίου πιστὺσ εἶναι. 260 νομίζω οὖν 
” « π - . ο ι 

τοῦτο καλὸν ὑπάρχειν διὰ τν ἐνεστῶσαν ἀνάγκήν, ὅτι καλὸν ἄν- 
Ὀρώπῳ τὸ οὕτωσ εἶναι. 21 δέδεσαι γυναικί; μὴ ζήτει λύσιν᾿ λελυ- 

/ .- 3λ λ Ν ) 

σαι ἀπὺ γυναικόσ; μῆ ζήτει γυναῖκα. 25 ἐὰν δὲ καὶ γαµήσῃα, 
ο [κ4 Αν / ς ; 3 ια 3 , ΔΝ 

οὐχ ἧμαρτεσ, καὶ ἐὰν γήµῃ ἡ παρθένοσ, οὐχ ἥμαοτεν᾽ θλίψιν δὲ 
Δ ος « Ἅ 9 Αρλ), Νις ο. ς το / τῇ σαρκὶ ἔξουσιν οἱ τοιοῦτοι, ἐγὼ δὲ υμῶν φείδοµαι. 329 τοῦτο δε 

3 ς Ν / . ’ Δ μ [ζ Ν 

φήµι, ἀδελφού, ὁ καιρὺσ συγεσταλµένοσ ἐστί' τὸ λοιπὸν ἵνα καὶ οἱ 

94, εκληθη: ΡΕΙ3 εκληθητε | αδελφοι (Ἡαχ] Βοτῖας πηβ]8οῦτα Η]1εν1ονίη 1 

Απιριςί Ῥε]αρ αἱ Γαἰεγ): ῬΕξα 4 ο {6 Απιζιβί Ροβί ε«καστοσ... 99. 

190. αδοτ” Τμάτί (οί αἲ Ἡ. 1]. εἳ απίεα 155) οπ1, Ίέεπι ΟΗΥ195 (αβεγίρετε: 

εκαστοσ εν τούτω µενετω εν ω εκληθη) | παρα Θεω επ ΝΕΡΕΕΘΚΕΡ 
αἱ Ἰοηρθ Ῥ]α (58. ὅδ. 69. οδὲῖ παρα Όεου) ΤΠπάτίι (αὰ Ἡ. 1.) Όαπι 

ΤΗΡΗΥΙ ...ς (Ξ αὖ Β2) παρα τω ὅεω ϱἳπΙ Α αἱ πα Οες .... 19. 96. 

Βα9 3,450 498. 461: 465. 465 ϱ{Όαρί 613 ΟἨχ (νἷᾶς απίθ) Τμάνί188 οἵη 

2ὔ. των παρύθενων: ὃτ. οπΙ των 

96. οτι καλον αἳ. ΟΥ68ΐ 146 Μο(]ιθ»3 Ῥα5ς 5640 εἰς ... ϱ'Ες αἀά εστι», Ίΐεπι 

1 νρ ουτα αἱ (564 Ὀα5πι οἵη οτι καλο» ἨβᾳΊθ ειναι) | το ουτωσ: Ἐᾷ 

Μαι] 653 οπι το 

2τ. ς Τί γυναικί, εἴ ἀπὸ γυναικόσ, 

28. γάµησησ οἳΠῃ ΝΒΡ (Α 7αμηση) 1πΤ. δτ. 46. 119118 Ῥαςὔ, 810 Επίμα]εοᾶ 
Ώαπιββνα]]641 ΑπΠίοΠΙδ.,. ς γηµησ επι ΚΙ, α] Ρ]εν Οτεαί 14τ Ρ5 µη 195 
ΤΠπάτί Ώαπι (πά Ι. 1.) Ῥμοι ἑαί 148, ΡΕΕᾷ λαβησ γυναικα, Ἰέεπη Μ εί] 

693 λαβησ (5ἶπε γυν.), Ίξεπι αεσερεγῖ Ἱ1ῶογεπο Ἱι νς ΤαγίπιοποςΕ 11 (5εᾷ 

εχμογί σαςί «ζπεγίς βπέαπη) Απιζισι αἱ | ουχ Ρί8: ΡΕ ους, 89ο εἰ. Ε | 

γημη εί. Οτεβί Μεί]δύ3 Βα8 2,640 οίςο .... Ρ’"Εα γαµη | ή παρθενοσ εαπι 
ΝΑΡΕΚΗΡ αἱ οπιπσίᾷ ΟΥσεβί Με(μθὸ3 Βα8 5 640 θἱο... ΕΕ οπη η, Ἠἶπο ΤΠ 
[η] | τή σαρκι αἳ. ΟΙεπιδτὸ ΟΥ 681 14 ΜείμΏΙ5 (5εὰ ροπδί5 Ρροδί εξουσιν) 
Βας 5,640 Ώαπι (αἱ Μεί]) είο... ΡΕ ΡΙΔΕΠΑ ἐν... 4 ο Γ νρ οαγπῖθ, 6 

πω σαγπε ἑ σαγπῖΒ 

29. ο παιροσ 8ἶΠ6 Οτι ΕΊΠ ΝΑΒΚΤΡ αἱξθ ας ρ]αγ (εί. οαεἰχί) πιῖθ νο Μεί]μ 

603 Ειδάθπι 51 Ῥας 5, 640 01198 (ειπεν ο καιρ. συν. εστ.) Τπάτί Τοχί οι]έ 
(τη 9 (416ΘΗΒ: Τεπιρις ὑπ οοἰζεοίο εδὲ είο: ΙΕεπιΧοτ 1,5) Απιζγοι αἱ 

εκ ςθ( ς αὐ 5) Ρταεπι οτι οππι ΡΕΕά αἱ πιπνῖᾶά Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ, 1ΐεπα 

16 νρπ5 (αρ ΤΠ, ΠΟΠ απ [αι ἀθπι]ά {οἱ Πατ]) βυταίτ οορ Όαβδπι αΓπὶ 

Τον ηαγοδ)τ 68 ΟΥΙπΙΣ,113 ] εστιν το λοιπον (ϱ3 Ι8ἱὰ οπη το) εππι ΝΑΒΡΣ 

εἰορ 1Τ. ὃτ. 44. 46. 68. τι. Τὸ. Τ4. 80. 157. αδΟῖ 60Ρ ΒΥΤΡ αγπι Επιβάεπα 
δι οχεοὰ ραπ Βρῃν 53 Βαφῦ, 640 ϱ{οία 48 Ἐπίμα]ζοά Τ614 1,415 (0 καιρ. 

γαρ συν. εστι λοιπον, εγραψεν να καν ον οἱο) ὮΓαπηρᾶτα]] 684 οἱ 598, 
Ππεγραπχίπηαδ αιι{επη ροβί εστιν οππι Β (1ρ8ο”), Ἱέεπι Επίκ] 5ο ἆ (εστιν 
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ἔχοντεσ γυναῖκὰσ ὧσ μὴ ἔχοντεσ ὥσιν, 90 καὶ οἱ κλαίοντεσ ὧσ μὴ 

κλαίοντεσ, καὶ οἱ χαίροντεσ ὧσ μὴ χαίροντεσ, καὶ οἱ ἀγοράζοντεσ 
ὧσ μὴ κατέχοντεσ, 91 καὶ οἱ χρώμενοι τὸν κόσμον ὧσ μὴ κατα- 
χρώμενοι" παράγει γὰρ τὸ σχήμα τοῦ κὀσµου τούτου. ὃλ θέλω 

δὲ ὑμᾶσ ἀμερίμνουσ εἶναι. ὁ ἄγαμοσ μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου, πῶσ 

το λοιπον΄ ια) είο, Ο8 εἳ. Τ/4ἱϊποβ. ...... τα θτΊ  ἄε ἔσπινςσ Οτηί 
2)5τ 6112 οἱ 3, 651 Ταογ{πχοΥ 15 Ἠ[οτίονίπ 1 Αιισδ8ερ6 α] πηα εστιν’ λοιπον 
εστιν. Ἐκ Τιαἰὲ ἆ ο Γπιῖὸ νρ Αιοδδ6ρε ὄγευε ( ο ὀγευίαξιιπι) εδ. 1εε- 

ζίφπι εδ; α ὄτευε ἰ ὀγευίαέππι εδ. Πεζέγιτιπι εδὲ; ΟπΠΙ τει ὄγευε εδἰ. 

διρεγεδέ; Ταχίχοι 1ὅ Ηαγ ὕπ σοἰζεοίο εφέ. Φηρεγεδί. ΒἰπιΠίεν Απιργςί 

ηευίαξπο εδέ, εἰ γεζζφιαιπι ἐδὲ. Τέεπι Ο1απι 155 ϱ γαρ καιροσ συγεστ. 

εστι», ὧσ φησιν ο αποστολοσ - επηγαγεν' λοιπον εστιν ινα εία....... 
ς (-- σ ααἲ πιεεπΠη ἐστίν, τὸ λοιπὸν ἵνα) το λοιπον εστιν οπΏ Ρ.ΕΚΙ, αἱ 

Ίοπσ6 Ῥ]α ΕιιδάέπιδΙ οχεά (Ον 1555 Τ]άτί Ώαπι (αά Π. 1.) αἲ: 1ἴεπι Μεί]Ἡ 
ΟΠΗΊβ8Ο το. Ὀἱδίϊπσιπαπίέ απίθια ςε (0 συνεσταλμενοσ το λοιπον εστιν’ 

(5ἱ6 1, αἱ ΡΙασ1ά γταΐτ οορ ΌΏααπι ανπη ΟΙ 1,555 Τπάνέ Ώαιη αἆ Ἰ. ].), ς 
συνεσταλμενοσ” το λοιπ. εστιν ινα. Ὠεπίηιο ο ΟΥΡΣύΤ Τεπιρις οοἶζεσ- 
μπι; ΒγΡετεθὲ ΕΥᾷο µ: ΑΙΡΡΣΣ5 ἢε οαεἰετο, Γγαἴγεδ, {επιρι ὄγευε εσί. 

Τεϊίφιπι εεὲ μέ: απο 5198 ο]εγ]ό Τεπεριι φιιοᾷ γεβίαἰ ὄγευε εἰ. [εζίφιαιηι 
εδὲ τιέ | ννα και δἳ. Ον]πί 5181: 113 Μοί1653 ΕρΗτὸ:ὸ Εαδάθπι Βαβδ)δ0 Τετ 
πηβτο 139 ΟΥρῖοἳ α] πια... 611 απι {α {οἱ «ορ Όαδπα αγιι Ου ας, 661 0η 
και | ου εχοντεσ: 5ὃ 1624. 1095. 1641. 1656. 1618. οπι ον. Ῥεσ ΕΙΓΟ- 
παπα, πῖ νάΐτ, | ωσιν Ρταείεχ ἄταεςος πί Ο1 ει] Μοί]ι 653 Ερ]ι535 Ές 

ἄθπιδ1 Βας»,δ40 οίς οἰίαπι Τοανίπᾶτό 1139 ο. ΡΙ Οτίηί 351.113 ΟΥρῦοῖ είο... 
ΓΕ Γ 5 ΑΥΠ ΟΠ) 

80, κλαιοντεσ Ρἱ5 (Ρ3Ύ κλεοντεσ 918) ... Εᾷ κλεθοντεσ 

81. τον κοσµον «πι Ν”ΑΒ ϱ0Ρ Ώαδπῃ ΥΠ. Τέ6πι αἀάῑίο τουτον Ῥ Ίσα 1Τ. 
(5 πιιπάιπι ο, ἆ ο Ίππο πιά, ἵ ο πιο) ... 5 τω ποσµω 

τουτω οἳπῃ ΝΕΡΌΘΙΟΕΚΙΡΡ αἱ Ρρ]ει Ειδάεπι 51 Ερ]ν 555 Βα5 ὖ, 640 ΟΥ 1, 518 
Επίπα]σοοᾶ βονετίαποαί 14 Τμάτί (5ος 29305 1, 6, αἆ 1. 1.5ΕΠ16Ι οπι τουτο) 
Ώαπῃ αἆ Ἡ. Ἱ. (δίΡΥΑ11 66 τουτω τω κοσµ..) αἰ. Τίεπι πιῖὸ νο Οτίπέ», 57: 

113 Τετ{ο]έ Γεω 3 9 ΟΥῥ 116 ϱ{ 50 Απηργβέὲ αἲ πια ᾖοο πιο (Τετί πιο 
ἐ6έο, Ίου βαεσιῖο) ; Ίἴθπι 5γταίτ θίο | καταχρωμµενοι εἰ. Εαδάεπαὂι Ερῃς 
339 Ῥα5 5,640 οίς ... 1, Βαβθί] 410 (ΠἸηνί{ο «ο41) Τ]μάτιὃ, 9 Τε παραχρω- 
μενου... 191. ἆ ο Ε πιῖὸ νσ ἙῬασπινίᾶ Ώαπιρατα]! 605 ΟΥρδ0τ Απιζτει αἱ 
πα (Ποπ ἴέεπι ϱ Τανί επί Γ611) χρωµενου 

99. δε 6{. Βπδάθιη 51 Ῥα8 5,640 οίς (88. ΟΙεπιδτὸ γαρ)... Εᾶ 61. ἀείέρ 
τηῖὸ ζᾳ Απιογοι οπης Ίέεπ Μαί] 653 ῃ αρεσή εππι ΝΑΒΡΕΓΑ ΙΤ. 31. 46. 
109. 199. 140. 1089. (168 α οοπ]α{οτίθαβ ρᾳαδδίπη περ]αοία νά!τ) Μεί]ιδῖδ 

οί 51οοᾶ Επβάεπι 5Ι Ῥμς 5,640 (56 ΠΒιοί ]6οίΙο)... ς Τί αρεσει επι ΕΙΡ 
α] Ίοησο Ρ]α ΟΥ3345 Μαι] 655 ΕΡΗΤΟ55 ΕρΙΡρΗ 81 οἆ 98. 535, τ1ο Είμα] ὁοᾶ 
ΤΠᾶτι Ώαπι αἱ | τω κυριω εἰ. Μεί] Έας Βα5 Ερῃν ΕΡΙΡΗ είο ... Εα 

ρνρ ΟΥ2142 ΟΥΡ 174: 916 (Τοτίριά 16 φιζα ὑπυπιφίί ἄε ἀοπιύπο σιγεπέ, Φ11Ο- 
πιοᾷο Ώἰασεαπὲ ἄεο) Απιῦ 49 ΥΙΤΕΙ αἱ πια τω Φεω ({ εἰ. απίεα φιαό 

ιπιέ ἄεἴ) 

11ο 9, 17 



4060 τ, 93. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 

- σι - - ο - 

ἀρέσῃ τῷ κυρίῳ' 99 ὁ δὲ γαµήσασ μεριμνά τὰ τοῦ κύσµου, πῶσ 
2 - Δ ας πο τσ . 

ἀρέσῃ τῇ γυναικί. 94 καὶ µεμέρισται καὶ ἡ γυνῇ καὶ  παρθένοσ 
” - - , Φ΄ ο ο - ῃ 

ἡ ἄγαμοσ μεριμγᾷ τὰ τοῦ κυρίου, ἵνα ᾖ ἁγία καὶ τῷ σώματι καὶ᾽ 

ὃδ ο δε: ὃτ. Τ8. οπι δε {[ αρεση επ ΝΑΒΡΕΕΑ δτ. αἱ α]ῑᾳ Ειδόεν 51 
Ίδας 5640 (αἱ απίθ) ... ς Τί αρεσει ουτη ΚΗΡ αἱ Ίοησε Ρ]α Ο1επιδδ! Μεί]ι 

695 ΕΡρΗΥ535 Επίλα]οοᾶ ΟγτξὶαρἩ 136 Τ]μᾶτί Ώαπῃ αἱ : 

84. και µεμερισται εππι ΝΑΒΡΣΙ"Ρ 6. 10. 1Π. 81. 1. 44. 46. 61. τ1. τὸ. 
95. 109. 199. 19τ. [νο ΒΥΙΣΕΝ (ζβογύπιει αιίεπι εδἰ ἴπίεγ) εἰΡ 6ορ Όαδπι 

ΑΥΠΙ αθ(μαίσ (ωεγηπιέαπιειι ἀἰσίδις εδ) Μεί1692 Ἐαδασπιδί ΈΡΗ 555 Ῥας, 
605. 640 (1γγΕΙαΡΗ 136 Ἑπίμα]εοά Ὦαπιρατα]1 641 Ἠ]ογ]ον]η 11 ϱΠε]νῖά Αισ 

Ῥοη ὁοπ/ας 6,936 ο(ν]τεῖηθὔδ1 ο αΗ0 Ῥο]αρ αἱ. Ψἱάσεπέαν εἰ. ΕρΙρΗ ασπο- 
βεετε 1 (η δε γαμήησασα µεριµ)α πωσ αρεσει τω ανδὃρι, και µεμερι- 

σται) εἰ Ῥ5-Α{1ι 3255 (ρ]απο αἱ ΠρίρΗΤΙ0) γενν, ς ΤΙ Ο1Ώ και οππ ΡΟΏΕ 

ΚΙ, α] Ίοημρε Ρ]ιἆ αρ παιἽὸ ΟΥ 196 Τμάτι ήν 6 οἱ αᾱ µ. 1. Ώαπι Τετίνεὶ 
ΥπΕΕ4 εὰὰ αρ Ηἰοιῖον]η 1, Απιζιαρς νιεςδη Απιῤγεί αἱ | και η γυνη 
6ππΙ ΝΑΒΡΟΕΑΚΙΡ αἱ (ογεξόᾷ ος νο (αἰῖαπι απ Πατ] {9ο]) ΑΥΤΡ ααί]ι 

Μα (653 Ε5άεπηῦ1 Βας”, 606 ϱ{640 Ἠπίμα]εοὰ 01196 ματιά θΣ εἰ α Π. |. 
Ώαπη αἲ Π. 1. (ΟΥρ316 δίο εἰ πιιζίεγ εἰ υὔ'φο ἠιπωρία εἰς) ... 5 ΟΠ και 

επι ΡΕ (ν]ὰε ρο5έ) αἱ ραιον]ᾶ πηῖθ οἷᾷ αρ Ἠϊοατίονίηα,τ {α. ἀεπιῖά 
ΒΥΙΣΕΠ «ορ Ὀαβπα αΓΤΩ ΤοτίσεΙ νβξά ΑπιρΙαρ» Υίτες Απσῦοη έοπίιᾳ ϱ{ 

υηρῖα Απηζιεί αἱ (η Ἑ ΙΠΙεΥ µεμερισται εί η} γυνή 5ρα 1 αφ αἷά αδἲ) | 

ή αγαμµοσ Ίος Ίοεο Ἱ. 6. Ρο5δί ή παρῦ. οιπι ΝΑΡΕΕάΚΙ, αἱ ρ]ετ ἆ ε Ε3 

ϱ πιῖὸ [αι δγτα αγ ααθλαί Τεί] 603 Βας 5, 640 (αἀἀεᾶ η γαµησασα αᾱ 
γυνη) Εαίμα]εοὰ (αί. ΟἨ156 αρποβεστο νά:γ) Τινᾶτιὃ, 319 (1. 6. αἆ Π. ].) 
ο{ 363 Ώαπι (ηα]ο οπη καν Ἰπίεχ η γυνη εἰ η παρθ.) εἴρβῖΔΙΙ 641 ΤΗΡΗΥΙ 
Τονίσε] νίτβα” ΟΥΡ 516 Απιριας νηξς Απιζηςι Αισῦοῦ οοπίαρ ειν εβῖη, 
ὣσά οχ 5 παεῦ 11. ΤΙ. 193. αειμαῖῦ Ῥαρεᾶ Ἐίμα]εοά ΑιςῦΙ5 ᾗ αγαμ. 
είίαπι ρο»δί η γυνή αἀάιηί, αίᾳαε εἷο Ἰπ... ΒΡ 6. 10. 91. 41. 44. 46. 

τὸ. 19τΤ. να «ορ Όααβπι Ειδάεπιδ1 ΑπιυσιιιἝῦ ο[αρῖςί 68, 1091 Ἠἱαγῖονίη 1,τ 
Ῥε] ή αγαµοσ ἴαπίαπι Ροβί η γυνη αἀάπηπί,. Ἐκ Τιαιί Ἱρῖίαν {οέαπῃ 10- 

επι εχη]υοπί: ἆ ο 6 ΑΠΙΡΙΑΡΣ νιβΕ ὐυέρα εδὲ εἰ πιιζ{εγ εί υἱφᾳο. Θμαε 

ὑππιρία εδ (Απιῦ ποπ ἐδί παρία) οοφίίαἰ: {α 1ὲ ἀὐυίδα εδἰ πιιζίεν εί υὔγῇο. 

ᾧμαε ἑωιαρία εοέ εοφίαί: ἴ 1 ἀἰωίδα πειζίεν (ἵπ ταθςῖ5 5αρτα 1Πθα1ι 

αἀἁῑίατ Ὀωυιρία) εἰ υηηο. Ιπιπασι]αία σοφία: παῖὸ Φεραταία εδέ ποιιζζεΥ 

αἱ υἴφο. Θμαε ποπ εδ ππρία, οοφέἑαί: Τετίνει νιδε ωρα εδέ, ἴπφι, 

πιηζίετ εἰ υἴγφο. ᾠμαγεῖ φιιοπίαπαι ἑππιρία, {ᾷ εδέ υφο, οοφζαί: ΟΥ ρ518 

ιο εί πιιζίεγ εἰ υἴχφο; ἐππιρία οοφίἑαί (εοπίτατ: αδίς εἰ υἔγφο εἰ παιζει ; 

τιωιφία οοραἰ): Απηζιςι ζυΐδα εδέ πιιιζίεγ εἰ υὔ'ρο. Άαπι φΊιαε ποπ ἐδέ 

πιρία, εοφίέαί: νο εἰ αἴνίδι εδ. 1ὲ πιιζίεγ ὑιπιρία εἰ υἴγτφο εοφᾶαὲ: 

ΑιρβῦοἩ σοπίας αἰν]γείη ᾖὲ ωίδα εδὲ πειζίεγ ἱππιγρία εἰ υἱγφο. Θιιαε ὕι- 
Ἰωερία εδ, βοἰϊοία εδ. ὨΏε Ἰπίετρτείϊριας ταἰ]ααῖς: 5ΥΥ56. ἱβοίπιει 

αωίεπι εδ ἔπέεν πιιζίεγετι εἰ υἴγοίπεπι. Θιιαε υἴγο ποπ εδ, οοφίίαἰ: 5ΥΙΡ 

10έ ἀῑσίδαε δέ οἱ µποΥ εἰ οἴνφο. «ιαε οαε[εῦδ εδὲ, εωγαὶ: αεἲ]ιαΏ οεΥΠΙ- 

απιετι ἀἰσίδις εδί. }έ πιιΠ{ε) φιιοε υἰζμα εἰ υὐγᾷο φιιαε ποη τιιραῖέ οἳο. 

Βία νοχο Ἠίεν Τον]η 1: ,]]αά Ὀτον]ίει «ἀπιοπθο, 1π Γμα]πῖς οοάἹοίριαν 

Ἠππςο Ιοζαη Ἱία ]εσί: ίνα εδ οὔφο εἰ πιιζίεγ. Ωαοὰ αααπιᾳααπι 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ τ,ὃῦ. 4οἩ 

σε τς ι / -- - , - 5 
τῷ πνεύματι' ἤ δὲ γαµήσασα μεριμγᾷ τὰ τοῦ κύσμου, πῶσ ἀρέσῃ 

τῷ ἀνδρί. 99 τοῦτο δὲ πρὸσ τὸ ὑμῶν αὐτῶν σύμφορον λέγω, οὐχ 
ιο / εν το ο 2 ν Ν Ν ο Δ ο 
ὕνα ῥρόχον υμῖν ἐπιβαλω, αλλα πρὸσ τὸ εὔσχημον και ευπάρεδρον 

λαῦσθαί 5ΙΙΠΙ ΕΠΙ ε{ ἃ ππς 4ποςπο Ρτο απα]]ίαία ]1οοῖ εἀΙ5βογίαπῃ 

εβί, ἴ8Ιπεη ΠΟηΠ 68 αροβίο]ῖςαα νεγ]ία(ῖδ. Βϊᾳπϊ]άσεπι αροβίο]ιι5δ Ἱία 

βογ]ρεαῖέ αἱ {γαηδία πας - ο ἀῑνίεις εδ; αἱ Ίαο βεηίοπίϊα ἀεβη]ία 

ἐταπεργοθςβίίαν αἲἆ νΙτρΊπεςδ δί οοπ{]παηίες αί αἲί: φιπ[ίε ἱππιρία εἰ 

οὔ:ᾳο σοφἑίαέ φιίαε σιιπὲ ἀοπιζπί αἴς. Ῥαίτες ραδεῖπι 11υσετο, αἱ Ερὶρ 55 

οἱ 535 εἰ Τ10 1)απιβατα]Ι 641 Ῥ»- Α.ι2135, Πηέοτραηχ!ϊ 1ωμ βίο: γυναικί, καὶ 
µεμέρισται. καὶ ἡ γυνὴ ἡ ἄγαμοσ καὶ ἡ παφθένοσ ἡ ἄγαμοσ µεριμ)ᾷ 
οἱο. Ἠ νετο αἲ 1. 1. εἷε: αυ γυναικί. καὶ μεμέρισται καὶ ἡ γυνή. 
ἡ ἄγαμιοσ μεριιιγᾷ δἷοε γυναικί. µεμέφισται καὶ ἡ γυνή. ἡ παρθένυσ 
κεριμνᾷ εἶσε γυναικί. καὶ µεμέρ. καὶ ἡᾗ γυνή. καὶ ἡ παρθέν. ἡ 
ἄγαμοσ µερινᾷ. Τίεπι ΑΡ’ γυναικί, καὶ κεμέρισται. καὶ ἡ γυνὴ ἡ 

ἄγαμοσ µεριμν. Ωπογιπι ΠΜ] ποὺῖς Ῥ]αςθί. Ἰαεγὶβοίπηα Υ6ΓΟ 4ππθ 

εἀἰά πας Παῦεπηας απΠπη Ῥχο {αβδίπιοπΙοταπῃ οταν]ίαία, ἴπ απῖῦτς 

ΜείμοάΠ εἰ Βαβ εαπί, {απ Ῥτο 56ηδα αίᾳπθ δεη{απέίαγαπι 1]οοί 

εοἱαθγομέ]α. | και Ρροβδί αγια ουπι ΝΒΕΟΚΙ, αἱ Ρ]ει ἆ ο Γρ πιῖὸ απι Πι 

ἀειηῖά αγ] ΑγτΡ αθί] Ο1ειη 551 Μοί]ι 695 οἱ61ὅ Ἠαςά επι 1 ας ὃν δ1ν 
Τά ν{5,210 ϱ{ 94685 Τ)απιδί» (οί α Ἰ. 1. οίραα]1641/ α] Έετίσε! νεε” ΟΥρ 

14 ϱ{3516 Αισὺον εοπίας οἰν]ταῖαπ Απιζικί α] ... ΑΡ5ΙΡ 1π. ὃτ. νρε]ὲ εἰ 
εὰ4 αῑα (11 {οἱ) ΦΥΥΣΕΝ «ορ αγπη ΤΙ 4ἰΠί 160 ϱπηαπ]οἩ 6,311 ϱ{]αί 6,350 Ἐρ]ρ]ι 

51. 5.0 Ῥς- Α{Ξ55 οἱ Α{]αἴ 2,646 Οπή 2,364 Τογ{ακοτ 1)” (Η]ατίονΙα1 6θπιε] 

Μαῦοεί 56π1ε] ποῦ μαῦὈοί) Ῥε]ασ αἱ οι. Ο6 εἰ. Οι 3,143 και ο μεν αγα- 
µοσ µεριίγων τα του κυρ. πὠσ αρεσει τω Όεω, ινα 3 αγιοστω σω. 
και τω πνευµ., εἴδ{ ωσ ε’ τω σπουδαζειν ειναι την παρθενον αγιαν 

πιγευµατι καισωµατι(]ος ογά]ιο ε{. ΑΠ). Αίαπε Ἠ]ης 1η [και] | τωσω- 

ματι κ. τω πνευµ. ΟΠΠΙ ΝΑΒΡ 1τ. ὃτ. 406. τὸ. Τ4. 118. 120. αδεῦ αἱ 
Ο1επιῦδῖ Εις 4εσαδΙ Ερ1ρΗΣΙ Ει]ια]οοᾶ Ῥς- Α:ῑι 195 Ώαπηρατα]] δέ (ΟΥ113 
νά απίε; Πρίρῃ 535 τω σωµ. και τη ψυχη). Αραὰ Μ.(]Τ0 αλλ αμφω, 

κατα το) αποστολο», και ε’ τω σωµατι και ε’ τω πνευµ. αγιαζηται. 

...ς ΤΙ οπι τω Ὀ]5 επι ΡΕΕαΚΙ, 8] Ίομσα Ῥρ]α Μοαί]ιθτὸ ε{θὺὸ Ῥα5 5, 910 
Ὦ1άΐτί 160 ϱ(πηαπ{οἈθ, δΙ1 Τά γε)210 ϱ( 4,450 Ώαπι αἲ µ. 1. ΤαρΗγ] (ΟΥ 11944 

νὶἀς απίθ) | τα του κοσμου 6ί. Μαί]ι 695 Εις 1έ1η 51 Ρας 5, 640 οἰς ΟΥΡ 518 

εἰίο .... Ἐ ΟΠ1, Τίεπα ναίν Τετίνει νρς4 (μιρία αιέεηα, 1 εδέ ποπ οἴτρο, 

εοφίἑαέ φποπιοῖο γίαεεαί νο) ϱίπΧοτ 15 (ππρία υεγο δοἰ[ίοίέα εδ φποπιοᾶο 

οοπίαρί 81ο ρΙασεαί), η]δὶ οπιῖσδα Ηυενίαιί οἰίαπα{ (τί ρπατηαδ. | αρεση 

επι ΝΑΒΡΕΕα 11, 91. 46. 48. 61. Ειδᾶθηι δΙ Ῥα5 0... ς Τί αρεσει 
ουπι ΚΙΡ αἱ Ίοηςβε Ρ]ὰ Μεί] 095 Ἐριρ]Τίο Ον 1193 Ἐπίμα]εοά Τμάν ι0ῖ5 
Ταπηὺί5 α1 

86. συμφορον (49’) ευπι Απρ” 18. 11. 26. 49. (α]νιά, πορ]εσέαπα επίπι 

ϱ8ί) ... ς συμφερον ΕΝΤΙ ΔΕΡΕΕΕΟΚΙΡ δΊ. αἱ Ρ]ει Μαι] 655 Εβάςπι δί 
Ώας 5,640 Ομγ 196 Γπ{λμα]εοὰ Τ]άν(Ὀϊ5 (μὲ απ{θ) Ὦαπιθῖ5 (αξ απ{θ) αίς | 
ουχ: Ε ουκ | ευπαρεδρον Επι ΝΑΒΡΕΣΩΟΡ αἱ ρ1α5ὸ Ο1απιδῖὸ: 651 Εςά επι 
Βα55, 640 ϱ{54εΡ6 αἱ πια...ς (Ξ αὺ Φσ) ευπροσεδρον επ κ αἱ Ρ]α 

0196 (ην 11ο πο56 1) Ὦαπιρατα]]641 (Πομ Ἱέεπη πα Ἡ. 1.) Οες, βιπι]έεν 

1, προσεδρο», ὃ. 6. ευπφοσδεκτον 

ΤΙΒΟΗΕΝΡΟΒΕΕ, Ν. Τ. θᾱ, 8. 95 Β 



πο ἤΤ, 2 

4098 τ, 90. ΠΡΟΣ ΝΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 

- .] ’ . 5 Ν 

τῷ κυρίῷ ἀπερισπάστωσ. 9θ εἰ δὲ τισ ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρ- 
, - 5 τε ο. ; 

Φένον αὐτοῦ νομίζει, ἐὰν ᾗ ὑπέρακμοσ, καὶ οὕτωσ οφείλει γίεσθαι, 
[ιὴ / , 3 2 | / ’ Ὠ [] 3η ας 

ὃ Θέλει ποιείτω' οὐχ ἁμαρτάνει, γαμείτωσαν. Ὁτ ὃσ δὲ ἕστηκεν ἐν 
- , 3 ο .- 2) 3 / λ 3 Ν 

τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἑδραῖοσ, μὴ; ἔχων ἀνάγκην, ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ 
ο σα ῤ Ν ο. / 2 -” ὁδς/ / .- 

του ἰδίου Ὁεληματοσ, καὶ τουτο Κέχρικὲεν ἐν τῇ δίᾳ καρδία, τηρεῖν 
-- ” ’ ω ο ος ν- 

τὴν ἑαυτοῦ παρθένον, καλῶσ ποιῄσει. 98 ὥστε καὶ ὁ γαμίζων 
- - -” .) [ά .- - 

τὴν ἑαυτοῦ παρθένον καλῶσ ποιεῖ, καὶ ὃ μὴ γαμίζων αρεῖσσον 

96. ασχηµονειν - γοµιζει: Εα ασχήµονει [απίππῃ. Βεά ἆ ο ἔρ {έώγρεπι δε 

εαἰκέὐπιαί, Απιογςί ἔπτρεπι δε σἰεγίί, νς ἔωνρεπι δε υἰζενὶ εωἰεέίπιαί | επυ 

τη» παρθ. αυτου (5 οδεῖ εαυτου) Ἡ. Ἱ. εἰ. Ρδ... ϱε(εά4είρνς 

Ῥαβπω αὖπι (Βἰπαλ] του. ΒΥΥ5ΟΝ) Αιπῦιςί αἱ Ροδὲ νοµιζει Ρο, 5δεᾷ γ]ᾷθ 

απέθ Εα, επ Τΐ{ νρ. Ο εἰ. ΕρϊρΙδύ9 το εαν νοµιζη ασχηκονειν επι τ. 

εδιαν παρύΦενον, και ουτωσ οφειλει ποιησαι, γαµειτω, ουχ αµαρτανει. | 
ουτωσ: Α τουτο | γωεσθαι: Εα Μεί]ιδ5 γένεσθαι | Ρ ποιητω (ΒΙπΙ 18 
Ῥ ραδδίπι) | ουχ: ΡΕΕά ουκ | Εᾶ αµαρτα)γει | γαμειτωσαν (Κ1Ρ αἱ 

γαμητ-) ... Ρ"Εα 6 ΦΥΙΣΕΝ αγπι ΕΡΙΡΗΣΟ9 (νἷὰς απίθ) Ας εταί οἱ Η0 ατὸ 
10130 (ποπ ρεεσαί, πιιδαί, αἱ 5) γαµειτω. Ιίεπι ἆ ε Ενρ ΑιπΟΥΒί αἱ πο 

Ῥεοσαί δὲ πιθαί 

ὃτ. οσ δε: {Τ. ο δε | εὗδραιοσ Ίιος Ίοσο Ε1ΠΙ ΝΤΑΕΡΕΡ 1. 25. 91. ὁτ. 99. 
46. (γενναιοσ, επι Ἐπίιια]σοά) 49. ὅτ. τι. τὸ. Τ4. 120. 19Τ. αἲον ἆ5εν 

γρ «ορ Ὀ88δίη ΑΥΤΡ Ρας 5,640 Τ]άτε αά Ἡ. 1. Απιζηησι να 345 Απιζγεί αἱ 
εωνς Ῥοδί εστηκεν ΕΙΠΙ ΝΟΚΙ, αἱ Ίοηφο Ρ]α ΑΥΥ5ΕΣ Τά τί”, 168 ΈΏαπι αἱ 

εν«Ἐα 4 ο Γρ ααἰμαἰῦ ΑΤΙΩ ΟΙ Ῥ]απε | εν τ. καρὸ. αυτου 6ΠΠΙ ΒΑΒΡΕΕ 

αρ 17. 98. δΙ. ὃτ. 9. 46. Τὸ. 80. ἀδοι (4139) ἆ ο { ᾳ νς 5ΥΙΣΕΙ «ορ 
Ῥαμπι αγπι αθεὮ Βα5 5,640 Ἐπίμα]οοά Τ]άτεδ,31 ΑπιρΣβερο Απηζιςί εἰο 
ενως Τϊ οἵπ αυτου οἳπῃ ΚΙ, αἱ Ρ]εΥ ΑΥΤΡ Τ]άτί 5, 49δ Ώαπη αἱ | εξουσιαν 

δει Α οπ δε, ΙίθΙη 60Ρ ὈδΙῃ αΠΙ | εν τή ιδια καρδια ΕΝΠΙ ΝΑΒΡ δ1. 
99. 46. Τὸ. τ4. 886" (Ίίεπι ὃτ, αἀάῑίο αυτου. ὙΥάῑ ΑΡΙΟΡΕΘΓΕ δ{ῖαπη 

Απιζιιι πι 81ο οο)ζε) ... 6 εν τη καρὸ. αυτου οππι ΡΕΕΑΚΙ, αἱ Ρ]εν 

Βαφζνθέυ Τμάτευϊ5 Ώαπι αἱ]; Ἱίαπα 1ὲ Υς πι ουτε 81Ο ... ἨΏ (ες 6ΥΤΟΣΕΠΙ) 

εν τη καρδια ἰαπίαπα ουπι 0133” Επίμα]εοᾶ | τηρειν εππι ΝΑΒΡ αἱ ρ]α530 
Επαίμα]εοά Τ]άτί ὃν 311 ος 5, 184 ΤΗΡΗΥΙ «.. ς του τηρειν ΕΝ ΡΕΕΟΚΙ, αἱ 
Ρ]α (96. το τηρ.) Βαλδ,δ40 Ώαπι Οεο | ποιησει ΟΙ ΝΑΒ 6. ΙΤ. 46. 6133 
«ορ Ὀαθπι Βαβ5,δ4ο,,,ς ΤΙ ποιει ΕΙ ΡΕΕΘΚΙΗΡ αἱ Ρ]ει (11956 ποι- 

ειτο) 1ἱ (5εὰ {3 ὄεπε Γαείαἑ) να »γταῖτ ααἰμαῖὈ μάτι Ώαπι αἱ 

98. ὧστε πδᾳιθ καλωσ ποιεν (νὶᾶς ροδί 4ε ποιησει) εἴ. Ο]απι δδΙ Ῥα5 5,840 

εί Αιρδ86Ρε α]. Ασποβοϊέ αίϊαπι Μείῃ 655: ο γαρ ὀυνακενοσ, φησι, 
και φιλοτιμουμενγοσ τηρει’ τὴν εαυτου σαρκα παρύενον αρειττον 
ποιει' ο δε η δυναµενοσ, γαμιζων δὲ γοµιμωσ και µη λαθροφΦορωώ», 
καλωσ. Αίαπθ ἵρδα νεινα Ῥαυπ]] Παῦαίθδ ὥστε και ο γαμιζων την 

εαῦυτ. παρθεγον καλωσ ποιει, και ο μὴ γαµιζω» χρεισσο» ποιει ... Ἐᾷ 
99, ὅτ. Ὀδογ” ἆδετ [ο οπι (8. 114. ἴοίαπι Υ6ΥΞΙΤΩ οπ1) | γαμιζων ρτῖ 

(.9’) οὐπι ΝΑΒΡΕ ΙΤ. 28. 81. 46. ΟΙαπιδὸΙ Μεα(1θ55 Βας 5,640 Ειέμα]ςοᾶ 
κεως ΤΙ εκγαμιζ. οππι κ Τρ αἱ ρ]εγ ΟἨτ 1405 οἱ 365 Τμάνι 36 ΤΗΡΗΥΙ 

Οεςο. Ἰίεπι κ τα. 11937” Τά τεδ,211 Ώαπι εγγαμιζ. | την εαυτου παρ- 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ το 4ο 

ῃ Ν πν ον ’ «σος οην ον ο ο 
ποιῄσει. 99 γυνὴ δέδεται ἐφ ὅσον χρόνον ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆσ' ἐὰν 

-κ μὴ ς / - 

δὲ κοιµηθῇ ὁ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι, µόνον ἐν 

Θενον οππι ΝΑΡ 1τ. 81. ὃτ. 46. τὸ. 109. (αι. τ1 2 95 9) ΜείΠ65ὸ Βαβδιδ10: 
Πθπῃ (αίᾳπθ βίο Τη) ΒΡΕ (τ132 953) Ο1επηθὸ1 την παρδ. εαυτου (01 εια 

αιτ.). Τετ οὗ σίπεπι 5µαπι ἆ ϱ πα ὸ νρ 8ΥΙΣΕΝ αἱίΡς. οῦ. 60ρ Ὀ8βπι 4ΥΠ1 

ἈθίἩ Αιιδρεςο 11εχ 10/50 Απηζγεί Ρε] αἱ ... ς Τί οπι οππι ΚΙ, αἱ Ρ]εν 
(νῖάρ απίε «ντβ) Οτὺ5 (π{ απ{θ) Τ]μάτί Ώαπι αἱ Ας 1ΤΕΙΠ6,548. 950 ϱ/ αἲἰθ | 
ποιει ΟΊΙΠΙ ΝΑΡΕΚΙΡ αἱ Ρε ἆ ο νςρ τ6]1 (αθίι /εο) ΟἶεπιδδΙ Μ οί] ο5ὺ 

ΟΗσδίς Επίλα]εοὰ Τ]ιάν(Ὀί5 οίο .... π 6. δτ. 61”" Βα5 5,610 ποιησει | και 
ο µη οππῃ Ν ΑΕΡΕΕα 1Τ. ὃΤ. 46. τὸ. 989. 1ΤΤ. 119. ἆ ο {  πιῖὸ ΑΥΥΣΕΝ 
«οΡ Ῥαδπα αγά Οἶεπι Μεί] Βαςῦθ41 Γα{]λα]οοᾶ Αποςβερ Απιζγρίσ].,.ς 

 αὖ Βσ) ο δε ή οἳΠΙ ΒΟΚΙΡ α] Ρ]εν ΥΥΡ αθίὮ ΟΗΥ1305 αἱ 3165 Τμάνί 
Ώαπι αἱ | γαμιζων 8ες οππι Ν”ΑΒΡΕΕα 1Τ. 46. 1Τή. 118. 119. (28.91, 
}. 1. ποη ]ααάαπ{ϊχ, πες πηαρῖςδ αἆ γαμ. Ρα, απϊ α Ὁσ {απίυπη οοπ]α 

επί, 1Ττ. 1Τ8. 119.) ΟἱεπιδδΙ Μαί]ιδδῦ Ῥαβ”641 Ἠπίμα]εοά ..,ς(- αν 

84, 5εᾶ αὖ’) Τί εκγαμιζ. οεππι Ἀὸκ (απ Ρος Ἰ εγγ. πί απίε7) 1) αἱ 

Ρἱεν ΟΗχ0ἱ5 (αἱ απίθ) Τμάτε 5 54 α1. Τίεπι (κ 2) 899. 11933 Τατ δ)ὔ11 

Ώαπι εγγαμιζ. | ποιησει «η ΝΑΒ 6. 1Τ. δτ. 46. 0133 «ορ Λας ὅ, 641 

Ἐπίμα]εοά ,,. ς ΤΙ ποιει ΕΙΠΙ ΡΕΕΑΚΙΡ αἱ Ρίου 1{ νρ τα]] (ααίὮ 7εοῖξ) 

Ο16πιδ»Ι Μαί]ι 655 Ο 1405 ος 3,163 Τά νε0ἷ5 Ώαπι αἱ 

99. γυνη: Ἐὰ Ο]οπιδίό ή γυνή, επι «ορ Ώαδπ | δεδεται 5ἶπο αἁ ἁῑίαιι 
οσα  ΑΡΡ"ΕΑ 1Τ. 61313 ἆ ϱ απ ἀθπιῖᾶ {οἱ Πατ] (ορ) ὮΏαδπι αΥΠΙ 

αθί]ι Ο1επιδ”ὁ 05,641 οἱ Ὀἱ5 641 οἱ εαί 155 ΑΠ]αίΤΤΤ Έα ποπος 11 μῖδ 0Υρ555 
Απιυ γίάιϊ 156 Ας ΡοΠ νἰαα 6, 9τ1 ϱ{ Υβῖη 845 ϱ(αΠῦ α] ... ς(Ξ- αν 2) 

αἀᾶ γοµω εππῃ ΝεΡὈοίΕΡΕΕΙΡ αἱ Ρεν { 6 νεἍῖε ξα ντα Ερῖρι 55 ες 
οοᾶ νεα ΟἨνγ 5,331. 346 4ο 58ερ Ἠιίμα]σοᾶ Τ]μάτί 5,19) αἱ ὃ, 313 Ώαπῃ αἱ Αποὸ 
ϱΡ 65,1055 Απηῤιςέ Ῥε]. Πε κ 19. ΕρίρΙΑ 55 Ρείαν αάά γαμω. Τίεπι «ΟΡ 

αάά οἶγο 5μο, ἨϊονϊοσῖαΙ φίγο | ο ανηρ αυτησ: Ἐοπιο | εαν δε δίποα 
και ΕΙΠι ΔΑΒΡ"ΕΚΡ αἱ δαέ Ίπα Ο1αοπι δέ ΟΥ 5,631 ο{δ4τ οί εἰ 155 Ον ὃν 541. 
345. 349. 350 ϱ{19435 Ἐρ1ρΙ 55 Τ]μάτί 5,313 Ὥαπη. Τίεπι ἆ ϱ νρ Αάς αἱ 
αιοᾶςί, ἔ ρ ΤεχιὈῖ5 ΟΥΡ Απιοισί αἱ οἱ αμίέεπι ... Τϊ αἀᾶ καν εαπι ΡΕΕΕῖ 
αξτι, αἱ (ογαῖ” ΑΥΤ Τά τίς 16δ Οος (Εα κεκοιµηθη Ρχο και κοιµ.) | κοι- 
µηθη εἰ. Ο131941 οἰθ1τ ΟἩς ο11- 115: 319: 350 οἱ 139 Τά σὲ οἷς Τοτίπλοπος 

11019 ΟΥΡ 335 Ηιετίονίη 1: 4, 158. 169 οίς ... Α Όαδπι Α7ΤΡ Ὦς Οἶεπι Ονεδί 
109. 198 Ἠρίρ] 498 Ῥας 5,290 ΤδγΗΠοΠΟΡ 11 5επιθ] Ἠϊογιονίη 1: 145 ϱ{64]215 

αποδθανη [ο ανηρ 5εο 8ἵΠε αυτήησ εππῃ ΝΑΡΚΡ αἱ Ρ]11550 αγιρ ἐχί Ο9/641 

οἰοαί 109: 155 Ώας 53986 ΏρΙρμή985 Ον ὃν 31 Τμ γεὈῖ5 Ο6ς Υἱρίη (νιᾶς βα9) 
γωως (4900) α”ά αυτησ ομπῃ ΡΕΕΑΙ, αἱ δαΐ πηα 1{ νο ΒΥΥΣΕἨ ϱαίρ «." οοΡ 

Όαδπι αὖπι αεί ΟΥ 31841 ΟΥ 51334 εοτη ϱε 1333 Ώαπι ΤΠΡΗΥΙ ΤετΗποποξ 11 
βειπε] Απιῦ Απο Απιριβί α] ... Ργο ΠῬογίαίε εἰίαπά1 Ῥ]απε οπι ο ανηρ 
Υσιη» ΊαοΆπα (]σπῃ δ46 Ο]γ ὃ, 344 ἐχί 245: 350 Έαγίποπορ 1 Ρἱ5 ΟΥΡ 928 α] | 

γαµηθηναι (1 γαμησαι) εἰ. Ο1επιδῖ Ο15)841: 641 ϱ,οαί 109: 196 Ερϊρμόδὲ 

Ώα5 5,396 οίς... Ἐᾶ γαμηθη, Ἰϊαπι οιζ υιίέ πιφαί ἂ είς νς Τετίποποξ 

α] πια (Ο0ΥΡ225 ζἰδεγαία εδ αἱ οιῖ υηζέ πια) 



500 τ, 40. ΠΡΟΣ ΝΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 

κυρίῳ. 40. µακαριωτερα δέ ἐστιν ἐὰν οὕτωσ µεύῃ, κατὰ τὴν ἐμῆρ 
- Ν -” ” ” 

γτώμην᾽ δοκῶ δὲ μαγὼ πνευμα Όεου ἔχειν. 

ΥΤΠΙ. 

π Εν . ῃ ς / , » ’ 
1 Περὶ δὲ τῶν ειδωλοθύτων οἴδαμεν ὅτι πάντεσ γνῶσιν ἔχο- 

- ον τς , ο ”’ - 
ἄπθ,ὃ µεν. ᾗ γγῶσισ φυσιοῖ, ᾗ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ. 2 εἰ τισ δοµεῖ ἐγνω- 

40. κείνη: Ῥ µήνευ (εἶς) | ὃδοκω δε οππῃ ΝΑΡΕΕΑΚΙΡ αἱ Ρ]ετ Τέ να ΒΥΤΣΕΣ 
είρ της ϱοΡ ΟΥ 5641 οἱ 4366 θἰσαίδή ΟἨν 14 δπιοπίξ ος 5,350 Τά τεστ] Ώαπι 
αἱ Τετίποπος ὃ οἰεχἩ σαδί4 ΑιρτΙτβίη , 598 ο(αΗῦ α].... 4. 1τ. ὃτ. 6133 

1. Τὸ. 116. ἴο] Ὦαδπη 5ΥΥΡ ἴχΧί ααίἩ ΟγτῖοΏ 815 ΟτΙπέή, 46τ ΑπιὮΡΣ 115 οἱ 

9 Απιιςι αἱ δοκω γαρ ... ἆἲ αγπι Ο19)6134 οπι «ορα]απ | Όεου: 17. 
χοιστου | εχειν: ἔνρ Οτῖπί{, 461 Νοναίίαη ὃν δα Ἠ]ιοτίονίη 15 4 119 ρ{βα] 
4384 γιίο αιίεπι φιιοᾶ (Οτ]πί Νοναί γηῖα) εἰ εϱο ερῖν. ἄεῖ Ίαδεο ({νρ.]ὲ 

ἨΙογδεπιε] Ἰαδεαπι) ... Ἐα ἆἲ 6 ΤετιποποβξΣ οἱ ἐΧΗ εαδίά Απιργδί αἱ 
εχω. Τιαῖε: Ῥιέο αμίεπι (4 οπι) εξ εφο ερ. ἄεῖ Ἱαῦοο 

ΤΠ. 1. οιδαµε) οτι αἴςο (ποΏῖβοπι αίίαπι Τη Ἱπίετριαπσίξ): ς απίθ οιδα- 

μεν ϱΟΠΊπΙα Ῥροβπϊΐ; αὖὐ 57 οιδαµεν" (οτι παντεσ - εγνωσται υπ 

αυτου") | εχοµεν: 1, 1193 εχωκεν 

9. ει 8ἶπο δε οΙΠΙ ΝΑΒΡ 1Τ. 46. Τ1, τὸ. Τ4. 80. 116. αδΕΣ απι {απ {οἱ Πατ] 
νὶᾶ «ορ Ώαβπι ΒΥΤΡ ἰχί αγπι Ο]απιδής Οτεαίσ49 αἰλπί 4,515 ἸΠε]αίαρίρῃ 581 

Νες 1,684 Ειπίμα]εοά Ώαπι Τοατίραᾶς 1 ΟΥΡ αἰ. Τίαεπι ἆ ο Απιργεί 
φιιοᾶκί φιῖς, 5 δὲ απίεηι ἑ φπιοᾶεί... ς (4909) αἀᾶά δε οππι ΡΕΕΑΚΙ, αἱ 

Ρίαν (6 ν]άς απίθ) νροΙθ ἀαπιῖά ΕΥΥ5ΟΝ οἱΡ ο.” (5εἆ 97. εετισ δε, νο]ὲ 
ἀθπιῖά ΕΥ1Υ5ΟΗ οὗ φις αιέεπι) Ον 10195 ΤΗάτί αἱ (πο ἲῖι εξ αἱ φις) | εγνω- 

χεται (αὐ’) οτι ΝΑΡΡΕΕΑΡ 1π. 91. 9τ. 98. 46. Τ1. τὸ. 116. ἃ ο Οἶθιπ 

848 Ογσα{249 ἣγες 16584 Ε{μα]οοά 015, 555 Τ]άνε 66Η ο 1119 Ὅλρπη : Ίέεπα 
Με] ε(εΡΙΡΗ 581 γιγωσκειν’, Ιἴθπι 6 6ΟΦΛΟΕΟΕΤΕ ἑ δοΐνα... 6 Σιδεναι οππα ΧΤ, 

α] Ρρ]ον Οι 1564 ϱ{21605 ε{ 11, ὅδι Τμᾶνέ αἆ Ἡ. 1. ΤΗΡΙΗΥΙ Ο6ο. Τίεπι (εεἆ 
Ροίοδί οἴῖαπι αἆ εγνωκεναι βΡεςίαΤ6) δεῖγε {6 (νιὰε απίε) να Τετίρα ας 

14 Ονρ 514 Απιζιοι αἱ πια | ουπω (αβ/) οππη ΝΑΗΡ ΙΤ. οἱ. 46. τ1. Τὸ. 
116. Οἶαπι 548 Οτοαίδ4) Με]είερίραθ8Ι Νγςς1/604 Ε{μα]εοᾶ Ο]1γ”,605. 5,959 
ενως Τὶ ουδεπω οππι ΡΕΕΑΚΙ, αἱ Ῥ]εν ΟΗΥ 1; 66 οἱ 10199 οὐ 11551 Τηάτι 
4:054. 118 ο[0ἱ5 πα Ἡ, 1. Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ 069. Νοπ αἀἀἰάἴπιας αιιίοπη ουδεν 

οἵπι ΝΑΒΡ᾽ΕαΡ 1π. 91. 46. ΤΙ. Τὸ. 109. 116. 998. 4ο ΓΕ νΡ «ορ Β88Ιη 

ΑΥΤΗ ααἰῖι Οἶσπη Οτεαί οεἰπίά, στὸ Μο]οιδαρ]ρα Ἓγβς ΟΗτ5,555 Επια]σοᾶ 
Τ]ά νε 4) 1119 ο(5επηε] αά Ἱ, 1. Ταγίρπάἶσο1ά ΟΥρ 514 οἰίο... ς (409) ΤΙ αἀά 

ουδεν οππι ΡΌΘΙ«ΕΚΙ, αἱ ρίοι (97. αἱ οπι ουπῳ) Αγτας ΟΗ 199 οἱ 1564” 
9,605 ρι11:551 Τμά για αἁ Ἡ. ]. οἰόδδί Ώαπη αἱ | εγνω (49) επι ΝΑΒΡ"ΕΘΡ 
81. δτ. 46. τὸ. Τ4. 116. 190. Οἶεπι Ογοαί Μοα]αερίρα Νγςς Ειίμα]εοά 
Τ]ιά γιά »650 ϱμ1119 Ὥαπα ... ς Τὶ εγνωκε εππῃ ΡΕΕΚΙ, αἱ ρ]ετ ΟΙΥ155 οἑ1)564- 

3,005 6111551 (6645/65 ειδε, δἰπϊ]1έεν 1Τ. ἔθει: Ρτο ἠδει 2) ΤιάτιδΙ5 αἆ Ἡ, 
1. ΤΕΡΗΨΙ Ο6εο | δει: 1Τ. εδει 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ δ, 6; 501 

, ” η ὶ κ” - ος ο οὐ ᾽ δεν 
κέναι τι, οὐπω ἔγνω καθωσ δεῖ γγῶναι' Ὁ εἰ δέ τισ ἀγαπᾷ τὸν 

, 5 Γ 5 - λ - ᾿ ; - 

Φεόν, οὗτοσ ἔγνωσται ὑπ αὐτοῦ. 4 περὶ τησ βρώσεωσ οὖν τῶν 
᾿ ’ ”, Γ] οφ ” 3 ; Λο μυ 

ειδωλοθύτων οιδαµεν ὅτι ουδεν εἴδωλον ἐν κόσμῳ, καὶ ὅτι οὐδεὶσ 
Ν 3 ὃν [ή ν) Ν .4 3 Ν / Ν 2 ο] 

Οεὺσ εἰ μὴ εἶσ. Ὁ καὶ γὰρ εἴπερ εἰσὶν λεγόμενοι Θεοὶ εἴτε ἐν 
. τό) ος κ - σ ο τν « ν Λ Δ , ; 

ουρα2ῷ ειτε ἐπι }ήσ, ὥσπερ εἰσιν ὥεοι πολλοι και κύριοι πολλοί, 
3 2 ν) « . Ὡι « ’ ς ’ Ν ς - 

ϐ αλλ Πμῖ εἰσ Θεὺσ ὁ πατήρ, εξ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖσ 

ὃ. υπ αυτου αἳ. κό ... ΝὈ 1. Ο16παδή5 οπῃ 

4, περι τησ βρωσεωσ οὖν ΕΠΙ ΝΑΒΡΡΕΘΚΙ, αἱ Ρ]ον (116. 988. οπι ουν) 

ΓΕ πιὸ ΑΥΥ5ΕΝ ϱ{Ρ ἰΧί σορ Βαλιεἰλ”59 οἰς Απιῤγςί είς... Ρεμ 1. 1Τ. 108. 
εδ ἆ ο νρ ΒΥΤΡ ΠΕ Όβδπι ΑΥΠΙ ΑΙΡΙΠΟΥ ΠΙΑΠΙΟΠ 1Τ28 περ. δε τησ βρω- 

σεωσ ... ΡΕΙ" περ. δε τησ γγωσεωσ, Ρ 121. περ. τησ γνωσεωσ ουν. 

(Βία 4ε Ὦ βἰαἰποπάμπῃ 6886 πιροττίπηητη 1οεῖ ΘΧΑΠΙΕΗ π]θ ἀοομῖξ, ϱ3 ϊρῖ- 

{αχ περ. δε τησ γ)ωσ. ἀεᾷ1ί, Ρῦ περ. τησ βρωσεωσ ουν, Ρὰ περ. δετησ 

Άρωσεωσ. Ἑπταν]ί νετο τες, εαῖ Ρ3 περ. δε τησ γνωσεωσ ουν, 98 

περ. δε τ. βρωσεωσ 5εχρ8!559 νΙάεῬανίιν.) |. ουδεν (εξ Ο1επιΙτὸ επε- 

γνωκαμεν οτι ουδεν ειδώλον εν κοσµω εἰ δὃ ην δε ουδεν ειδωλον εν 
ποσµω): Ἐα Ε 6 (ποη Ἰίεπι ἆ ϱ) πι νρ ΒΥΙ5ΟΝ 6ΙΡ ς, ο). οορ Ιἱπί 181 

(ᾳοἴπιι αιίεπι «ιοπίαπι πλ εσέ εἴο) ΟτΙπί, 101: 195 Αποπιος πιαηίομ 

Απιζτςί α] αἀᾷ εστιν | καν οτι: 1 ΟΠ Οτι | οὐδεισ Θεοσ βίπα αζ αΙέαπα 

οπή ΝΑ ΑΗΡΕΕΑΡ 1Τ. 99. 46. 4Τ. 6133 Τὸ. 116. 119. ἆ ο Ε ππδ νρ «ορ 
Ῥαβπη Ασίη αθίἩ Βαβοῦὰ 3580 Εία]εοά ΟΥγῖα] 203 ο{αοι ῦ9 ΤΠ 181 Ααρπιος 
πηαπΙομ. Απιργβί είο .... ς (4Ρ09) ΤΙ αάά ετεροσ επΙ ΝΕΚΙ, αἱ Ρ]6υ βγγαϊν 
Ον 200 ος 1, 553 Τμάτί Ώαπῃ αἱ 

δ. λεγοµενοι: ΕΚ οι λεγ. (Ώ αὉ εισιν αᾱ εισιν παπδΙ]1Μ). Τίεπι ἆ ο Ερ πι 
να Ἱτὶπί ϱ{ο φιμὲ ἀἰοαπέ | Θεου ρεῖ 6{. ΟΥ 1,533. Τ46 ϱµ1Π15, 15Τ. 335 οι αἲΡ 

ἘΙΒΡΦ 558 ΟἨ1δο1 αἱ 11553 Τμ άἀτί 1, 1930 {421361 οἱ αἆ ΙΙ, 1. οἱςο ΙπΙπεΙ8Ι Ίθγέ 
πιατςδ,15 ομα10 ἨΠ]{1 Ρε] οἷς: ΡΕ ἆ ο Απηζἒιι αάά και κυριον | επι γήσ 
ΕΝΤΙ ΝΑΒΡΕΕΑΚΡ αἱ Ρεπια Οχ0ῖ5 ΒδΡ5 ΟΗΥ21 Εαίλα]εοά ΟΥ γἩσ106. 145 
ΟΥΥ86ιδ9 Τμάτι 126 εἰς... ς (- 60 Ἀσ) επ. τησ γηήσ οσπῃ πιίπαδς βλέ 
πια ΟΗΤ12553 Τπάτί αἆ Π. 1. εἴ(αβί εν τω ουραν.) 21550 Ώαπηβατα]!395 Οο6ς 

6. αλλ ηµιν εἴ. Οἱ 19533 ει 118 υἱ5 Τ14335 Ογτὴν 196 ΟΥ 201 Ογταᾶον 115 Τμ γε 

αᾱ Ἡ. Ἱ]. οἱ 111950 ϱ: 5, 1361 Ἴλαπι αἆ Ἡ. ]. οξ 1508 ϱίο ἨΗ1] 41. 907 ϱίο.... 

Όβαπι Ἰχῖπι 181 ΕπΡΡΣ 535 οπι αλλ (ΟΥ 3537 εἰπόντι ἡμιν ενσ θἷο ΠΟΠ 
ρτοῦαί, πες πιαρί5 ΒρίρΗΗΤ5 α)), αίᾳιιο Ἠϊπο Τη [αλλ] ημιν ... ΙΤ. εορ 

Οντης 115 ΕρίρΙΗ67 Ῥ5- ΑΠ 3159 Ογτ8οί 55 μην δε. Ἁἰνηϊ]1έθυ ποζῦς αιέεπι 
Οµ]{ 561. 883. ποδίθ 2εγο ΑΙΠΙΔΤΤτά ϱΕ11δ. ποδῖς ἑαπιεν ΟΥΙΠΙΣ, 101. 535 Τοτί 
πηατοδ,τ | εισ Θεοσ (Ρα ο Θεοσ) αἵ. 1ππϊ 181 0] απι 110 ΟΥ 1532 ο, 146 Ώιις 

Ρ5 585 οιαΗῦ Ώ]4 555 Ῥας 1:95: 816 Ερ]ρμ 4185 α] πια Τεγηατο δτ οί. κ 

οπι Θεοσ (α4ἆ κ) | ο πατηρ (Βαβ5Η και πατηρ): Ὀαδιι φιζ εδὲ ποὐίς 

φῬαΐεν | εξ ου τα παντα: ϱ3 ΟΠΠ τα | ήσ. χρι.: ΡῬιησ. ο χρι., ἆἲ Η11 
914. 413 (ΠΟΠ 1έαπη 83: 896 ο(α 110) οπη χριστ. [ ὃν ου Π9 πΙΙ8Ι ΟΥ 11923. Τ46 ϱ/ 

3,955 ϱ| 0,140 ϱ/]πῖ 5αερ ἘΙΙΑΡΣ 557 ϱΙαΤΟ 64: 105 Τ)1ᾷ 535 ο. Α{ῃ 60ο. 609 

αιαΗῦ. ΟΥτΏγ196 Ῥαρ 1,516 ΕΡΙΡΗΣΣΙ αἱ ρ]α ΗΙ] 373: 806 αρδαερ οίο.... Β 

αείῃ ΕΡρίρΗ 154 ὃν ον | δι αυτου (114. δι αυτον): Ναζοταί5θ,13 αάά 
(οπ]]β815 {βππεη και ηµεισ ὃν αυτου) παν εν πνευμα αγιον εν τω τα 

Ῥο 11, 956 
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|) 3 / Ν ας / Ὁ - ’ ν τ ο / Ν 

εἰσ αυτὀν, και εἰσ κύριοσ 1ησουσ Χριστόοσ, δι οὐ τὰ πάντα και 
« - 2 2 - 2 2 2 3 -- ο -- ς πι π - 

ἡμεῖσ δ αὐτοῦ. { αλλ οὐκ ἐν πᾶσιν ᾗ γνῶσισ᾽ τινὲσ δὲ τῇ συνη- 
[ὗ 2 ” / ζ 3 /{ 5 

Φείᾳ ἕωσ ἅρτι τοῦ εἰδώλου ὡσ εἰδωλόθυτον ἐσθίουσιν, καὶ ᾖ συν- 
ο. 2 α΄ 3 λ στ / Φ - Ν «ς - ᾿ 

είδησισ αὐτῶν ἀσθενῆσ οὖσα μµολύνεται. Ὁ βρώμα δὲ ἡμᾶς οὐ 
- ές 2 Ν 

παραστήσει τῷ Φεῷ' οὔτε ἐὰν φάγωµεν περισσεύοµεν, οὔτε ἐὰν 

παντα (δαυΙαπεία αχρ]]οαίίοπε: εαάθπι εχδοτίραπί οί οοπβΓπιαΠ{ 

Ει{ΠΥΡΑΠΟΡΙ ἀορπι οἱ Ν{οαίνεΓαςσ] αἆ Ναζοτδὸ ϱ{44). Ίδια ὅδ. το”” 109. 

118. (οεΐαπι 5]14Πΐ οίπη55 6: Τ. 8 πο”: 5’ 19 περεᾶ τ6ο) Ῥαρδ (ἀε δρῖτ. »α. 
9. Τία οηίπι εἆῦαςῃΣ αἰρατῖδ, Ῥοβίεα νετὺα ῑδία εχρι]δα 5αηί Πάε ϱο- 
ἀἴσππα απίπαἈθ 6ί π]οςδς, αἲ πηα]6, 41ΟἨΊ4Π1 ϱα απαθ 5οηπαπίατ Ρορύι]απ{ 

αἀάλἰλπιοπίαπη.) Ογταάον 115 Τ)αΠι 1, 319 (βᾷ οτί]ος δ, 19) αἱ 1,319 (ρίαπε 

α4ά οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὸν Φεολόγον 1 ρηγόριον ὧδέ πη λέγοντα" ἡμῖν 
δὲ εἷσ Φεὸσ ὁ πατὴρ πδπο ἐν ᾧ τὰ πάντα" τοῦ ἐξ οὗ καὶ δι οὗ καὶ 
ἐν ᾧ μὴ φύσεισ τεμόντων ἀλλὰ χαρακτηριζόντων μιᾶσ καὶ ἀσυγχύ- 
του φύσεωσ ἰδιότητασ.) εἰ 554 (αἱ ταγεαβ εοπἰαχέα οοπιργοβαίαν αἀά]- 
{απποπίαπα Ιδίαά) οἱρατα]] 395 (6εᾷ εξ αυτου ρτο εν αυτω. Αάαῑίαπιει- 

{απι ποη Παῦςθί αά Π. 1. αἱ 1558). Ασποβουηίαγ εἰ, ἵΠ Αοἰ. 6ΟΠΕΙΙΙΟΥ. ΑΡ 

Ἠατάπῖη 358, Α: οοπίτα ἀἱδραίαί ΟΥ 05: εἰ δέτινεσ λέγοιεν' τίοσ 
ἕνεκεν πνεύµατοσ οὐκ ἐμνημόνευσεν; ἐκεῖνο ἂν εἴποιμεν, ὅτι πρὸσ 

εἰδωλολάτρασ ἦν ὁ λόγοσ αὐτῷ, καὶ περὶ Φεῶν πολλῶν ὁ ἀγών, καὶ 
περὶ κυρίων πολλῶν - εἰ τοίνυν - τί Θαυμαζεισ εἰ τοῦ πνεύµματοσ 
οκ ἐμνημόνευσε - ὅδεν ὅῆλον ὅτι φειδόµενοσ τῆσ ἀσθενείασ τῶν 
ἀκουόντων ταύτη ἐχρήσατο τῇ διασκευῇ, καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ τοῦ 
πνεύµατοσ ἐμνημόγευσεν. ἐπεὶ εἰ μὴ τοῦτό ἐστιν, οὐδὲ ἀλλαχοῦ µνη- 
σθῆναι ἔδει τοῦ πγεύµατοσ οὐδὲ συντάττεσθαι αὐτὸ πατρὶ καὶ υἱῷ. 
εἰ γὰρ ἀπέρριπται πατρὸσ καὶ υἱοῦ, πολλῷ αλλον ἐπὶ τοῦ βαπτί- 
σµατοσ αὐτὸ συγτάττεσθαι οὖκ ἔδει. Ἐαάεπι {ετα τερείυπί Ώαπι αἆ 
Ἡ, 1. (ραρδ), Τέεπα σα 159 ΤΗΡΗΥΙ Οεο. 

τινεσ δε: δτ. 4Τ. 68. Τὸ. 80. 116. 19Τ. «ορ Όαβπι τιν. γαρ. Βἰπα τετ 
ΒΥΥ5ΟΒ ϱιωπιέ επῖπι Ἰιοπηῖπιες «ῖ θίο ... Χ ΟΠΙ τινεσ δε ἆδαᾳπε ὃι ον χριστ. 

απεθανεν ν. 11 οἱ. | συνήθεια (άΡ’’) ου νΑΗΡ ΙΤ. 46. 613”" 90. 

109. «ορ Ώαδιπη ΑΥΤΡ Πδ αθἰμαίν Ἠπίμοσα μπι... ς ΤΙ συνειδησει «πι 

ΝΟΡΕΕΑΙ, αἱ ρ]ει ἆ ο ἔρ νο ΒΥΤΣΟΝ οἱρ ἰχί αγ ΟΥ 305 Ῥματί αἱ Τετί 

Ριάἱο 14 ΑπσΠΙΟΣ πιαπίοἩ 1136 Απιογρι αἱ | ειδωλου: 6113 19τ. ΟµΥ504 

(ποη 305) ειδωλοθυτου | εωσ αρτι απίο του ειδωλου οπΊῃ ΝΒΡΕΕΑ δ1. 

9τ. 116. ενα (8εἆ {ι Τατίρααῖο οπι ζᾳ970) ΑΥΥΣΕΝ «ορ ατπι αεί Τ]άτί 

ΑΡΙΠΟΣ ππαπΙοΕ 1138 4]... ς Ρροβί τ. ειδώλου οµΠῃ ΑΙΡ αἱ ρ]οΥ ΘΥΤΡ Όαδπι 
ΟΗτ200. 304 Ἠπίμα]εοά Ώαπι αἱ | ωσ (4Τ. ωσει): ὅτ. 6133 114. 190. οδοῖ 
ἀδ6σ α15 οπι | η συνειδησισ (εί. Ε 6 εοπδοϊεέα): ἘΒΙ ιδησεισ, αΕτ η 

ιδησεισ (5εὰ η αχριποίαπι) 

-Ἱ 

δ. Ίμασ ΟΙΠΙ ΝΕΑΒΡΕΕΑΩΤΙΙΡ αἱ Ρ]οτ Τί νς ΒΥΤΗΙΓ ορ Ὀαδπι αὖΠΠ αείῃ Οἶθπι 
109: 650 ϱΩγ 1,6ἱ5. τ6ῦ ϱ[ 8,496 ῬΏῃς 3,360 ϱ{ 5599 Α{ΙΤ65 ϱὲς Τονβεῖαπ 2 ρε1ὸ 

ΟΥΡΣ35 εἰς... π” 11. ὃτ. 108. 116. 118. 8ἱεοί α]5 5ου Ώαπι μασ | πα- 
ῥαστησει (0) οτι Ν”ΑΕ 65. 10.:1Τ. 46. 6133 ΤΙ. 98. 18ἱ6οί (βοἆπιβ 
παριστησι) «ορ Ῥ8βπα 01 61Π 198: 650 01,615. 16) Α{ΠΤΟ5 (56 Βιιοί ]6οξίο) 
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ΔΝ / « / { / λ αι ς 3 ό ς - 

μὴ φάγωµεν υστερούμεθα. 9) βλέπετε δὲ µ/πωσ ἡ ἐξουσία ὑμῶν Κο 1: 
α΄ { / .. } ’ 2λ / 3 Δ 

αὖτι; πρόσκοµµα γένηται τοῖσ ἀσθενέσιν. 10 ἐὰν γάρ τισ ἴδ σὲ 
ι - ὃς κ ιις , 

τὸν ἔχοιτα γγῶσιν ἐν εἰδωλίῳ κατακείµενον, οὐχὶ ἡ συνείδισισ 
» κ » - ” 3 ΄ 3 Ἡ Δ ας, ; 

αὐτοῦ ασθενουσ ντος οἰκοδοµηΘήσεται εισ τὸ τὰ εἰδωλόῦθυτα 

ἐσθίεν; Πἱ αἀπόλλυται γὰρ ὁ ασθενῶν ἐν τῇ σῇ γνώσει, ὁ ἆδελ- Ἐν 1. 1 

Ογνῖα) 343 Γαπιδίδ,,,ς παριστησι ΕΠΙ ΝΕΡΕΙΡ αἱ Ρί6χ (εί  σινιστη- 
σιν, ἃ συνιστησιν) Τε νο Οι5595 Βας”,Ξ6) αἰ5)99 Α]ιοάά4 0Η1304 Εαίμα] 

εοά Τμάτε αἱ ΠαοπΙσίρδ,Χό Ῥενοίαν 3 6615 ΟΥρ 523 αἱ | ουτε ρτῖ δίπε 
γαρ επι ΝΑΡ 9. 11. Τά. 1Τ18Εί απη {οἱ ϱοΡ Ῥαβπη αγΙη αθεµαίτ ΟΥ 5499 
(εν τω: ουτε εαν εἴο) Ῥα5 5,555 Επίλα]εοὰ Τοατιείαη 15 (6ἱ απἰάσπι 
βαῦΙΙοἴΘηΒ: πέο δὲ πιαπζιοαυεγύπιιιδ αὐιωιάαδίπιμς, πεο εἴο. Νοη ρτοῦαί 

Ἰυ]άθπι 5 πεηιε αὐιπάαπίες δἳ εεαπιιμβ, πεφιε «ε]ίοίεπίες δὲ ποπ εζαπιιβ) 

0ΥΡ555 ΑιιροοΏΕΙ0 ΘΕΠΙΟΣ 6691 1,13..,, ς πὰᾷ γαρ οππι ΡΕΕΕΙΡ αἱ Ρίοτ ἵέ 
νρεῖο ᾖι ἀθπιῖά Πατ] Οἱαπι]θὸ ΟΥ1)165 {5,335 Ῥας” 300 ΟΗ1Σ04 Τ]άτι Ώαπι 

αἱ Ιαεπί5ίυ Χο Απιοισι αἳ [ ουτε εαν φαγ. περισσευοµ. ας ἴπι ουτε 
εαν µῃ φαγ. υστ. 6ΙΠΙ ΝΑ" (8εά ρτίοτε Ίος εαν μή, Ροβὲετίογο εαν) 

ΡΕΕαΙΡ αἱ Ρ]οι Τί νροῖθ οί ᾖι εἰσᾶὰ αἱ αγταῖς αθίῃ ΟΙ6ιη 169 ΟΥ 1,05 ϱ: 
9195. 459 Ῥας 3,360 Ο)τ20ή οἱ 9,153 Επνα]εοά Ογτῖα]115 Τμᾶτι Ώαπι αἱ Ιας 

πἰκῦ Ῥογεἴαη” οι15 ΟΥΡ Ας Απηζισι αἲ ... μι Τί ουτ. εαν µη φαγ. 

υστερ. 8ο ἴαπι ουτ. ἐαν φαγ. περισσ. εππι Α’Ἡ 40. (αἱ. ΙΤ" εαν μη 

Ρτίογε Ίος εἰ ἁή 8ες 1ος) απι {οἱ ἀεπιῖά Βοτῖαο ΠΙΔΤΙ8ΠΏ 60Ρ Ὀβδηι 

Άσπη Βας5) 559 | περισσευοµεν: 5 Ο15395 περισσευοµεθα | υστερουμεθα: 
δ. 98. 6δ. ΟΥ3 υστερουμεν 

9. υμων: Ρ 9. 99. 44. Τὸ. 258. ημων | ασθενεσιν (α0’) ουπι ΝΑΒΡΕΕΑΡ 

6. 10. 1Τ. 49. 46. 6133 80. Ο]ειη 165: 606 Ἠιίμα]σοά Ώαπιοοπι αἆ Ι. ]. 

ἓωως ασθενουσι/ οσα 1, αἱ ρἱευ ΟΥ 05 Τμάτί ΑπίοςΙ 1107 Γαπιρατα]! 

686 οείχί αἆ Ἡ. ]. αἱ 

10. 1δη: Α 1Τ. 84. ειδη | σε ευ ΝΑΡΕΙΡ αἱ οπηπσῖᾶ ἆ ο 5γτιῖὈ 60 Ώαδπη 
ΑΤΠΙ 6ο Βα5 5 655 (86 απία τη) ΟΥ 305 Επινα]εοά Τμάτε Απϊοσ]ι 1107 
Ώαπι 4]... Ώσεα {ρνςρ Οτπί 3,519 ΑΡΙΠΟΓ πιαπίοἩ 1, 138 ΑπιὕΥΔΙ αἱ οπι, 

μίπο Τη [σε] | εχοντα γγωσιν (αἳ. κε)... πἩ 1Τ. 46. ΟΠ, 849 γγωσ, 
εχοντ. | ειδωολιω ΕΠ ΝΑΒΡΗΡ αἱ πιιν]ά (4 αρ οτί, 2 αρ ΜΜι]ιααί) ... 

ς Τμ ΤΙ ειδωλειω οππι ΡΖΕΚα αἱ ΡΙασίά, Ῥγαρίεγεα Ἠπῦθηί τόω- ΝΑΕα, 

ΠΟΠ Ί{6πι ΒΡΕΙΡ αίο | ασθεγουσοντοσ: δε ἆ ο { (6) νρ Οι Ιπι 2,515 

Ααρ Απιῦγεί εἰς ασθενήσουσα, οτπι δὲ ἴπ]γπια, ϱ ἱπ]ᾖγπιαπεϊς ἑ οτὔπι δὲέ 

ὑπβγπια ἑ -- πι | τα ειδωλοθ. εσθιει» (εΙ. ΑΤΠΙ πο): ΡΏξα ἀᾳ οε[ρ νο 

Οτῖητ Αάδ Απιοτβί αἱ εσθι. τα ειδωλ., 1ἴ6πι θγταῦ) «ορ Όαβπι αθίἩ 

11. απολλυται γαρ ευπι Ν.Ε 1Τ. (απολυτ.) «ορ Όαδπι ϱο Ο]επηδοό ΑπΙοςΙι 

1101 (Τ]νάτιες 669 απολλυται, φησιν, ο ασθενησ εἰς) ... περ" ε(ὺ 99, 46, 

6713 τὸ. τ4. 197. α5οι ἆ ο Βα5 2,455 εᾶᾷ νεί οἰεοᾶ α/είι 360 ϱἨγ105 (6οἆ 

Βποι ]εείΓῖο) Εαίμα]σοά Ώαπι και απολλυται, ΑΡ 99. απολλυτ. ου), 

46. Όαπῃ και απολλ. οὖν, ΟΙειπ1Τ0 αλλα απολλυται... ς και απολει- 

ται οππ ΕΕΚ, αἱ Ρρ]εν {ορ νς αγταϊῦ αὖπι αθίὮ ΟἨτηιοπίξ Τη άν αἱ 

ΠΙΠΙ210 Απιυγςί αἱ {εν τη (α 0’) επι ΝΑΒΡΕΕΑΡ ΙΤ. Βαβείμ360 Ἠί]ια] 
εοᾶ Τμάτί”, 669 Ὥαπι, Ἰίεπι ἆ 6 ἔσ γσ ϱοΡ Ὀαδπι αὖπι Ιγπί Απιζσαι 4 



504 δ, 12. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 

φὸσ δι ὃν Χριστὸσ ἀπέθανεν. 19 οὕτωσ δὲ ἁμαρτάνοντεσ εἰσ 

πο ,οι ποὺσ ἀδελφοὺσ καὶ τύπτοντεσ αὐτῶν τὴν συιείδησιν ἀσῦ ενοῦσαν 

το εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε. 19 διόπερ εἰ βρῶμα σκαχδαλίζει τὸν 

ἀδελφόν µου, οὗ μὴ φάγω Ἀρέα εἰσ τὸν αἰῶνα, ὦ-α μὴ τὺν ἀδελφόν 

µου σκαγδαλίσω. 

Ῥᾳ 

2 να ’ Δ 3 ’ ο ΛΣ » 

19 |. Οὐκ εἰμὰ ἐλεύθεροσ; οὐκ εἰμὶ ἀπόστολοσ; οὐχὶ Πησοῦν τὸν 
ιά - 2 ” 4 - Ν 

15,5. κύριον ἡμῶν ἑόρακα; οὐ τὸ ἔργον µου ὑμεῖσ ἐστὲ ἐν κυρίῳ; 32 εἰ 

(Ο]οπιὈί5 τη ση πὉδαις εν, ίοπι Ο12)601ΗΌετθ τη ήµετερα 2.) ... 6 επι 
τη οππη 1, αἱ Ρ]εγ Ῥας”δ ΟµΥ30ὃ (ουδε γαρ ειπεν επι τη ση τελειο- 
τητι, ο1δε επι τη ση γνώσει, αλλ επι τή ση βρωσει) ΤΗάτί Βεγετίαπεδί 

16» ΑπΙοςΙΙΙΟΤ 41 | ση: Β 61. οδό) οπι | γνωσει (νοδὶσί Πατ! ρρὶαί αΗα 

ναχεπηέ οοπβοίεπἑία): θ18εί" 0Η” (ν]άο απίε) βρωσει | ο αδελφοσ 
οππι Ν ΑΒΡΕΕΟ 17. ΟΙεπα/ῖ0.,. ς αδελᾳφοσ επι ΝεΡδείεΙΡρ 97. 4Τ. αἱ 

Ρίεν Βας” 555 αἰεί1 360 Ομι306 Τμάτί Απιιοσ]ι 1101 θἱο. Ῥοευίπιαβ απέθπι 
Ροβΐ εν τ. σ. γνωσειν επι Ν"ΑΒΡΕΓα ΙΤ. ὃτ. ἵὲ νρ «ορ Ώ8δ1η ααεἰ]ῖΓ σο 

Ρα5 3:00 ΠήΠί 310 Απηριςι αἱ (Ο]αεπι1τ0 τη ση γνωσει ο αδε)φ. ασθετων 

6ἱ 60 γαρ ο ασθενων τη σή γνωσει 5ΐπε τε]])... ς Ροδί ασθενων ΡοἨ 
οππῃ ΝΕΙΡ αἱ ρ]οι (αΥ οί ΑΥΤΗ ΑΥΥΡ (/αέεγ ὑπγπιιϐ) ΟἨτ: 06 ΤΗ τί ΑπῑΟςΠ 
1101 Ώαπῃ α].... νρεοά ΒΥΥ5ΟΠ ΟΠ1 

19. εισ: 4Τ. επι | τουσ: Ἐ ΟΠΙ | και τυπτοντεσ: ΓΕ ἆ ο ᾳρο Ὀαδπι 

οπι και | αυτων: ΙΤ. εαυτων | Εᾶ αμαρτα}γεται 

19. βρωµα: Ἐᾶ το βρω. | σκανδαλιζει: 1, 116. -λιζη | µου ρτὶ εἴ. ΟΥ 1163 
Βας 5, 635 ο(εί]360 ο(τεες458 036 Τ]ιάν, Ώαπι αἱ ΑΠβΠΙΟΥ πιαπΙςἩ 1128 

Απιογςί α] ... Εά 4ἲ ἔρ ρο ΟΙεπι1ῖο ΟΥΡρ 105 οἱ | χρεα (6. Ἀθ): κ 
χρεασ | µου 8ες οππι ΔΑΒΡΡΕΙΟΕΚΙΡ αἱ οπιπσἷά αγγἉίτ ζορ Ῥαβπι αΥΠΙ 

πε Ο]θπη 11 Ον 1165 αιρτον (Νοηϊεία 59 Μαϊ 15) ἨῬαφείμ 260 εἰποββ 458 ϱἱ 

9,658 Λ] πηπ Απσζοηίιας αἄπ]ί 61095 ΑΠΙΡΡΣ 1151315... Ρ Έα ἆαθα ες νρ ΟΥΡ 
105 ΑΠΙΡΙΙΟΥ πηαπίεἩ απο δίπς ο]ετίο Απιργςί αἱ οπι, αίαᾳπθ Ἠΐπο 990 

ΙΧ. 1. Ουκ ειµ. ελευθεΓοσ; ο. ε. αποστολ. Ίου ογάϊπεα «πι ΝΑΒΡ ὅ. 10, 
17. 97. 46. 99. 1ΤΤ. 119. νς (ει. απι ἀθπι]ᾶ {οἱ Πατ) 5ΥΤ5ΕΝ «ορ αγπΙ 

αθἰΠμιί αχθ Οι:266 Τοθγίραᾶ 14 ΑιροΡ ΤΠΟΠ 6418 ΑπηΡερ ὅτ,906 Ῥε] α]...ς 

(Ξ αὐ 52) Ουκ ε. αποστολοσ; 9. ε. ελευθ'. επι ΡΕΕΕΚΙ, αἱ Ρ]ετά ε ἓ 

6 ἓι Όαβιη 6ο ΟΗΥ 209: 310 Επίμα]εοὰ Τμάτί Ώαπη αἱ Απιζγβί αἱ | ουχι: 

εα Βιίμα]εοά ου | ιησοιν ΕΙ ΝΑΗΒ 46. Τ4. αξεῖ απι α Πασ] {οἱ 58] 
Ῥαθτα ΣΥΥΡ ἐχί αθίμῖο ΟΥ9365 (Τοετίρταχ 15 Νοππε, Ἱπηιι]ξ, οὐαέ Πεδιιπε 273) 

Απηζιμι.. Εα Ερ νρεὶο ἀαεπιῖά Τετιραά 1 ΑαρΟΡ ΠιοἩ Ῥε] χριστον ιη- 

σουν, Βοτίαο ΕπίλαΙέοᾷ χριστον Απο νήσουν ... ς ιῆσουν χριστον 

ΟΠ ΤΕΚΙΡ αἱ ρ]εν ἆ ο ΑΥΙ5ΕΝ ϱἱρς." «ΟΡ ΔΤΠι 4εἴ]ΠΡΡ ϱο ΟΗΥ205. 311 
Τ]λάτί Ώαπι 41 | εορακα ΕΠΙ ΝΗΕΡΕΕΕΑΡ εὔςὶ (611 6οΠΙΒΙΟΓΕΡ περ]θ- 

αθγυπί)... ς Ἰωπ ΤΙ εωρακα ευπη ΑΒΊΡ᾽Κ5Η1, α] «οτίθ Ρ]ετ Ο}Υ εἰο 
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ἄλλοισ οὐκ εἰμὶ ἀπόστυλοσ, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμί' ᾗ γὰρ σφραγίσ µου 
τῇσ ἀποστολῆσ ὑμεῖσ ἐστὲ ἐν κυρίῳ. Ὁ ἡ ἐμὴ ἀπολογία τοῖσ μὲ 
ἀνακρίνουσί ἐστιν αὕτη. 4 μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ 

πεν; Ὁ μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν, ὧσ 
καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ κυρίου καὶ Κηφᾶσ; 
ϐ ἢ µόνοσ ἐγὼ καὶ Βαργάῤασ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν μὴ ἐργάζε- 
σθαι; τ τίσστρατεύεται ἰδίοισ ὀψωνίοισ ποτέ; τίσ φυτεύει ἆμπε- 

3. Α ΟΙ ΥΕΙΒΗΠΗ 3) εν κυριω ἂἆ εν κυριω ἰταΠΕΊΘΗ5 | µου τησ ϱΠΤΏ ΝΒΡ 

11. 91. 46. ΟΥ 5 91 Ώαπι... ςτησ εµησ εππι ΡΕΕΟΚΙ, α] ρ]ετ ΟἨΥΣ11 
Ἐπίμα]εοά Τ]μάνί αἰ. Τα(ηΙ: αροςἰοἶαίι ππεί ἆ ο νᾳ ΑΙΙβΟΡ 1ΠΟΠ 6,318 

ΑΠΙΟΣΡί 1; πιεί αροδἰοἴαίιθ {µ | αποστολησ: 14. 91. 8ἱεεῖ 19]6οί Ῥαβπι 
πηΏηξ 6ἱἩ επιστολησ, αΐᾳπε 5ῖο ςθ 1095. Γεν κυριω εί. ΟΥ 4.331 Τ]ιάτε 
Ώαπῃ αἱ Απο Απιζιιι α].... Ρ 4θυΙᾶ ἆ ϱα {οἱ ΑΥΙΣΕΝ αγθ ϱο ΟΗγ 211: 
212 ΟΤῃ 

ὃ, εστιν αυτή ΕΠΙ ΝΑΒΡ 1Τ. ὃΤ. 46. ΟµΥ3135ἱ5 Ῥαπ....ς Τϊ αυτη εστ. 
επ ΡΕΕΟΚΙ, 4] Ρ]ευ Ιϊ νυ ΥΙΡ ορ αγπι Ειίμα]εοά Τμ άτί αἱ 

Δ. εχοµεν: 1, 8] Ραπο εχωμεν | πειν οιπα ν”Ρ"ΡΕα (564 ν”ρ"Εα πιν)...ς 

πιειν ΠΠ ΔΕΑΗΖΡΡΕΙΕΕΚΗΡ αἱ οπιησίᾶ:: εξ αᾱ Το 4, Τ. 9. 10, αὈὶ πειν 
Ρἱ18 αιεἰοσϊτα (15 Παπ] πιν ἸαὈεί 

ὅ. ἐχομεν: 1, αἱ ραπο ΟΙοπιδὸσ' 60τ (πο Ίξειη 105 110: 6ἱ6 2 ν. 4) εχωµεν | 

αδελφην γυναικα (6. απι {ι ἀθπιῖά {οἱ ματ]": νρεῖε Πατ]Ἡ γυναικ. 

αδελφ.) εἰ. Ο1επιδὸδ 601 Ονσαί 109 Ῥας2,560 ϱἱ 51635 01313 Τμάτί Ώαπι οἱς 

ε.εεα Ερ ΟΙεπι 19Η 09ΓΘ (µη γαρ ου. εχ. εξουσ. φαγ. κ. πι., φησιν ο 
αποστ., και γυναικασ περιαγεσθαι;) Τετιραάϊς1ά ειπποποβ5 ΗΠ]557 
Ηε]ν]ά αρ Ηιεγαεϊστα 5, 5, 191 αἱ γυναικασ, Ίέθπι αγπι Η ἰονπιδίίἩ 57 ο, 1ον]π 
1 (4) 3, 161) αδελφασ γυναικασ. Ἐπδῖπβ 49 Π. ]. Ἠϊεν εἰ Αας. Εἰ Ηϊον 

απ{άεμηῖον]α 1: ᾖπησαί οἱ Π]]πᾶ, αποά ἵπ ἄταεςῖς ο, εδ: Αιιιζᾶ 
ποπ άθεπιιδ ροὐεβδίαίεηι 80ΥΟΓΕ5 πιι[ίεγε ουεζ Ίιωογες οἴγοιπεζιισοεπαί. 

Ἐοάςσπι πιοᾷο 1ρ89 αβετί ]οσιπιππαί(ῃ ΣΤ Ῥγαθείεν γετΌα οεί 1190Υέ8, πθς 

α)τεν]ονΙπ ραι]]ο Ροβί, αἴᾳαθ αἀαΙξ: ,,Διί εετίο 5δἱ γυναικάσ 1190ΥέΒ 
ασσΙρίπια5, ποῦ ππιζίεπες, Ἰὰ ᾳποᾶ αἀάίαν 8ΟΤΟΥέΘ ἰο]]1ξ πωογεβ', οἵς, 
Απς ΥΕΓΟΟΡ ΠΙΟ θ)418;-- - που ᾳπἶάαπι ΠΟΠ Ιη{6]]1β6Πί6Β, ΠΟΠ 5ΟΥΟΤΥΕΠΟ 

πιιζτεγεπι, οππα 1116 ἀῑσετεί: Ἀωπιφωῖᾷ ποπ ιαδεπιις Ῥοἱεδίαίεπυ 8ΟΤΟΥΕΠΙ 

ποιζίεγεηι οἴγοιπιαισειιᾶί, 56 πογεπι Ἱπιθτρταίαίϊ βαΠπῖ. ΕΘΕΕΙΗΕ 6958 

ναοί ἄγταςςὶ απηὈ]σμ{α5 - ᾳπαπι(πατη Ἠου Ἱία Ρροβιετῖξ αροβίο]ας αέ 

[α]1 ποπ ἀευπετίηέ, απἷα ποαιιθ πιζίεγεηη ἰππίαπηπιοᾶο αἲξ, 56 8ΟΥΟΥΕΠΟ 

πειζίεγεπι΄ εἴο, | ου αδελφου: Κ αἱ ραις Ώαπι ΟΠΠ οι | καικηφασ: Ε καν 

58αργα Ππθαπι αάάῑῦ 

ϐ. εχοµεν: 1 αἱ ραπο τΙΥδΙΙ5 εχωµεν | εξουσιαν µη ΕΠΙ ΝΑΒΡ᾽ΕΘΡ 17. 46. 

Οτέβί 109 Επίμα]σοά Π814 1106. ς ΤΙ εξουσ. του μή εππα ΡΓΕΕΙ, αἱ Ρ]εΥ 
Ώας” 560 011319 (64 πποτεΙ οπα µη) ΤΗάτί Ώαπι αἱ. Ῥταείετεα ΔΥ1Ρ Παῦεί 

µη ο.”. Ἑς Ταβπῖς νετο ἔ νς Τετίιριά-ο ΗΙ1] 55 Απιυσοί (αὰ 9 Οο 11, 
21.) αἱ Ἰου ορεγαπάἰ (εί Απιρισί αᾱ Ἡ, ]. Ίαες ορεγταπᾶϊ), οοπία ἆαεσ 

ΑΙΡΟΡ ΠΟΠ 6, 480. 401 α] ποη ορεγαπᾶἑ, 

9008, 

Ἀοσοί 4, 36 
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ο αν Ν Ν Δ ) ο 2 3 / Ευ] ’ ’ / 

λώνα και τον καρπὸν αυτου οὐκ ἐσθιει; 1 τισ ποιµαίνει ποίµτη 
ν.δ] .. η) ο ’ τλ 3 / Ἀ Δ ”/ 

καὶ ἐκ τοῦ γάλακτοσ τῇσ ποίµνησ οὐκ ἐσθίει; ὃ μὴ κατὰ ἄνθρω- 
ἐὶ - »..  Ἂ ὁ ς / -- 2 / - 

νιλοά πον ταῦτα λαλῶ, ἢ καὶ 9 γύµοσ ταῦτα οὐ λεγει; Ὁ ἐν γὰρ τῷ 1 Π δ, 18 
... ῃ ) ς 3 / - : - ἁ - 

ΙΜωῦσέωσ νόμῳ γέγραπται" οὐ κημῶσεισ βουν αλοῶντα. μὴ τῶν 

π. τον καρπον (αὐ’) ευη ΝΤ ΑΡΟ"ΡΊΕαΡ 1. 46. 1ὁΤ. { 6 1οἱ Ἠατ] Βοτίας 

α]αοµτη βΑἩ ρο ΟτεΔΙ16Τ.,,ς εκτουκαρπου ομπι οὗ(δεᾶ ν]άο ρο»()ϱὺ 
εἰεΕκι, α] Ρ]ει ἆ ο νρζ1ὲ απ ζα (56 ἆ απι” {ια ἆε Γπιοζωπι) 8γταῖ ϱ0Ρ 

αγπι Ονιοᾶαα 115 Ἡρίρῃ 1013 Ἐαβ 3,360 Ο0γ315 Επεια]οοᾶ Ογγβᾶου 190 

Τματί αἱ (Ώαπη εκ των καρπω», Πεπιν]ᾶ ϱ8) | εσθιει ρτ]: θεα ἆαοίς 

α4ἆ και πινει | {ή τισ εππῃ ΝΑΟΊΚΙΡ αἱ Ρ]6υ ΥΙ5ΟΝ ορ (8εᾷ αἱ απίε 
μαῦοί ᾖ τισ φυτ., Ἰἴειη ῬαβΠ1) Ῥαβπι (πο{μαίΓ και τισ) Βα8”2390 Ογναάου 
190 Ίλαππ Όοθο ... αὐὐ Ίωη οπι ἡ οππη Ἠο νΙάρηχα οἱ. τὸ. 119. Ίενρ βα]1 
ΦΥΥΡ ΥΠ ϱο (Ονς8ί 16 τό: τίσ ποιμαίνει οἴο, Ἰΐαοπι ΤίαΙ1 511 λεγων: τισ 

ποιµαιγει, ἘΡρΙΡΗ 1013 ο Όειοσ λογοσ" τισ ποιµαιει - 1 τισ φύτευει 

ία) Οτοᾶαα 15 0315 Επίμα]εοά Τμά τί ΤΗΡΙΗΥΙ Ααδῦς 105 (4, 1156) οἱ 
αΗῦ Απιυγεί αἱ | τησποιµνησ: "γα ὃ. 90. Βονῖαο δα] αεί ΟμΥ219 
Ἡρίρ] 1013 ΤΠΡΗΥΙ Αάς (εί Ίος αἱ Ἱ]]ιιά Ἰαῦ ας) Απιογςι (σγεφεπι ουζιι 

- ἄε ζαοίε εαγιΠπ) αυτησ: ... 192166 Όαβπι Τ)1αΙ811 οπι 

λαλω οΠι ΔΑΒΟΚΙΡ αἱ ρ]ον 60Ρ αΥΠι ΥΙΡ εἰς... ΡΕΕΑ ὃδ. 48. τὸ. 

199. οτᾷ ο {ασ νρ λεγω | η και ο νοµοσ ταυτ. ου λεγει (49’) οτι 

ΝΑΒΟΡΕ 46. ἆ ο νο ϱοΡ γι 011355 Ερίρ]ι εἰ ΜεἰοπθδρῖρΗ 550 οἱ 355 
Απιργβί (ταυτα νετε]έ ἑαᾶεπι, . ο. τ αὐτὰ) αἱ. Βίο οηίπη Ἑρ]1ρ]ι 530 ἄε 

Μεῖοπ: μετηλλαγμένωσ᾽ ἀντὶ γὰρ τοῖ ρ,καὶ ὁ γόμοσ ταῦτα οὐ λέγει"' 

φησὶν ἐκεῖνοσ μεῖ καὶ ὁ νόµοσ µωυσέωσ ταῦτα οὐ λέγει. Εανδιδόσ» 

μετηλλαγμένωσ. ἀντὶ γὰρ τοῦ , ἐν τῷ νόμῳ"' λέγει ἐν τῷ µωυσέωσ 
νόμῳ.'' λέγει δὲ πρὸ τούτου" εἰ καὶ ὁ νόμ. ταῖτα οὐ λέγει. Θα 1η το 
η] αἰθ]πδί ᾳποά Ἡρίρ] η απίο και ῬτασίοτΙέ, αγρεί οπῖπα 1]]αιᾶ ἑαπίαπη, 

ᾳποά α Μοῖοπθ µωυσεωσ Ἱηπίταδαπι δ1Ε. εινθτο, αποᾶ εκ Μεῖοπο Ὀ]8 

αβοτί, π]ςί ν]{ἶοβα βοτῖρέαπι θ8έ, Ργο ἸπέθγγοραΙοπῖ5 ρατίεα]α Ἠαδει- 

οηπο --- Τα {61 ει και ο νοµ. ταυτα λεγει. Πα αἰἴαπη αὖΠῃ, 8ΙΠΙ]1- 

ίοτα ιο ΥΙΣΕΝ (έσσε εἐίαπι ζεα Ίιαες ἀἰωίθ) δο (αιί εἰίαπι 1εᾳ ]ιου ασε)... 
ς ἡ οὐχι και ϱ νοµ. ταυτ. Λεγ. επ ΚΙΡ α] Ρ]6ι 8. Τα] 51 011314 

Τματί Τα (- ταυῦτ. λαλει) αἱ (οί ΟΥΤΔᾶΟΣ 150 οπ]β5δο και) 

: ἐν γαρ τω µω. νοµω γεγραπτ. ΕΠΙΏ ΝΔΑΒΟΚΙΗΡ αἱ οππησ]ά να (ογέρίι 
εδ επιῦπι ἐπ ἶεῦ]ε πιογθζ) αγπι αοἲι Ον 1.355 Ρ1ΑΙ1 81 Επίμα]σοᾶ ΟΥγΓαᾷος 130 

8] πια ΑἱΙρΟΡ ΙΠΟΠ 4819]... Εὐ’ εππι ϱΈσα ἆαείρ Ος1110 ΗΠΙ] (1. ε. 
Ρ5 118) γεραπται γαρ (Η]] αὖἲ επι). Βϊπαϊ]του ΟΠ1Ι85Ο µωυσεωσ ΟΥ1/Σ 31 
ἐν τω 2οµω γεγραπτ., Απιζιιι π ἴειε επίπι κοτέρέιι εδ. Θ1ραβευπα 

εοπιραταπάι5 ο8ί Ερίρμπιατς 505 γ]49 αἲ ν. δ. Οείεταπη Ῥοίς ραπςΓ]8 

ποἰατιηί γαρ, αμᾶς οοπ]εσθετῖπη 605 α]ἴεγαπι 1εείίοπεπα πηα]αἶβδε, 5οἆ 

Ίρδα ΠΟΠ αἀδοτὶρία 68ί. | µωυσεωσ ΕΠΙ ΒΒΟΚΙΡ α] Πιὰ ... ς µωσεωσ 

οσπι Α α] Ρία | κήµωσεισ (Ν΄) ουπι Ἠρ"εα Οτι αᾱ Ἡ. 1.315 Τά σι 
1119 ᾳ]οββατα] οσα 131 ος (011315 οὐκ ἂν τοσαύτην ἐποιήσατο σπου- 
ὁήν, ὧσ καὶ γόµον γράψαι ἑπὲρ τοῦ μὴ κηκοῦσθαι τοὺσ βοῦσ. Ἐαι- 
Β8 Ροδί: οὐδὲν οὖν ἕτερον τὸ στόμα ἀκήκμωτον ὃν τοῦ ζώου τούτου 

βοᾷ ἡ οἱο. Ίέεπι Τ]ιά! 1, 119 1, ο. απαθοί ἵπ Ιενέ; παῦλοσ τεθεικὼσ τὸν 
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-- ” ” Ἆ η ” / ε - Δ 

βοῶν µέλει τῷ θεῳ; 10 ἢ δί ἡμᾶσ πάντωσ λέγει; δί ἡμᾶς γὰρ 
3 / 4 3 2. 3) / ατα. - 2 -- νο Φτ ) - 
ἐγράφη, ὅτι οφείλει ἔπ ἐλπιδι ο αροτριῶν αροτριᾶν, καὶ 0 αλοων 
κα 2. /. .- /. ος -- « -- Ν Δ 3 ’ 

ἐπ ἐλπίδι τοῦ µετέχειν. 11 Βἰ ἡμεῖσ ὑμῖν τὰ πγευματικὰ ἑσπεί- 
5 ε - ε - ορ) 

ραµμεν, μέγα εἰ ἡμεῖσ ὑμῶν τὰ σαρκικὰ Βερίσοµεν; 19 εἰ ἄλλοι 

περὶ τῶν ῥοῶν νόµον, ὃσ αἁπαγοφρεύει τοὺσ βοῦσ αλοῶντασ κημοῦν, 
ἐπήγαγε' µη. τῶν βοῶν µέλει αἴο. Τ{επη ϱ]οβδαν 1 εᾱ. ΑΙΌετή: κη- 
μώσεισ' φιμώσεισι Ἰίεπι Ογτ]εχίο αἩ αοᾶσπη Ἱαπάσαίαπι, πες α]1ίθί [66 
ἨοΡΥο]} αᾱ κημόσ οἱ φίµα, Ἰϊεπι Ῥ]οί αριιᾶ απεπι πημοῦν ρετ φιμοῦν, 

χαλινοῦν εχροη1 ή) ...... ς ΤωΠ φιμωσεισ 6ΠΙ ΝΑΒΖΟΡΡΘΙΕΕΚΙΡ (-σησ) 

α] οπιησίά ΟΥ 19110. 988. 641 ο{οαί 168 141517 Ον ιχί21 Επιμα]σοᾶ Ογτεδαί 
480 Τματί αἁ Ἡ, 1. Όαπι αἱ: οἳ αἲ 1 Τί δ, 18 (αΡῖ Ρο φιμωσεισ 

ΑΠΕ Ὦ ήμώσεισ δα ρβ{1(α1(), Ἱίεπι ΤΧΧ, αριαᾶ 4198 φιμώωσεισ πΟἨ 

Βιοίααί, Ἐκ Για ϊπῖς ἆ 6 ποπ οαηπιίπι πιέεδ, {νο ΑΠΙΌΡΣ35,310 Απιῤγιςί 

ποπ αἰζίφαδίς οἱ, Τον ἔπιατό δ,τ ϱ5 ποπ οὐϊέφαδίε, Οµ1ΠΙ 3331 ΑαςοΟΡ ΤΟΠ 6.45] 
ποπ ἵπ]γεπαδίς ος, Οτπί 2,333. 4, 613 ΗΙ]Ρ5 115) 516 ποπ οδέμγαδῖς 05, Ας 
4οοίτὸ ποπ ὑπ[γεπαδίε (5εα πΊται θουεπι) | των βοων: ΡΕΕα δ1. 99 46. τὸ. 

1Τ8. 191εεῖ Ρταειη περι. ΒΙπϊΠιεν 1ένρ Ἱιαῖί ἄε θµδις, ἄε Όοδις (5οᾳ]- 

{πχ σιώα εδὲ), πες α]ίεν νν ῬΙ6Υ, ααοᾶ ποη α ἰθβίαπάαπα Ι6ς6Ι1ΟΠ6ΘΠῃ 

περι τ. ῥο. ἴναλεμάαπη ε5ί. 

10. ὃν ημασ Ριῖ Ίοσςο: 8τ3 αἱ Ρας ΕδάεΙῃ 6 οἆ (πο Π{επηξοᾶ οκ μοςᾶ επι 
13) δι υμασ [ οτι Οφειλεν επ ελπιδι ο αφοτριών εππι Α”ΑΒΟΡ 11. 8δΙ. ὃτ. 
46. 80. 98. 19τ. 199. 191ὲοί νο (φποπίαπι ἀεδεί ἴι 5ρε φιάή αγαί αγαγε) 

Οτ 11110. 541 ο{σαί 1τὸ Τ1 4] 81Τ Ἐκ επιτ3 (6ἱ236 οφ. 0 αρο. επ ελπ. αροτρ.) 

Ἐπίλμα]εοά Ογναᾶοι 5 Ώαπι ΑιρίοἩ 10, αἱ (Απιργδέ φιοπίαπι φιιξ ἴπ 8) 
αγαί εἰ ἐειγαί, ἀεδεί αρεί δμαε 7Γιοίιπι ρετοείρεγε; 88Ἡ Ώαβπα «ορ ἀἄερεί 

ἵν φαί αγαΐ αταγε ὑπ 8ρε) ... Ἐᾶ οφειλει ο εφ ελπιδει αροτριων οφείλει, 

6 φιιοπίαπι ἀεδεί φιιὲ ἵπ 8δρε ἄεδεί φιῦ αγαἰ ἀεθεί ... ς επ ελπιδι οφειλει 

ϱ αροτριων Ελ ΝἔΡΌΚΙ, αἱ ρ]ετ ΦΥΥΣΕΡ 01315 ΟΥΥΔΔΟΥ 160 Ῥμμάτέ (αυ, 1τὸ 
θε Ότι επ ελπιδ. ο αροτριων αροτρια, 5εἀξοᾶ οπτη ς) αἱ ΟνΙπί,δ6 (φωΐα 
πι 8ρε ἀεδεί φιί αγαὲ αγαγε). Βἰπαϊτεν ϱ” ο επ ελπιδ. αφοτριών οφιλι, 

ΡΟΒ επ ελπιὺ. ο αροτρ. οφειλει. ἆ ϱ [ φιία (6 φποπίαπι) ἴπ 8ο φιζ αγαί 

ἀεδεί αχανε. | επ (Α εφ) ελπιδ. του µετεχειν εππι ΝΤΑΒΟΡ 10. 1Τ. τί 

(οι του) ΑΥΤΗΙΓ βαἩ ορ Ὀαβδπι ατπὶ αγὸ ΟΥ 1, 1Ο ϱἱ (οπιῖβδο του) εαῖ τὸ 

εἰ (οπιίβ5ο επ) 1541 Εαβάεπῃ 13: 526 Ετμα]εοᾶ Ογταᾶον»θ 6,150 ΟνΊπ{ 1/55 
(εὲ φιιέ ἐγίζιιαὶ 5ιὈ 5ρε 7 ιοίιδ μεγοζρίειᾶί):; Αποσῦῖδ π ρε [7γιοξιιδ] ραν- 

Εἰοζραπαί, 1έεπι ἴπι δρε.Γγιοίμς Ρεγοϊρίεπαί { νρ Ῥε]αρ αἱ ...... ρόκα (46 39) 

τησ ελπιδοσ αυτου µετεχει, ἆ ερ εἰ φιῖ ἐγϊιγαίὶ (5 εἰ ἐγέιαπβ) ερεῖ 

βιαε Γγμοέιπι ρεγοίρετε (νἷᾶε 8αρτα Απιζισι) ... ς τησ ελπιδοσ αυτοι 

µετεχειν επ ελπιὺν εστι ΝεΡΡαίΕΕκ!, αἱ ρ]εν ΟΗΥ315 Τπάτί Ώαπι αἱ 

11. µεγα: Ρ3 ἆ ου µεγα | Θερισομιεν 61πά ΝΑΕΚ αἱ Ρίι ΟἨΥ315 ΟγΥΔάοΥ 190 
Ώαπι αἱ... ΤΙ Θερισωμεν οπι ΟΡΕΒΕΟΙΡ αἱ ρ]αβῦὸ Ἐπίμα]εοά Τ]ιάτί, 

Ίέεπι Οπείαπιις Ἱὲ νο Ρρὶαί 

19. ει: 9τ3 οι | τ. υμµων εξουσιασ οΝΠῃ ΝΑΒΟΡΕΕΑΡ 17. δτ. 46. 4Τ. τὸ. 80. 

191. 118. 1Τ9. ἆ ο (Η13 υεβίγογαπι Ῥοέεβίαίεπι) {6 αγιη ΟΥ 16 9επιο!.., 

ς(- αὐ 2) τ. εξουσ. υμων επι ΚΙ, αἱ Ρ]εχ νρ (1611) Ο”1656ππεΙ Οντ 

491 100 Τ]άτί Ώαπι 8ἱ | ου παλλον: Ἀξ Τὸ. ουχι µαλλ. | οὐκ εχρησα- 

11ο 15, 2Ἱ 



Ὅιτ 18, 1 

Νπα 18. 381 

Μι 10, 10 
11ο 1ύ, Τ 

508 9, 19. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 

- ς - 3 ; ’ 3 -- ε - 3 1 2 : η / 

τῇσ ὑμῶν ἐξουσίασ µετέχουσι», οὐ μᾶλλον ἡμεῖσ; ἆλλ᾽ οὐκ ἐχρησά- 
-” / Δ ’ [οὸ ’ : 

µεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα στέγοµεν ἵνα μή τινα ἐκκο- 
Λ -- - ώ / ο” 7 ω ] 3 2 4 ς ΔΝ 

πὴν δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ του Χριστου. 19 οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ τὰ 
΄ 2 ” { - Ἂ -- 

ἱερὰ ἐργαζόμενοι τὰ ἐκ τοῦ ἱερου ἐσθίουσιν; οἱ τῷ Φυσιαστηρίῳ 
{ ε. / (σὴ δις 

παρεδρεύοντεσ τῷ Θυσιαστηρίῳ συµµερίζονται; 14 οὕτωσ καὶ ὁ 
, ς - Ν 2 - 

κύριοσ διέταξεν τοῖσ τὸ ευαγγέλιον καταγγέλλουσιν ἐκ τοῦ εὔαγγε- 
, κας [ά Ν Ν η. 1 Δ / . Δ 

λίου ζην" 195 ἐγὼ δὲ οὐ κέχρηµαι οὐδενὶ τούτων. οὐκ ἔγραψα δὲ 
- ΄ α΄ 3 . ᾽ Π - - 

ταῦτα ὕνα οὕτωσ γένηται ἐν ἐμοί καλὺν γάρ µοι μᾶλλον ἀποῦ ανεῖν 

µεθα οαἳ. Ο1επι 606 Ον! 109. 135 0Ἠτ”18 Ογτβάος 150 ϱἱο... Α ου κεχρη- 
µεθα ανα ουκ εχρηµ. | ταυτη: Εᾷ αυτη (ἆ ο {ρνρ Ἰας) | στεγοµεν: 

ΤΡ αἱ ραπς -γωώμεν | τινα ἈΠίθ ΣΧΟΠ. (εγΧ.) επι ΝΑΒΟ ΙΤ. 46. 19Τ. ἆ 

ανα Ειίμα]εοᾷ ΑιροΟΡ ΠΟΠ ὃ 451 οιβΙΙὈ Απιογςί α] ... ς Ροβέροη οπι 
ΡΕΤΕΕΤΥΕΕΤΩΕΙΚΙΡ αἱ ρ]εν 5ΥΤΡ ΟΗΥ31 Ογαἄοτ150 Τμάτί Ώαπῃ αἱ (Οτεαί 
168 ενλαβουμενοσ εκκοπην τινα ὀουναιτω εἰς) αἱ ... ἔ 6 8α Ώ8Επῃ αὖΠΙ 

Ο1απιδοῖ ΟΥ19{5,840 ρ]απο οπι | εκκοπην εππι ΝΡ’1, αἱ Ρ]αςὸ (6 αρ Βοχ, 

τ αρ ΜΙίΠ: 9. συνεκκοπη)) Οτ68Ι165 0ἨγπιοδοΙ Επίμα]εοᾶ Τμάτί Ώαπι 

εως π ΤΙ εγκοπην (Ξεᾶ ΒΡα ενα-) οπι ΑΒΟΡΕΕΕΩΚΡ αἱ Ρία Οἶεπι 

Ον ΟγΤ8άοΣ :: νάίγ εγκοπην αἱ τασξῖαβ Ρχο εκκοπην 5αὐδεϊέπίαπι 6996 

19. τα εκ του (5 νς φπαε ἄε δαογατίο βιπέ, 1{ΘΠῃ Ε ΟΠΠΙ550 Πηβ]6 δασογατῖο, 

Απο φμαε ἆε ἰεπιρίο διπέ) επι ΝΒΡ Κα 46. ἔ5 νο 88η «ορ Ῥ8βπι 

Επίμα]σοά ΑπροΡ πἹοηΏΘ, 351 ϱο(Ηῦ.,, ς Τι οἱ τα ΟΙΠΙ ΑΟΡΡΌΘΙΕΕΚΙΡ 
αἱ ρ]εν ἆ ο ϱγτα!ίξ αντ ΟµΥ25” ΤΠάτί Ώαπι | ου δες: 4. 114. αδΟἳ νρο]θ 

(ποη απι {α ἀθπιῖά {οἱ Ἰνατ]”) ϱγταῖ! αγπι «ορ ΑΙΠΡΤΡΙ καιοι | παρε- 

ὀρευοντεσ (α0’’) οεαπι ΑΝ ΑΒΟΡΕΕΑΡ 11. 46. 4Τ. Εαδεδα”:δ Επίμα]σοᾶ 
Ώαπη (5εᾷ εα Ειαίμαἰσοᾷ παραὀρευ.) ... 5 προσεύρευ. οππῃ ΝΕΚΙ, αἱ Ρ]ετ 

ΟΠ1334 Τμάτε ΤΗΡΗΥΙ Οεο | συμκεριξ. επΠΙ ΝΑΒΡΟΕΚΙΡ αἱ εετί Ρ]αυ 
εκει ΤΕ συνµερ. εππ ορΡ"κα. Οείεταπ ΤΠ συμµεριζονται. (ααπι 

Ῥμηςσ{ο) 

14. καταγγελλουσιν (φιί -- αὔπιπέίαπέ Ἱτ νς):  κπαταγγελουσειν, 48. αδΕΧ 

α] καταγγελουσιν 

15. ου κεχρηµαι ουδενι εππι ΝΤΑΒΟΡΊεΙ«ἘΕΘΡ 11. ὃτ. 46. 49. ὅΤ, ΤΙ. Τὸ. 

197. Ίττ. 119. (860. οὔὐδενι ου κεχρ.) Ἐπίλμα]ιέοᾶ Ώαπι; Ίίεπα 501, (οπι- 

ΠΊηΟ 516) ουδενι κεχρηµαι, Ίΐοπι Νὸ ουκ εχρήησαμην οιἵδενι...ς (Ξ 6αὓ 
ὦ7) ουδενι εχρησαµην εαπι κ αἱ Ρ]εν ΟµΥ3350ἱ5 (ουδ. τουτων εχρ.) 

Τμάτίι ΤΙΠΡΗΥΙ Οεο | ουδεισ οππη Ν"ΕρΤείπον 11. ἆ ο δα Ῥαδπι (Τοτί 
Ῥαα 14) Απιυτςί (ἆ ϱ «ιιαπι φἰογίαπι πιεαπι πέπιο ἐπϊπαπζεέ; Απιυτειεᾶ οαἳ 

ΤΗΣ 1ηΠὶ πιαφῖς πιο". Άεπιο φἰογίαπι ππεαπι ευασιμαθί ; 5δαἩ Ύ παπι φζογίαπι 

πιέαπι ιΕΊιΟ ε[οίαέ 6απαπι, Ίἴεπι Ῥαβδιη; Τετιαηπάεης, Εέ: ΆἈἴεπιο φἰογίαπι 
πιέαπι ὑπαπζεί.) ; Ίξεπι Α ουθεισ µη... Ε 26. Ρ τισ (6 φπαπι ϱἴογίαπι 

πιεαπι «ιῖς ευασιιαέ ἐ εωἰπαπίαξ) ... ς ινα τισ ΕΠΙ ΝΕΟΡΡΏΘΙΕΚΙΡ αἱ Ρ]εν 

(5 ἐσ κενώσει βραΙϊο απίε ἐσ τε]]οίο) Έας”, 55] ετραρίδστ αἱ ὅ, 635 Ομ 335 
ο{ὔ:8 οια10 Τ]μάτί Ώαπι α]. Τα ηϊ τα]] εἰς: «παπι πέ φἰογίαπι πιεατι φιῖε 

ευασιεέ να Ηἰαι]ονΙηΣ (4)315) Απιυσεισἒαἅ αὖα παπι φἰογίαπι πιεαπι φιῖς- 

4ιιαπι ἵπαπεπι Γαείαί ΑάβΡΟΡ Ίποπ 6,38 οι α10. Ιπιϊ]1έου Ππετρτείες τ6ί]:: 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 919. 609 

αΔ Δ / / 2 λ / 2 Ν ο / 

ἢ τὸ καὐχημά µου οὐδείσ κενώσει. 10 ἐὰν γὰρ ευαγγελίζωμαι, 
” / - 2 / ΄ β α αἳ / / 

οὐκ ἔστιν µοι καὐχημα ἀνάγκι γάρ µοι ἐπίκειται οὔαι γάρ µοι 
/.. 3 Δ Ν - / Ν 

ἐστιν ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι. 1 τ εἰ γὰρ ἑκὼν τοῦτο πράσσω, μισῦὸν 
/ - χο 3 / , ’ στ Ν « 

ἔχω΄᾽ εἰ δὲ ἄκων, οἰκονομίαν πεπίστευµαι. 15 τίσ οὖν µου ἐστὶν ὁ 
/ [) λ ο./ 1 / / Δ 2 /’ ) Δ 

µισθόσ; ἵνα ευαγγελιζόµενοσ ἆδαπανον Ψήσω τὸ ευαγγέλΙοΥ, εἰσ τὸ 

μὴ καταχρῄσασθαι τῇ ἐξουσίᾳ µου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. 19 Ελεύδε- 

ν]ἀαηίαχ ΟΙΗΠΙΠΟ {θείες απὶ πο 1ρβαπῃ ουδεισ ταϊππανγαπέ ]οσα1οπθίι 

Ρα] {ποἱ]ογεπη τεβάἸάΙ58α. Οείεγαπι Ίωῃ βῖο Ππίετραησίέ: ήτο καυ- 

χηµα µου οὐδεισ κεν. | πενωσει «υΙη ΝΑΒορ(αί” οίῦ είο)ΕσαΙΕ ΙΤ. 26. 
4τ3 116. χδοι (419). . ς πενωση οτι κ αἱ ρ]οτ Βα53551 αιυβρίόστ ϱἱ 

3938 Ο)ΥΣ55 οἱ 548 ο{αΠὺ Ἐπίμα]σοᾶ Τμάτί ΤΏαπι αἱ 

16. ευαγγελιζωµαι οι ἈΑΕΒοκ αἱ ρ]εν ΟΗΥ356 ΤμάτίαΙ. Τίειη Ἡρ αἱ Ρ]1185 

Ώαπῃ -λιζομαι ... ΡΕΕΕ εὔαγγελισωμαι. Ο4 εἰΐαπι {νρ Αιισ0Ρ πιοηΘ, 133 
αίδΗῦ αἱ ευαπρεζίκαυετο: οοπίτα ἆ ο 5 Απιργςί ευαπρε[ίπειι | καυχηµα 
6π1ῃ ΝΔΑΒΟΚΗΡ αἱ οπηηίά νρ αγταίὲ βα] «ΟΡ 8ΓΠι αείἩ ΟΥ5ΑΤ1ΤΟ 0320 

εί 519 Ἐπί]ιλ]εοά Τμάτε Ώαπι αἱ Αις Απιριςί οίο... Νρεγα ἀείρ 
ΑπιζιμιἝοαἁ αᾳ οἰ{θᾶ εί γαρισ | αναγ». γαρ µοι επικ.: ΙΤ. αληθειαν 
γαρ ερω | ουαι γαρ οετπι Ν ΑΒΟΡΕΕΑΡ αἱ Ρ]τι510 16 νρ 8αἩ σορ Ον1395 

ποῦ ο (1ηί 8, 68 Αι 1,309 Ο]]ς 11,193 Επίλμα]εοὰ Ογταᾶοτ 861 ΑποοΡ πΠΟἨ 6, 493 
οιαΗῦ Απιζγςέ οίο... ς(-- αυ 94) ουαι δε οἵπΙ ΝΕΚΙ, αἱ Ρ]ον δγτῦὶ 
ΑΤΠΙ αθί ΟµΥ”5ὀ οἱ 3,519 Τμάτί Ώατπη | εστιν: τα {5 (εί { εν) Απιζιςι 

ἔσταν | ευαγγελιζωµαι «απ ΝΑΚκ αἱ ρ]εν ΟΥ3, 465 ποί Α {πι 1305 0Ἠτ232 αἱ 

3319 ϱ{ 11/95 Επίῃα]οοᾶ Ογταᾶον 81 Τμάτί Ώαπι (εκ Ηῖ5 Ον Αἱπ ΟΥ 2.518 

ος 11999 Ογταᾶος ρτῖογα ποῃ αβαγαη{). Πίεπι ΤΡ 9τ, 48. 199. [5οἳ --λιζο- 

και. Τίεπι ἆ ε ευαπφε[ίρεπι, ϱ ευαπρε[ίπεπι { ευαπφείκανενο ... Ὅντπ Τὶ 

ευαγγελισωµαι Ἕππι ΏοΡΏξα ΟΥ 11195. Ίοπι ευαπρείβανεγο ἔ (ᾳ νιὰε 

απίε) νο ΟτπΙ 5, 58ὲ Ας αἱ]; Απιυώγαί ῥγαεᾷίσαυετο ευρίύμπι :: Ίαο ἴθ- 
Βήππι ταίῖοπα υἷκ τεοίε Εἱ τί Ρτῖοτε Ίοςο --λιζωμαι, α]ίετο -Λλισωμαι 

εάαπιας. 

1Π. εχω: 19. ὃτ. Ό56ἳΧ ο56ῦ Ῥτασπι ουκ 

18. µου εστιν οππι Νοκ 19. 1Τ. 29. 26. 90. 96. 99. 46. ὅτ. 14ἱεοῖ Π5οΣ 

νο (πιεγεεδ πιεα) ΒΥΙ5ΕΏ 5αἩ «ορ ΟΥ 10, 548 Επίμα]οοᾶ” ΟΥΥΔ4οΣ 150 1έρπη 
ἨίαιΙογ1π” (3315 πιεγοεΒ πιεα) Απιῤγςί (εγᾶΐ πιεα πιεγσεθ) οἵο ... ς ἴμῃπ µου 

εστιν 61Π1 ΝΞΒΗΡ αἱ ρε ΒΥΤΡ ΟµΥ326 οἱ 111 οιαΗΡ Ειίμαϊεοᾶ”” Τμάτε 

Ώαπῃ αἱ ΑἱςΟΡ 1ΠΟΠ 6, 435 ϱ(4Ρ (ππζλὲ πιεγσες επτί), Ίέθπι ϱ8τ οΕ8. εστιν 
μοι... Έα 4ο ΓΡ εσται µοι. Οείεταπι 1Π οοἆᾱ. µου ἐστὶν δο]δ]έας, 

ηοη μού ἐστιν. | το ευαγγελ. 5ἶπο αἀά1ίατη οππη ΝΑΒορ” ὃ, 1Τ. 28. 46. 

στ. τὰ. 19. αδοι ἆ ο Υρ 84] οοΡαὖπι αθί] ΟΗτ33τ 515 οί 548 46 ϱ{5/355 
Ἐπίμα]οοά ΟΥγ84οΣ ΑμςοΡ 1πον ϱ(8Η5 Απιζτεί αἱ ... ς (4009) αἀά του 
χριστου οππη ῬΏΘΙΟΡΕΙΕΑΚΙΡ αἱ Ρρ]οι {5 αυτα ΟΗ1339 εί 10, Τ11 ϱ{”, 5τ5 
οἱ 121940 Τ]ματί Ώαπι αἱ ἨϊετίουίπΣ:: ϱ{ν. 19 | καταχρησασθαι: Α 1Τ. 
Ον εΑΙ 16 καταχρασθαι | τη εξουσια: Ἀἲ ΡΙΘΕΙΑ εν, 8εά ἶρ5θ ἲσία” 
ῬαΏς(1β ποίαν]1{ (αΡειτανοταί ρτίπιαπα αἆ εν τω ευ., 88ἆ βία {τη οοτγοχίἰξ 

ΕΙΤΟΓΕΠΙ) ... υ"Εα την εξούσια» | µου: ΕΒΕΙ µοι | ευαγγελιω: 9813 

5ᾷᾷ µου 



Α οί 16, 8 
21, 26 

Λοτ11, 9 
σς 0, 9 

510 ϱ 90. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 

Ν ἊἎ .) / ” ’ 

ϱοσ γὰρ ὢν εκ πάντων πᾶσιν ἐμαυτὸν ἑδούλωσα, ἵνα τοὺσ πλείονασ 
µ λ ἃς , ε ὸ Γ 

κερδ/σω᾽ 20 καὶ ἐγενόμην τοῖς ᾿Ιουδαίοισ ὧσ Ιουδαῖοσ, ἵνα Ίου-. 
ο ερ, ’ 3 -- ε ς ε Δ 3 μ 

δαίουσ κερδίσω" τοῖσ ὑπὺ νόµον ὧσ ὑπὺ νόµον, μὴ ὢν αὐτὺσ 
« ῃ Φ « / ε - « 
υπὺ γόμον, ἵνα τοὺσ ὑπὸ νόμον κερδίσω” 9] τοῖσ ἀνόμοισ ὧσ 
3 4 ἊἎ ” - .] ε ᾽ - ΄ 

ἄπομυσ, µή ὢν ἄνομοσ Βεοῦ αλλ ἔννομυσ Χριστου, ἵνα κερ- 

19. πασιν οἳ. Οοπιθυτ 0: 3,568 ϱἱοαί αρΙ 201 ϱΗπί ή, 461 οἱς,.. μΧ ἆ ϱ Ρ)α6Ιη 
ἐν | τουσ πλειονασ (ΟἨ 5,56 ελευθερον Κεν ειναι εκ παντων, πασι δε 

αυτον δουλωσαι τοισ κατω, ι)α τουσ πλειονασ αὐτων κερδηση) ... 49. 

109. ΑΥΤΡ ΙΧί (πο Π{6πιΏΕ) Ο1επιδυῖ Οτέαί ΕΡΡ301 τουσ (Ον οπι) παντασ. 

Παπι]ρετο ΤΓεγππαχο 130 ἨΙετερα 3: 4,588 (ᾳρᾷ1ουία 3 γ[γεἙ) 

20. καν: ϱ" ὃτ. ἆ ο 881 «ορ οπη | ὧσ ιουδαιοσ εἰ. Οµ 3.196 εἰσδε1ήτ Τεχ! 
πιβτο 120 οίς ... εετα” 99. 6133 σ” ΟΥ 12851. 861 ϱ/545Τ ο πίδ,16 Τεγηατό 
5 (ρτοῇέεπέέ Γαοέιπι δε Ἰιζαείς Πιάαειπι μέ οἰς) αἴρΙβεδο μεν οπι 

ὦσ. Εταείετεα εοιταρίε ΕΒΕΙ τοισ ιουδαιοσ ιουδαιοισ εἰ α τοισ του- 

9ανοισ (5εᾷ «οτι εδ -οσ) τοδαιοισ, ἐμᾶᾷαείς ὑιασείε. 11ῦετο Οσ]πίδ, 16 

Ζαοίιθ δι, πα, ἐπ]γπιις ὑπ]ίγπιίς, {ιάαείς Γμάσεις, 5 φις θιὸ ζεφα"' 

εἰς | τοισ υπο νοµον 1δᾳ τ. υπυ νο. κερδησω: 1, Ελα] {οά οἱ (1. 

β1]]επάο) | µη ων αυτ. υπο ΙοµΟΝ 6ΝΠΙ ΔΑΒΟΡΕΕΘΡ αἱ παπα (αἱ 1Τ. 91. 

46. τ1. Τὸ. 80. 109. 191. 1ττ. 118. 1Τ9.) 1ὲνρ β8ἱ ΦΥΗΡ αγπΙ 6ο (α4ά 

δε ιό ο αἴία) Ον 333 ΓΧΙ (1 «ΟΙ ποῦ αθλης]ξ; η6ς πηαμῖς ἰδία αἀά1έ 
αλ Ὀἳ, αἱ 1, τα ααἱδιδ ααἲ11 49: 805) ο ο Ἡ Ώαπη Αποζσιιι ἄοπιδ (5/3/321) 

6ἱΟΡ ΠΠΟἨ ὁ, 450 ϱ{αάνει» 16Ε3 (3, 581) Απηῦζγοι (η «ΟΙΗΠ1 4πἱάΘΠΠ ΠΟΠ {γας- 

ταῖ). Αρποβδέετοα να!ν εί. ΟνεαΡΙΠΙ. 'γαιουδαιουσ κερδησω. ελευθεροσ 

ΦΝ απο του ειναι υπο γοµοΥ, εκαυτον εποιήσα ὦὧσ υπο /ομονινατοισ 
υπ. νοµ. κερδησω. Ῥταείθγθα είῖαπη ΟΥΙπὲ3, 305 ροίία5 επ εἀᾶγεῖ 1ε- 

Εεπάππα να!τ: , Θί εχρο [αοία5 οδί βιὺ Ί6ρε, ουπι 510 Ίερε πο η θ6β8εί, 

οπηη]α 4πδθ ]ες πιαπάαραί Ἱππρ]αν]τ, «παπι υπ Ώε]αγς επ 518 

1εσο θ88αεί''...... ς (- αυ Β) οπι οιπι ΏΕΙ ο (5εειπά15 ομτῖδ, ἶαπι 

εηΊπι Ρ]6ΠοΨ αεσεπία5δ ΡΟοβΠετας) κ αἱ Ρ]εγ (οπιι αρ ἈΠίλαθϊΙ, ος 

αρ Βοχῖν, οίίαπη ὃτ. εἰς) 5ΥΥ56Ν σορ αθί ΟΣ 4,166 ϱ: 1, 551 (οξ εὐ. ὃν 515) 

Ον Πα ποῦῖο5 (ν]ᾷᾳ απίε) Τμάτε ΤΙΡΗΥΙ Οεο Νερίου αρ Ἁἴαγ Μετο (6411 
θῦς, ή φιιό κιιῦ ἴεφε διιέ ἑαπφιαηι διιὈ [ε(ε εδδεπι, οιπι ρδε δῖπε ζεφε 

4εὶ ποπι έ8δεπι, 8εᾷ πι οψε θὗπι 6ιγίκέί, ιιέ ἐο8 φιῖ αἶπε ἴεφε θηπέ ἤισγεν. 

Ίπ εππάςεπῃ πιοᾶιπι ΟΥΥ056 16) 

91. Θεου οί χριστου (0”) επι ΝΑηορ"ραρ Τ. 1Τ. 26. 81. ὃτ. 49. 463 
617” τὸ. 183. ἀδδ 1 νσ Ο:5,160 ε(οαί1Τ8 Ρἱᾷ65δ Ο)ν 55 Εαἰμαιεοὰ ΟΥχ 
80159 8143195 Ὥαπα ΑΙμ]αϊΤΊ6ό Αισ (11. 1.) Νεδίοι (νῖάε Π{Θ) αοίς. 

Τ1επι ΔΥΙΡ «ΟΡ πο... ς Θεω 6ί χριστω εππη ΡΕΚΙ, 4] Ρί6υ δα ασπι (ΟΥ 

εαἳ 118 6 αβετί µη ων ανοµυσ Όεω, 5εὰ αὈῖ ΡΙεπίας αβετί νεγρα 

Ῥαυ], Θεου εἴ χριστου Ἰαβεί) ΟγΤΟ5ε16 Τμάτί | αλλ: ὃτ. αλλα | κερ- 
ὅανω (Ε0΄ κερδανῶ) ουπι Ν ΑΡΟΡΑΡ ΙΤ. δΤ. 46. 109. (Ο1επιῦΣ ου γαρ 
μ0Ο3ΥΟΝ - κατα τον αποστολον ευλογον ιουδαιον γενέσθαι, αλλα και - 

να παντασ κερδανωμε») ...ς κερδήησω εἶπι ΝΕΡΕΚΙ, αἱ Ρ]ετ Ον”)196 
(ύινεταν - ινα κερδηση) οἰσαί 15 ΓΙ 05 ΟΗΥ335 Ἐπια]οοά Τμάτί Ι5ιά 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 9.ο6- οι 

δάνω τοὺσ ἀγόμουσ᾽ 33 ἐγενόμιν τοῖσ ἀσθενέσιν ἀσθενήσ, ἵνα 
τν ο ώ 3 - - 

τοὺσ ἄσθενεῖσ κερδήσω ᾽ τοῖσ πᾶσιν γέγονα πάντα, ἵνα πάντωσ 
Ν /; ; Δ - Ν ι 3 ) σ 

τιᾶσ σώσω. 25 πάντα δὲ ποιῶ διὼ τὸ εὐαγγέλιον, ἵνα συγκοι- 
Δ 2 - / 9) ο 3 4 ε 5 ΄ / 

γωγὸσ αὐτοῦ γένωµαι. 24 οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἐν σταδίῳ τρέχοντεσ 
/ λ / (σ κ Ἀ ’ Ν -- σ / 

πάντεσ μεν τρέχουσιν, εἰσ δὲ λαμβάνει τὸ βραβείου: οὕτωσ τρέ- 
[ιο “ο ς ο- .. 

χετε ἵνα καταλάρητε. 30 πᾶσ δὲ ὁ ἀγωνιζύμενοσ πάντα ἐγκρα- 
/ . τ κ -- 

τεύεται, ἐκεῖνοι μὲν οὖν ὕα φθαρτὸν στέφανον λάβωσιν, ἡμεῖσ 
Ν ” ς ο . Ν ’ [6 ’ { ) ο 

δὲ ἄφθαρτον. 30 ἐγὼ τοίνυν οὕτωσ τρέχω ὧσ οὐκ ἀδήλωσ, οὕτως 

39158 Ὥαιη αἱ]. Ῥταείετεα ΡΕ 199. ἆ 6 Ῥοδέτ. ανοµουσ Ρο. | τουσ 

αγομουσ ΕΙ Α”ΑΒΟΡΕΡ ΙΤ. ὃτ. τὸ. 109. ΟτΏῖ5 Ὀ]ά ....ς οι τουσ 
ΕΠΙ ΝΕΕΕΚΙ, αἱ ρε; ΟΥ Είμαι εοὰ Τμάτί Ι5ἱ4 Ί}απι 

99, εγενοµηήν: Εα Γρ αάά δε και | ασθενγεσι’: ΡΕΕᾶ ασθενουσιν | ασθε- 

νησ 8ΊΠ6 ὧσ επι ΝἲΑΗ ἆ ονςρ ΟΥ3166 (ωσ αποᾶ ἴεν απἰθσοθαΙέ {εν 8ει- 

να) αἰὐπί ὅ, 16: 4, 584. 611 ΟΥρῖὸ ΑππζιιςἍ,Ι295 ο(ΔΗῦ Απιονδί είο...ς ὧσ 

ασθεν. 6ΠΠΙ ΝΕΟΡΕΤΕΒΙΕΑΚΙΡ αἱ οπηησΙᾶ Ες αγγ βαἩ 6ϱ0Ρ ΤΠ αθίῃ 
δο Οτδᾶί 118. 840 Ο]γ 335 οἱ 3,554 οἱ ὃ, 484 Τλατί Εαίμα]εοὰ Ώαπῃ αἱ | κερ- 

ὀήσω: δτ. Οτεαί 05 (ποή Π{επῃ” 166) κερδανω | γεγονα εἰ. ΟΥς3ἱ Ρἱ5 οίςο 

εως Ἐ6. Ο1επῃ 656 εγενοµην { παντα ΕΠΙ ΝΑΒΟΡ"Εα 46. Ο]6πιθδό Ον 955 

Καζ (παΙ{μ 19,1 ϱ(4ΡοΙοβ) ΟΗ12395επι οἱ 9366 Επτ]α]έοά (ΟγτΗ158 τοισ 
πασι γαρ παρτα, εγω» αυτοσ εἴςε)...ς (αὐ9) ρταεπι τα ΟΠ] Ῥῦρίο 

ΤΚΙΡ αἱ οΠπΙΠ {6γο ΟΥ5,394 οιζεαΙ1Τ9 Μας210 (6α11Τ) ΟΥ 7ὸδεπη ϱ2):54 

Τιιάνὲ Ώαιη αἱ | παντωσ τωασ (1150. αἰδ τα): οί ΟΥ” οὐ πάντασ 

δὲ προσδοκῶν σώζει», φησί, ἀλλ ἵνα κἀν ὀλίγουσ σώσω - διὰ τοῦτο 
εἶπε ,,πάντωσ',, ὅτι ἀνάγκη πᾶσα τὸν οὕτω Θερμῶσ σπουδάζοντα 
καὶ ἐπιτυχεῖν ...... ΡΕΕα Τὲέ νρ (Ἰίπαιε είαπη ΡΡΙ8ί ΟΠΠ) παντασ 

ασ’), Ἱτδηι 11. 0]οιιθδθ ΟΥ 2294 ΜαςΣ10 τουσ παντασ (εί ΟΥ95δ παντα 

εἰζαΙ1Τ9 παντασ η τιασ) | σωσω: Οεπιθδό Ον 5,354 αἱ ὁν 55 (ποη 1ξεπιζᾶί 

119) Νασππατι 1,1 Μα οΣ10 0γ9809 ΤΠρΙΗγ1πος΄ Τογ εί ἆο] 14 (εξ, πιοπος 14) αἱ 
κέρδησω, Ίἴεπι αεἰμαῖτ αγ 

99. παντα ()’) εαπι ΝΑΒΟΡΕΕΑΡ ΙΤ. ὃτ. 46. 613” τὸ. 60. Τί ΥΕ 8αἩ «ορ 
ΑΤΙΑ αθίμΏϊν (56ά βαἩ ΑΠ Ίαεςο αιέεπι οπιπία) Οτεαί 18ο ΝαΣπιαί{ῃ 1901 

ΟΗΥ335 ἘΕπιμα]σοά Απιυτεί Ῥ6]...ς τουτο «ΠΠ ΚΙ, αἱ Ρρ]ει 5γτΏίΓ ρο 

Τμάτί Ώαπι ΤΙΡΗΥΙ Οες | ευαγγελιον: ὃτ. αἀά µου | συγκοι- οσπι ΑΡ” 
ϱΕς...ς Τμ συγκοι- 6ΠΙ ΝΕ ΟΡΕΕΚΙΡ αἱ οετίθ ρίε; | γέενωμαι: ΤΡ 

αἱ α]]ᾳ γενοµαι 

24. ουτωσ τρεχετε εἴ. Πππί 355 ΟΥΡ 11. 306. 91 Απιζνεί χε]]: Ἐα Ες ΡΥαβειη 

εγω δε λεγω υμιν | βραβειον αἱ ΔΑΒΟΡΕΙ εἰο... Ρ"ΕΘΡ -ῥιον | δτ3" κα- 

ταλαβοιτε 

2ὔ. εγκρα- «ΠΠ ΝΑΒΡΓΕΚΙΡ εἰς... ΡΕ ενχρά- | ουν (εκρτεδβυπη νά! 

αίίαπι { πιῦῖ νρ ΟΗΠΙ 21ο Ουρ] α] εἰ ἐΠὲ φιίάεπι): κθ. 119. Κ5ΟΥ βΥτ 
Ῥ ἐκὶ (κά οπίπι ς.”) αγτη ΟΙ6Ι558 οι: ηθς οχκρτίπη (ἨαὈεπί επῖπα {11ὲ 

φιάεπι) ἆ ο  Ιγηἳ 355. Τήρετο οί]απι 58) ρο αἱ αἱ ἐπί 

Ίο 11, 14 

9Τί4 8 
18 1, 19 



Ἐκ 15, οἱ 
14, 95 

Νιη 9, 15 55 

5132 9, 20. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 

/ « 2 ./ ο 3 3 εις / λ - 
πυκτεύω ὧσ οὐκ ἀέρα δέρων' 2τ αλλ ὑπωπιάζω µου τὺ σώμα 

ν - / ”/ μ νας 2 Α. 2ος / / 

και δουλαγωγῶ, µήπωσ ἄλλοισ κ]ρυξασ αὐτοσ ἄδόκιμος γένωμαι.. 

. εν. ν : ,) ο « κ ια 
1 Οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶσ ἀγνοεῖν, ἀδελφού ὅτι οἱ πατέρεσ ἡμῶν 

/ εν ἳ Ὀ τ π ἤ Ν - / -ι 
πάντεσ ὑπὺ τὴν γεφέλην ἦσαν και πάντεσ διᾶ τῇσ Φαλασσησ διῃλ- 

ε Δ ϱ ] Δ κ. - / -- 

Όον, 2 καὶ πάντὲσ εἰσ τὺν Μωῦσην ἐβαπτίσθησαν ἐν τῇ νεφέλῃ 

26. πυκτευω: ΤΡ ποιχτευω, ΒΥΤΡ πις ΕΙ πυκευω 

2Τ. αλλ πὲ ΝΔΟΡΕΕΑΚΙΡ οἰς... Ἡ δἵ. αλλα | υπωπιαζω ϱππι ΝΑΒΟΡ" εἰᾶ 
1τ. δτΊΧ ΑΠ. 199. 184. αἱ νὶκ πια (5 ΑΡ Βου], 2 αρ ΜΙ{μαεῖ) Ος 1616 

(υπωπιαζοµεν οᾱ. Ώε]αγ; υποπ- οᾱ. Ποεβςε].) α(ἳδῦ (υπωπιαζων αυτου 

το σωκα και ὁουλ.) αἱ "365 πού Ε6Ρ5 109 Βας 1, 150Ρ8ΤΏ ϱ{3)599 01356165 
(εί αποδο 1) δἱ1,25τ ϱ/{3, 605 015 ϱ: 3, 240 ϱ/ 13, 495. 809 Ογι{εδί Ῥαδε]ι 81: 145. 262 

Τιιάτεδῖ5 (αά Ἰ. 1. οἱ ὃ, 1105) αἰςο. Ἐκρ]ϊσαί ΟΗτ 10350 ἐνταῦθα δείκνισι 

καὶ ὑπὸ ἐπιθυμίασ γαστρὺσ κατεχοµένουσ καὶ ἀπγιέτασ αὐτῃ τὰς 
ἡπίασ εία. Τίεπι 1 35 ταῦτα δὲ ἔλεγε, ὁηλῶν τὴν ἐπανάστασιν τῆς 
σαρκὸσ καὶ τὴν ἀπὸ τῇσ ἐπιδυμίασ λύτταν οίο. Τίοπι 11315 τοῦτο γαρ 
εἰπὼν ἠνίξατο τὴν βίαν καὶ τὸν πολὺν πόνον, ὃν ὑπομένειν ἀνάγκη 
τοὺσ βουλομένουσ εἰς... ... 0 ΤΙ υποπιαζω οππη ἘΟΚΙΡ αἱ” Εοτα 
ἩΏρ]ι 319 Ρας 1, 150 οχεᾶᾷ 3 Να2)Ι5δ (Αρο]ος. οἱ ΑΠΙΟΥ, ρααρ.) Επί]α]οσᾶ 
Ον 13,490 (1ἄειη 5οηπίέαν ὑπεπίαζε δὲ - καὶ ἐδουλαγώγει) Ογτεεςί 

Ρᾷ56162 Τ)απηίετ (αά Ι. ]. οἱΡαΓα]1611. 654)... Ῥὸ οἰπον ’πωπιεζω, 99. 91. 

813 46. 191. αἱ 5 5οτῖ αἱ 5 Ο1ειαδ”5 ΕΙΔΡ5 161 ΝαΖεπποπι1θ6 ΕΡΗΥ 2416 βας 
οὐ ά Ον 10,194 Τμάνε 159 υποπιεζω. Οοπηβνπιαξ εί. ΗΙΡΡΡΤΟΣ αρ Μαϊ 

19 (και ο παυλοσ ὃε τουτου ένεκεν υπεπιεζε το σωμα καν θε). Ἐκ 

Τα ῑπῖς ἆ ο σ (518 ατιέ) πηὈὸ Π1ΠΗ 355 Ῥα περ 13. 34. 50 1 ωίζωπι Γαείο, {6 

νρ Απιῤρμαναἁιτο ο{αρ Απιουςί αἱ οαδέφο, Η11 355 (05 125) αἱ «θείο, 

Ἠιβα Ῥεπεᾶ ΡαίΓΣ πιασεγο, αποίδις ο]ετί α[ῇίφο. Βἰπιϊ Ηταν ΑΥΥ5ΕΝ ςιιθέί- 

εἷο, ΒΥΥΡ οοπέμπᾶο, 83] διφ111ο, «οΡ ἄοπιο, Ρο οαδζφο. | ς (ποπ ς8) δοι- 

λαγαγω. (Βία αἴίαπι 1π ο εκ 6γτοτς εὔΠίαπη.) | γενωμαι: ΤΡ αἱ -γομαι 

Χ. 1. γαρ οππι ΝΤΑΒΟΡΕΕΑΡ α119 1{ νς δα] «ορ ΜεϊοπεΡΙρα 550 ϱ{ 55τ 0] οι 
896 Ο 40145 Τ1427ὅ βαςείμ 147 Ογτβ]αρῃ 914 α] Τεπί264 ΟΥρΙὀτ: 211 οίο...ς 

(5 αρ Αα) δε οΙπΙ ΝΕΚΙ, αἱ Ρ]εν ΑγταΏ (ΑΙ 6ο που. αχρτίπι) ΟΗΥΣ5Τ 
Ῥπίμα]οοᾶ Τ]άνί Ώαπι 

9. µωιυσήν οὐ ΒΟΕΘΚΙΡ αἱ ρία (εί. 5γτρ 1ης 6ἳ) ΟΥ 11541 οἱ, 145 Ρα] 551 

Ρ]ά 316 Ρας 3 Ομ γ25τ Τιιάτί (πα 1. ].) είς... ς µωσην οΝΙΙ ΝΑΡΕ αἱ 

πι (1 (αηίαπῃ αρ Ῥος]) Τ]άτί1, 149 οίο | εβαπτισθησαν (α)9΄) επι ΝΑΟ 

ΡΕΕά 11. 81. 96. 99. 46. τὸ. 80. 109. 191. 119. Ἁἱ ραπο Ὠ1β]56τ Ῥιὰ 

3τὸ ῬαφοῖΏ 345 ο, 5,35 Ο)γ , δὲ Βαίμο]εοά ΟγνεὶαρΏ 514 οι8ᾶοἵδὺ Τμάτί 1149 
απμαὰν ς Ἔϊἱ εβαπτισαντο οἵιπι ΒΚΙΗΡ αἱ Ίοησα Ρ]α Ου 1,541 οἱ, 118. 144 
ΟΗ 151 ϱἱς ος 5315 οἱ 12545 Έμάτί α Ι. 1. Ώαιη ΡΠοίςαε157 066 | εν τ. νε- 
φελη κ. ε. τ. Θαλασση ας, Πϊπί364 Ον0Ι5 Ὀ]αΙ ΟΥΡ 121 αἱς... εᾷ Ερ εν 
τ. Θαλασση - νέφελη 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ ποια 18 

ν 5 - , Δ / λ 34 μα - 
καὶ ἐν τῇ Φαλάσσῃ, ὃ καὶ πάντεσ τὸ αὐτὸ πνευματικὺν βρώμα 

Ν / ι ’ αχ 

ἔφαγον, 4 καὶ πάντεσ τὸ αὐτὸ πνευματικὺν ἔπιον πόµα᾽ ἔπινον 
Δ 5 - 3 , , ς ’ . τ « 

7ά0 ἐκ πνευµατικήσ ἀπολουθούσῃσ πέτρασ, ή πέτρα δὲ {ν ο Χρι- 
’ . 2 3 2 3 -- 2 -” 3 ’ ζ αν 

στόσ' Ὁ ἀλλ οὐκ ἐν τοῖσ πλείοσι αὐτῶν εὐδόκησεν ὁ Φεόσ᾽ κατε- 
, Π ᾿ - 5) - λ ; . ” ῃ ’ 

στρώθησαν γὰρ ἐν τῇ ἑἐρήμῳ. ϐ ταῦτα δὲ τύποι ἡμῶν ἐγενήθησαν, 
ας] « -» - Ας, η 

εἰσ τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶσ ἐπιθυμητὰσ κακῶ», καθὼσ κἀκεῖνοι ἐπεθυμῃ- 
᾽ 3 ’ ’ [ή } ” σα ’ 

σαν. ἵ μηδὲ εἰδωλολάτραι γύώεσθε, καθώσ τινεσ αὐτῶν, ὥσπερ γέ- 

3. το αυτο ΟΠΠ ΝΕΒΟΡΕΕΑΕΙΡ αἱ Γετο ΟΠΠ 1{ νς εγτΏ!τ 58] «ΟΡ αΤπῃ 6ο 
Μεϊοπερῖρι 520 ϱ/851 [μῖπί 564 01,541. 9,116. 4,145 ϱΗπΙΣ 14 ρ,αΗὺ {ετ 1364 

«πια... ν αθαεῃαίς Τ14361. 315 0τὸ 5” Ῥτοπιϊβς 159, 131 οπη Ἱξεπα Α 46. 
οπι αυτο. Τίεπι ο” (Ιπάε α -τεσ πξααπο ε[φαγον] τεβοτῖρέαπι 65) 5ἶνε 

αἱ ν” αἶνο πέ Α | πνευµατι., βρωμµ. εφαγ. οππῃ ν”Ρ05Ρ 99. Επίμα]εοᾶ 
Οντειαρη 4... ΤΠ πνευµ. εφαγ. βρωμ. εππα Α 1Τ. 191. Μοϊοπερίρα.,.. 

ς Τι ῥρωμ. πνευµ. εφαγ. οαπι Ἀζ(ο” )ΡΕΕαΚΙ, αἱ Τετο οπηπ 1ὲ νς ουγαίτ 

σορ αππι ϱο Τί Οτίες (αἱ απίε) αἰπεν, 114- 131: 359 Τα] 504 14015 
(βρω. το πνευµ. εφ.) Οἷ αἆ Ἡ. 1. εἰ 1,545 ε{554 (το αυτο βρ. το πν. 

εφ.) ει Τ]μᾶτί Ώαπι 

το αυτο (εί. κ” Γ14Ρ15): ΟΥ 554 βείῃ (Ῥτοπιϊδ ϐ) οπι, Ίξεπι Α 46. Οι 

143 (πο Ἰέεπι 19541 5,115 πιβςῖπί Σ,1ή4. 109. 334. 359) 0πῃ αυτο | πνευµατ. επι. 
ποµα ΕΠΙ ΝΑΒΟΡ 1Τ. 46. 15Τ. ΜεϊοπεΡΙΡΏ (αέ απίε) ΟΥ 1541 οἱ 5 15 αί 
ΠΠΙ 2,169 14351: 375 Επίμα]εοά α] (ΟΥτΕΙΔΡΗΞ1Η πνευ. πο. επι.)...ς ποµ. 

πνευμ. επι. Έα ΏΕΕΟΚΙ, αἱ Ρ]ετ 1 να βγτπίτ ϱ0ρ αἲΠΙ ο Οτ2315 εί 
Ππί 5,144. 521. 989 Τ)]α]864 Ομγ551. 9τὸ {5,84 6819/5645 Τμάτίε Ώαπῃ αἱ ΙγϊπέΣ6ε 

Αιρίομ”6 ϱ{/45 ϱ) ππα | επιον: Ρ” επιαν, 8τ"” 19τ. Ος 3149 Ριὰ 301 επι- 
νον | ή πετρ. δε επι κΕρεἰίό ΟΥ 1,541 ϱΕ3,335 151 ο: 3. 15 εἰξα11 14159 Έβ 
9146 ϱ{Ρ5 60. 60. 101. 468 ϱ{εξαδ41. Τίοπι Ε πετρα δε...ςσ η δε πετρα 
οτι ΑΟΡΟΌΚΙΡ αἱ οπιησίά ΜεἸοπερίρΏ (αέ απ{θ) Οµ 11ο: ὄ,9τ Τ15 ϱιΕΒΙ 
1415 Τ)1] 364 Ἐιιςπιαῖ 136 ρ{658 ὅδ0 ϱ/πηπσε]]95 Τ)1ᾷ 261. 215 ΟΗν2537 ϱ{ 13,545 ϱ{ 

:Η5 Ἐπια]σοᾶ ΟΥτειαρη 51 Τμάτί Ώαπι 

6. ευδοκησεν ευπι κΗΕ"ΡΕΕΟΚΗΡ αἱ Ρ]εν Οσσβε15 Ον 5) 3το οι δνστ Τινᾶτί 
Ώατη 41] ... Ίμπ Τϊ ἠυδοκ. οππη ΑΡΟ 81. 118. 19Τ. ΜεϊοπερΙρΗ 550. 95τ 
Ο1επιβθό ΟἨγ1ήτ ο 255 Ἐπίλμα]εοᾶ | ο Φεοσ (αί. ΙΕ9Ι364): ΝΜεϊοπδρΙρ 

ΟΊεπι οπι: Ίέεπι Πτϊπί 380 ( Οπεπιαᾶάπιοάσπι επῖτη Ίπ Ρτ]οτί Τεδίαππεη{ο 

ποη ΤΠ πηπ] {15 Ἱ]ογαπῃ Ώεπε 5εης]{, δἷο εἰ 1ο” εἰς) 

ϐ. κακεινοι εἰ, Μοϊοπερῖρῃ 550 Ο0χσαί 159 0Ἠτ5)315 οίς ... Μοϊοπερίρη 55Ἱ και 

εχείγον, Έα και χεινοι (516), οΝΕΣ εκειγον 

τ, µηδε ειδωλολατραι γινεσθε οί. Μεϊοπερῖρη 530. 857 ΤτῖΠΙ 265 (πεφπε {άοἶο- 
Ἰαΐίταε αὔέἱ6) εἰς; Ενσ πεφιε {άο]ο]αίταε ({ ἰάοἴαίγες) ἐ[ιοϊαπιπὲ, ἆ α πε- 

Ύιε ἑοἴοτωπι αιέογες ε[ιοείαπιι (ΑασαΏ! ογθᾶ 5,50 πεφμε ζάοἷα οοἴαππιις) 
Έα εδος Κος (Α]νῖά) αγ µηδε ειδωλολατρασ (Έα μηδ ειδωλολ-) 

γινεσθαι, 6 πε ἑ πεο ἰζοίαίγες ἑ {ζοἴογιπα οι[έογες ε[ίαί ἐ ε[ιοἰαπιπ. Ἠὶ- 

πηϊ]]έον Απρρ5ττ (4, 511) Απιῤγβέ πεηπε {ο ῦΐς (Απιρτβί εὐπιζασγίϐ) 5εΤ- 

Ῥίεπέες | καθωσ: ΡΕ" ΑΥΥ5ΟΝ α4ᾶ και | τινεσ (Α αά εξ, Ἱέοπι ἆ ο φτιῖ- 

ἆαπα εἰ: Μία, νσ φμέᾷαπι εω ἐρεῖε, οοπίνα ΠΙΠΙ αἱ φιζζαπι εογηπι) αυτων 

ΤΙΒΟΗΕΝΡΟΒΕΕ, Ν. Τ. εᾱ, 5. 5808 

β 

Ἐς 16, 15 

Ἐκ 1Τ,68 

τα 14, 20 
20.645 

11 
Νπα 11, 4 
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ε - . οφ ας ; Έκθο γραπται' εκάθισεν ὁ λαὺσ φαγεῖν καὶ πεῖν, και ἀνέστησαν παίζει. 
5 - / ή 

Νπιδδα.ν ὃ. μηδὲ πορνεύωµεν, καθώσ τινεσ αὐτῶν ἐπόρνευσαν και ἔπεσαν . 
κος λ -- / Ν .. ον / 

Νπιζσ» μιᾷ ἡμέρᾳ εἰκοσιτρεῖσ χιλιάδεσ. 9) μηδὲ ἐκπειράζωμεν τὸν κυριον, 
ον. ο τν ο 2 , 

χαθώσ τινεσ αὐτῶν ἐξεπείρασαν καὶ ὑπὸ τῶν ὄφεων ἀπώλλυντο. 

ωσπερ: Τα Εἔ5 οπη | ὠσπερ οπι ΝΑΒΡΕΤ, αἱ ρ]α51ὸ (10 αρ Ῥοτί) 01355 
εί5 315 Τμάτί Ώαπῃ α]... ς ωσ οτι ορ"κρ 19Τ. αἱ πιανῖᾶ ΜεΙοπθρίρΗ 
530. 3568 ΕπίΠα]σοᾶ .,.. 1Ττ,. ΜεϊοπερΙΡΗ 5δῖ χαθωσ | πειν (Ν πιν) οσπι Να” 
ῬΊτα....ς Ιω ΤΙ πιευν οτι ΑΒΡΟΡΟΕΚΙΡ αἱ οπιπῦ]ά | ανεστησαν: ΕΞ 
αβῖ ανεστη 

«πορνευωµεν ΟΙΠΙ ΝΑΒΡΕΕ αἱ] ρ]ον ΟΗΥ3 1 ας ὔ 515 Τμάτί Ώαπι οίς, 1έθιι 

ΚΗΡ αἱ ραπο ποργευοµεν, Ιίεπι 1Τ, ὃτ. Τὸ. πορνευσωµεν ... ΡΕ εκ- 

πορνευωµεν | επορνευσαν: "τα 4. 19. θ9. θτ” ΟΥ11/258 (86 ποπ1ο, 0. 
δ31ο ποςῦ, 50. 60051) εξεπορνευσαν :: οἳ ΓΝΧΧ εβεβηλωθη ο λαοσ εκπορ- 

γευσαι εισ τασ Φυγατερασ εἰς | επεσαν (40) οππι Απο" καν 11. 90. 
ὁτ. τ1. 99, 116. 15ο ΟΠΥΠΙΟΣΟΕΙ ΤΠματί Ώαβη,., ς επεσο» ο ΡΕΚΙ, αἱ 

Ρ]ου (4Τ3 επεσεν) ΟΠι340 αἱδ,Στὸ οιαΗῦ ΤΠΡΙΨΙ Ο6ς | µια ουπα .ΒΡ᾽ πα; 
Ἱίθπα 1ὲ νο ΙΙπί305 οἱο... ς Τϊ εν µια ΕΝΤΙ ΝΕΑΟΡΟΟΙΕΡΚΗΡ α] οπηπνΤὰ 
νοτηΣ (Αρ Τιαςμπι) ΟΥ 330 οίαΗῦ Ἠα{μα]εοὰ Τμάνί Ώαπα 41 | εικοσιτρεισ: 

ὃτ. τὸ. (οἱ ΑΥ1Ρ ἴΧί (πο Π{ΘΠΙΙΩΡ ηθς ΑΥΥΣΕἨ) ΑγΠΙ εικ. τεσσαρεσ, Δθί]ι 

εν. δυο (ζμαε πι/γίαᾶες εἰ υἰσῖεν οετιέτπι) 

.εππειραζωµεν: ΚΟ 4] ραπο -ζομεν ... 1Τ. Ερίρμπιατς 968 (ποπ 1{ᾳπιὔ50) 

Οἳιν 8951 πειραζωμεν (1) απαΡασα]] 5085 πειραζοµεν) ... εχπιρασωμεν 

τον κυριον (4Ρ’) οππῃ ΝΒΟΡ ΙΤ. 81. 99. 46. τὸ. 80. 109. 19Τ. ΑΥτΡ 1οΕ 
εορξοᾶ αγπη αεί αγποάδπ (αρ οι 9) Ἐρίρ]πιανς ὔδ8 (ν]ᾷς Ροβ/) 

Ον 6,051 Τ]μάγε Ώαπι Σ, 5ὅ (1. 6. ἵπ Π. 1.) ειΡΒΤΔΙΙ 508 ο, 6ύδ «σᾷ] Οαβεῖοᾶ 

(ἴπ Ἡ. 1. πιοπεί εἴίατι ιά «οπεπιπι ἐεπιρίαγε ποπι ἄεδεαπέ). Βία ΕΡΙΡΗ Ἱ. |. 

ο δε µαρκιων αντι του κυριον”. »/0ιστον'' εποιησεν ...... τς. 

χθιστον επι ΡΕΕαΚΙ, αἱ Ρ]αι 1 νς ΑΥΙΣΕΝ αἱρ ἐκί ϱ8Ἡ «ορ Μεΐοι 
ερΙΡΗ 530 ϱ{355 (ν]ὰς απ{ς) Ἱτ]πί 365 (οκ ΒεπῖονΙϱ) ΟἩτ α }. 1. οἱ 5,515 οἱ 

11/558 ΤἩΡΗΥΙ Ο6ς Αιββ5ΤΤ (4318) Απηριμί οἱς ....... Α 9. Ευίπα]σοοᾶ 
τ. Φεον | καθωσ 5ἶμθ αἁαΠίαπα οπή ΝΑΒΟΡ᾽ΕαΡ 1, 9Τ. 46. 6133 τὸ. 
109. α5.Υ αἱ {εγο1ό Τξ νς ΒΥΙΡ 84Ἡ «ΟΡ αἲπι ΠΙΠΙ565 Αγπαπ{ο (αἱ απίθ) 
Ος 5, 315 ϱἱ 6, 551 ϱ6 11555 Ἐπίμα]οοὰ Ώαπιρατα]] 508. 66 ΑΠΙΡΥΡΕ εἰςο...ς 
(α05) αἀάᾶ και επηι ΡΕΕΚΙ, αἱ Ίοηρο Ρ]α ΟΗΥ 340 Τμάτί α] | αυτων (Α 

αυτω): 1, Τὸ. α]δ ΒΥΠΑΠΠΟ αυτον ... καὶ (1448) 9. 139. οπι | εξεπειρα- 
σαν «απ ΝοΡ”"ΡΕΡ 1Τ. 99. 51. τ. 99. 46. ὅτ. Τὸ. τ4. 980. α56Ι ϱγηαπί{ο 

ἨἘυίμπα]οοᾶᾷ Ώαπιρατα]]θόδ.,, ς Τη Τι επειρασαν οππ ΑΒΡΟΚΙ, αἱ Ίοηρςα 

Ρ]α ΟΗΥ αά Ἡ. 1. εἰζεὶ Τηάτί Ώαπῃ αἆ Ἡ. 1. εἰραΤΑΙ1505 4] |. απωλλυντο 
(εί. Τπθᾶ πι) οπΙ ΝΑΕ (π Α ᾳποᾶ 1πίογ απωλ εξ το) βοηρίέαπι ετα 
ΠΙΘΠΙΏΤΑΠΑ. Ππειηίθ ν6ΓΒΙ Ίαθβα αχο]άἹτ. ὨαῬ1ίατϊ {απιοη πθαι]ξ απ ῖη 

απωλλυντο {αοχ1έ δοτῖρίαπη, αποᾶᾷ ἵρβιπη ν. 10 1π 5ο]ο Α πεααἴέατ) Ον 

Ἀρδίδδ.,,, ς Τιπεὰ πιαὶ ΤΙ απωλοντο ουπι ΟΡΕΕΑΚΤΡ αἱ οπιπσίᾶ Ομταπαίεν 
(α{ απίε) Επίμα]εοᾶ Τ]μάνί Ώαπιίεν (πὲ απ{θ) οἵα. Τα Ηπῖ απἱάσπι (1έ 
νο Πϊπί οίς) Ρεγέενιιηέ 
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Θ λ ΄- ’ Δ ) - / Ν 2 ’ 

19 μηδὲ γογγύζετε, καθ άπερ τιγὲσ αὐτῶν ἐγόγγυσαν καὶ ἀπώ- 
ς Δ ” 2 - - - ’ 

λοτο υπὸ του ὀλοθρευτου. 1 ταῦτα δὲ τυπικῶσ συνέβαιγεν 
) ΄ Δ , - Ἆ ” 

εκείνοισ, ἐγράφῃ δὲ ποὺσ νουθεσίαν ἡμῶν, εἰσ οὖσ τὰ τέλη τῶν 

10. γογγυζετε επι ΑΒΟΚΙΡ αἱ Εογς οΠ1Π (ἀ5οι -ζητε) ἓναο αγτῖι φα]ι 

αθί Τ]π{505 Ονίπί 5,150 Έιβρς Τὸ (56ἆ δἁἵἹίαπι οδί -ζητε) Ῥαφτεξε στ5 
Οµσ αἆ Ὦ. 1. Ἠπιια]εοᾶ Τ]άτί Ώαπι αἱ Αισζς ττ (49318) Απιοηςε αἱ (νί- 

Ώοςε 6 πππαι/ανετιπέ) ... ΝΡΕπα ΙΤ. ἆ ο «ορ αἲπι Οτοαίσὶ Ον ὃν το 
ϱἱ6, 551 οἱ 11,555 ΑιισιΏ ο1οᾷ δ, 0 γογγυζωµεν | καθαπερ οπτη ΝΒΡ 950. 
ΟνεαίδΙ Ῥαδτεβε τὸ, ς Ίπ ΤΙ καθωσ επι ΑΟΡΕΕαΚΙ, αἱ ἔεγο ΟΠΙΠ 
Ἐπ8Ρ5 31 Βαβτεξε 60 ΟἨχαπαίετ (α6 απ{θ) ΤΠάτί Ώαπι αἆ Ἡ. 1. αιρατα!! 
105]. Ώσοδῖπιας απίεπῃ 5ἶπο χαι ΟΠΙ ΝΑΒΟΡΕΕΘΡ α] πια 1 να αγταῖτ 

5α] ο0Ρ ΑΥΠΙ Πη]πί365 Ογοαί οµἰπίΣ, 158 Ῥαςῦί5 (α{ απίθ) ΟΗΥ 314315 ϱ{6 οί 11 

(αἲ απίο) Επίμα]εοὰ Τ]άνγί Παπ (αἱ απ{θ) οίο ... ς (4900) πἀά και 
επτη ἘΤ, αἱ Ρρία ΟΗΥ αα Π. 1. (5οᾶ σᾶά ἁ οπι) αἱ | απωλοντο: Α 8οἱα5 
απωλλυντο | ολοθρευτου πἲ ΒΑΒΟΡΕΕΚΗΡ είο... Ρ" ολεθρεύτου, ΕΝ 
αξῖ ολεῦρου 

11. ταυτα δε 8ἴπο παντα απ ΛΗ 1Τ. 54 ΜείοπερΙρΗ 530 ϱἱ555 61 Του 

ηλαχο δ,Τ ΟΥ 11Ο (φησι -- χρησαµενυσ τισι ρητοισ απο τ. εξοδου και τ. 

αριθµων, οτι ταυτα τυπικωσ οἴο) εν{ὸ, 65 Τ]α] 555 οἱ 505 Π{ρρσαδαπη 
(ἆμαρ115) ΟγτιτΣ αἱ 5/1 (6οᾷ πίκοα Ίοσο ἑαπίαπα Ίπις τεβρίοϊξαν: ταῦτα 

γαρ τυπικωσ εγινετο εκεινοισ: αλλα ταύτα µεν εκεινοισ συνεβαινε 
τυπικωσ) Βαβῦαρί 68ο. 661 ΟἨγ 13,118 Ογντπεδίοῦ ΠΤγ]ηίδ4 οχοᾶᾶΣ Ῥασϊαπ 
ερδ13. Νοπ βα118 Ρτοβαί Οτ]πο (αρ 611495 ος Μαἲ”τ οι δε δυναμενοι 
διαβαινει» επι το ῥλεπειν οτι και ταυτα τυπικωσ συνεβαιγεν εκεινοισ., 
εγθαφη δε δι ηµασ) ....... ς ταυτ. δε παντα ΟΠΠῃ ΟΚΙΡ αἱ Ρ]εγᾶ ονςρ 
αγταῖίν ζορ αγ ΠήπέΣ66 ΟµπίΣ,200- 399: 40. 45τ ϱ/ 5,590 Ο]μγδ,δάτ Ἐαέ]α] 

εοὰ Τμάτί αά Ἡ. 1. οἱ 1335 Ίαπι αἱ Απιρτδί α].... νΡΕῖεΒιεα 5. 46. ὅτ. 
τ0. ἀδετ ἓρ ααἰλαίτ Τηϊπίθ 44 εὰ Ον 1256 (ουχ εωρα οτι παντα ταυτα εἰς) 

οεἴπί5, 156 (101 οὐ οπυπία Ἰιασο Πιγαἰτέαοι οοπύιεδαπιέ είς εἰς) Ον πα Ἡ. 1. 
ϱἱδ»115 (παντα γαρ ταυτα τυποι οἵς) Αρα! οτθᾷ 350 παντα δε ταυτ. 

τυπικωσ Ε6ΠΙΠ ΝΛΒΟΚΡ αἱ 15 ΑΥΥΡ 11 ΜΟΙοπΕΡΙΡΗ 930. 965 Ὃν 1, 110: 556 ϱ{ 

(- πραγµατων ατινα τυπικωσ συνεβαινεν εκεινοισ) 935α οἴ]πο (αξ απ{ε) 

ἨιρρΣαδαπν ΕπδΡαΣεὰ. αρ Μαϊ 55 (οβρ]οῖς πας αλλ εκεινοισ μεν τυπι- 

κωσ ταυτα συνεβαινεν, εγραφη δε δι ηκασ) Βαεραρί Ρ19 (αξ απ{θ) Μας 

1135 (οσα εκεινοισ συνεβη, τυπικωσ εγιγνετο, εγθαφη δε είς) Ἐρϊρια "5" 
(και γαρ τω οντι εκειγοισ τυπικωσ συνεβαιγεν, εγθαφη ὃε εἰς) Ογτητ ὅ: 

δπ Οχ αἆ Ἡ. 1. οἱ, δν Ογνηεδίδὸ κ]. Πίεπι ὧν Ίφωα ἆ ο ἴσ νο Ππία4 
οἱ 265 Οπή 3,368 999: 401 ϱ 3,65 ΑάρΏΣΤΊ α{δΗ5 Απιῤηςί οίος 1έθπι Πριγα- 

ἠΐέεν ΟτΙπί 3,131: 456 ϱ/ 5, 998 νε ς ΤΙ τυπου ΙΙ ΕΚΕΙ, αἱ Ίοπσα Ρ]τι 
ΒΥΤΡ ἰχί (6ΥΥΣΟΝ ὑπ ἔγγιπι ποδέγιήι) βα]ι «ορ ὨὈ]α] (35 τυποσ) εἰδῦῦ Νγεε 

ση! 1465 Ον 5115 Ὅμάτε αἆ Ἡ. ]. (αντι του ωσ τυποι) 61,399 6ἱ 3, 304 

Ώαπῃ α] :: οἱ 10, 6 |. συνεβαινεν οππι 8ΒΟΚΙ, αἱ 1 Μοϊοπερῖρα ϱῖς Ον 
απαίεν (αἱ 6βαρτα) Ὠἷα] 393 (νιᾶς απίθ) ΗΙρρΣΙΣΑΣ (αἱ απ{ϱ) ῬΒαδύαρί Ρἱ5 
ΝγββΙ 6 Ογτητ δι ΟΥ» ή οἱ αἆ Ἡ. ].οᾶᾷ Ογιπεδί9δ ο{εσα 55 Επί]μα]σοᾶ 
εως Ὅπ ΤΙ συνεβαινον οππι ΑΡΕΈΕΕΙ, αἱ Ίοησς Ρίτα Ώ]αΙ355 Ον αά Ἡ. 1. 

(56ἆ ν]άε απ) ο{5, 115 Τ]άτίδεν (πέ απίο) Ώαπι αἲ | προσ πὶ Μείοι 

οσο 
12.92 

Νπι 14, 9. 

6 

Έο 15,4 
168 9, 56 

8 - , 
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ο} / α { το [4 / ΄ Ν / 

αἰώνων κατ] ητηκεν. 19 ὥστε ὁ δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω μὴ πέσῃ. 
Δ .. /. Ν Ας 

19. πειρασμὺσ ὑμᾶσ οὐκ εἴληφεν εἰ μὴ ἀνθρώπινοσ' πιστὸσ δὲ ὁ. 
/ ιο] 2 Ριὰ ς τά ν ς λ 8 ’ 3 Ν 

Θεόσ, ὃσ οὐκ ἑάσει υμᾶσ πειρασθηναι υπερ ὃ δύνασθε, ἀλλὰ 
-- -- Ν ” ς ο. ποιῄσει σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ὑπενεγκεῖν. 

14 Πιόπερ, ἀγαπητοί µου, φεύγετε ἀπὸ τῆσ εἰδωλολατρείασ. 
ε ς ε δν, ” 

15 ὡσ φρονίµοισ λέγω κρίνατε ὑμεῖσ ὅ φηµαι. 10 τὸ ποτήριον τῇσ 
ο - Ν - -- - 

εὐλογίασ ὃ εὐλογοῦμεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ αἵματοσ τοῦ Χριστοῦ 

ἐστίν; τὸν ἄρτον ὃν κλώμεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ σώματοσ τοῦ Χρι- 

ερΙΡα Ον Ὠῖα] ἩΙρρ Ῥα5 οἰο. [απ νο... ν 91. Πρ]ρηπηανο ὐ5δἱ6ν οἱ 
3π εισ | κατηντηκεν εππι ΝΕΡ "κα 99. 460. ΝαβΡΡΗΡΡ 113 Ον 19110 οεαέ 1ή 
Ἠαβυαρίθδο 64661 Ἠπί]α]οοά ΟΥγΠΕΡΙ95 οίερα 556. 605... ς κπατήντησεν 

οππι ΑΟΡΟΕΚΙ, αἱ Ρ]ογ Οτίμοᾶσα τι ΟΥ 1,556 ϱ/ 5, 196 οἱ 4,30 Τα] 553 οἱ 559 
Πρίρ]ιή Ον, 118 ο{547 οἱ α Ἡ. 1. Τ]άνί αἲ; Ἱίεπι Ῥ 5. ΠΙρΡρΣΙΡΑΠ Ὅαπη 

-τησαν 

12. πεση: Ῥ πεσει 

19. υμασ: ὃτ. ηµασ | ουα ειληφεν (Α ἠλειφεν) οἱ. ΟΥ 13589 ᾳίο... τά σοΙ[ᾳς 

νρ ΟνΙπέα, 199 ϱς 4,008 ΟΥΡ 559 ΑιρίοἈδο ο(. ΤΠ 546 Απιζιαί αἱ ου κατα- 
λαβη (α {6 νς οἵο ποπ αμργε]ιοπιᾶαί, Οτῖαί 1, 199 1ο εοπεργε]ιεπῖαί; ΟΥΡ 

ποπ οεσιραθῖῇ) | εασεν οἱ. ΟΥ], 01. 3198 Αν 1ὔτά (519 Ῥαφείὴ "δῦ Ώρ]ιν τὸ 
Μας 163: 151: 315 6ἱ6.... ΡΕΕᾷ αφησἒι | υμασ: Ἡ ὃτ. Ροβὲ πειρασθ. | 
υπερ ο: τα 19933 αἀά ου, 1ΐέοπι ἆ {δρεν {ᾷ φιιοᾷ ποπ | δυνασθε: Εᾶ 
{ο Απρ56ΤΙΗ ἄοπι 5 (9,314) οἱρ5 53 (4,153) αμπεπᾷαο 6,446 (ηΟῃ 1ἰαπιΙομ 50 πος 

31) αάά υπενεγκειν. Τοπι ΑΙ 1, 819, 5ο ποπ αᾶ το]φπα. | καιτην: 
11. οπ και | υπενεγκειν 5ἶπο υμασ ΕΙΠΠ ΑΤΑΠΟΡΊΡ6ΤΙΡ α119 ασπι ΟΥ1/Σ07 
Μας151 ϱ(515 Ῥαφοίὴ 350 ο 51591 ΟΥ 18 εοπη ϱ{ 341 ἱχί οχεάᾷ πιοβο Ἠ λα] οοἆ 
ΟΥτέδα 513 ϱἰα4ος 155 οια11Ρ Τμ άν” οττ ΤΗρΗηγ]εάᾶ ...ς (- αὐ 3) ΡΥαθπη 

(δεἆ ϱὸ πἀά, Ροδίθααιο ἀοἰοίππη ο5{) υμασ επι π«(Ρ6)κ (επενεγ».) αἱ 

Ρεν Οι 35 οἱ ,14 οἱ4, 359 οἱ 6, 191 Τ]γάτί αἆ . 1. οἱ 1, 5τ0 οἱ 3,584 οἱ 3, 1135 

ΤΏαπῃ αἱ 

14. φευγετε: 1, φευετε | ειδωλολατρειασ πί ΝΑΒΡΕΚΙΡ οἰο... ΡΕ αἱ 

πια (9 αριᾶ Ρο) -λατριασ 

15. φρονιµοισ: ΡΕ ἆ ο αἀᾷ υμιν (Ίΐεπι 54Ἡ οορ) | κριγατε (ΓΕ αρινεται) 

υμεισ ο: 9513 κρ. ουν 

16. ευλογιασ(ἆ ε Γρ νο Φεπεαίοιίοπί): τα Τ1. 80. 915. ΒΥΥΣΕΝ ευχαρι- 

στιασ | ευλογουμεν: 98ἳ" Πυλογουμεν | κοινωνια ρἩῖ (94): κἲ -πιασ | 

εστι ρτῖ Ἡ. 1. (αξ, Τιπ8ᾶ πια!) οππι ΝΟΡΕΓΕΩΚΙ, αἱ οπιησίᾶ 1{ νο ΒΥΤΡ Ρο 
ΟἨν218: 249 Ἠπί]μα]σοᾶ Τμᾶτί Ώαπῃ α] Απιργβῖ οἷο (Τν1πε209 σοπιπισείοαξῖο 

φαπριζπίς οδὲ Ο]ηεί{) ... Πμπθᾶ ποῖη Τ ροβέ κοινωνια Ρο ΟΠΠ ΑΒΡ ΒΥΥ 

368 βαἩ 60Ρ αππη ΟΥΥΠΟΣί111 Αιμραάνεγλατ 16µ1 (5569) { τον αρτον: ὃ. ὔ. 
Τ1. 61319 Ἐμάνε ο αρτοσ | εστιν 86ο ροβί τ. χριστ. ο. ΝΒΟΡΕΚΑΚΗΡ αἱ 
ΟΠΙΠΥΙά 15 νρ ΥΥΡ σο ΟΗΥ345 Ελα] οοᾶ Τά γί Ώαπη οἵο .... ΤΙ απίθετου 
σωµατοσ ο. Α ΒΥΙΣΕἨ ορ (841 οπι) Λο (αέ απ{ο) ΟγΥπεδί111 Γτ. χριστου 
5εο οἱ. Αγτα βα 6οΡ Υπ ααίμ... Ῥ"κα 21.4 είς νο σο Τμάτί 

Αποαάνεις 16 Απιὗγαί τσ. κυριου. Βεᾷ ϱο 3ΥΤΡ ΠΡ Τ]μάτί Απιργβί ε[]ατη 
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δα. 3 / ο κκ / αν] ” « 3 - ς Ν / 

στοῦ ἑστώ; ΙΤ ὅτι εἷσ άἄρτοσ, ἓν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν᾿ οἱ γὰρ πάν- 
3 ο ίε Α 3/ ῥ, ( / Ν 2 Ν Ν 

τεσ ἐκ τοῦ ἑνὸσ ἄρτου µετέχοµεν. 185 βλέπετε τὸν ᾿Ισρα]λ κατὰ 
. λ α. / σάρκα᾿ οὐχ οἱ ἐσθίοντεσ τὰσ Βυσίασ κοινωνοὶ τοῦ Δυσιαστηρίου 

αλ ρα ΄ σ νο τι / α Ἀ 6 2 / εἰσώ; 19 τί οὖν φηµί; ὅτι εἰδωλόθυτόν τι ἐἑστύ; ἡ ὅτι εἰδωλόν τι 
α ιά 4 -- σι 

ἐστώ; 20 ἀλλ ὅτι ἃ Φύουσιν, δαιµονίοισ καὶ οὐ Θεῷ Φύουσιν οὐ 

απίοα τ. κυριου. ΟΕ εί. ΏἱαΙΞΤ0 το δε ποτηριον - ηνικα αν λεγη του 
αιµατοσ και του σωµατοσ του κυριου ειναι κοινωνιαν εἰς, 

11. αρτου: ΡΕΕα Τε νρδῖκ ἀειπῖά Πατ] {οἱ (πο 1ΐοπι απη {α) ϱο Απιριοί 

Ρο]αρ αάά και του ενοσ (98ΤΕΡΙ οπι) ποτηριου. Οοπίτα οδί Τους: 

»ΝοΠ αἀάας εέ ἄε πο οαζίσο.". 

186. ουχ οππι ΝΑορ"εα 1Τ. Ο0Η1390...ς ουχι επι ΝΕΒΡΓΕΚΙΡ αἱ Ρ]ον 

Επίμα]εοᾶ Τμάτί Ώαπῃ αἱ | ϱἨ εσθοντεσ 

19. οτι ειδωλοθ"υτ., Εππη Οτι ειδωλον Ἠος οτᾶἶπα οΙΙΠΠ ΝᾶΒο” ΣΡΕΡ 91. ὃτ. 

46. τὸ. 19τ. ἆ ο Ε(Ρ) νο 5αἩ «ορ αγπι αθἰλμαίῖ Ἐπίπα]εοά Αιισαάνεισαν 
ες 1 (5669) Απιζγςί αἱ... ς οτι ειδωλον, ἴαπι οτι ειδωλοθυτ. επι ΚΙ, 
αἱ ΡΙει »γταί ϱο ΟΗΥ351 Τμάτί Ώαπῃ αἳ.... ΕΡΤάΒΙ πίτοα Ίοσο υδωλο- 
Θυτον, 6 ο] {9 ἐπιπιοίαέμπι εί ροδίοα ζάοζυπι ἐ ἑάοἰοί]ιζωπι. Ἐταθίθγεα το 

τι εστιν Ρτίογθ οσο Ρ"τα ἆ ο {ρ πιδὸ γρ εστιν τι, Ίἴετα α1ΐ6το Ίο6ο Εα 

4ο {ρ τι νμ. Αίπο Ρο ή οτι ΡΕΕᾷ ἆα {ᾳ πιδθ ΑΙΙΡΠΙΟΓ ΠΙΑΠΙΟΗ 3 (10135) 

οκπισ5θ Απιογςίέ ουχ οτι (Ίέθπι Ίκ5οῦ 011351 οχοάἆ 4 φηµι; ουχ οτι) ...... 

Ν ΑΟ” πΙ] Πὶδῖ οτι ειδωλοθυτον τι (ΝΑ οπι) εστιν, οπα]δαῖς (Ἠΐπο 09909) 
ή Οτι ειδωλον τι εστιν. Τὰ αποᾷ εοπβτπηαὲ ΕΡρΙΡΗΦ55 Ίερεπβ τι ουν 

φημι; ειδωλοθυτον τι εστιν; αλλ οτι α Όυουσι εία, Ἱπιραρπαίᾳιο 

Μείοποαπα Ἰασαπίθπι 530 ϱ{3075 οτι ιεροθυτον τι εστιν 1 ειδωλοθυτον τι 
εστιν. Ὠἱοῖί επῖπι προσεῦθετο δε ο µαρχιων το νεροθυτο», Ἱίεπι συ δε 

ὦ µαθκιων προσεθηκασ το νεροθυτον εἴο. Ἀϊπι]ίευ 11. Τ1. εἰ αἆνει- 
5Ώγ ]ασῖ5 αρ Απδ οπι οτι ειδωλοθυτον τι εστιν η. Οοπίτα ἀῑοῖε Αιις 

4άνει» Ίεβ1 (8,669). ΑάΠιραϊε επῖπι αροβίοΙοταπα (-]απιὅ) ἐεδίετη ϱ0 
ᾳποᾶ ἀῑχατῖι: Υέᾷάείε Ιεγαεῖ - θιίᾶ εΥ(ο ἄίσοξ «ιιοᾷ ἱάοζωπι δέ αἴϊγωζα 3 

5εᾶ φιιέ ἑαογζῄοαπέ - Οποά ποη Πα δοτ]ρίαπι θβέ, 5ο ία: Θωῖᾷ επ(ο 

ἀἱσοξ «φιία {ῶοζὲς ἐπιπιοζαέιπι εδὲ αἰζφιίᾶξ αιιέ ἱάοζμπι εδὲ αἴἰφιία τ δε 

φ μία φπιαε ἐπιπιοζαπέ αἴο. Υἱάείαν ααίεπῃ 6ππἆεπη Ι6οΙΙοπΠΘΙΙ (Π]δὶ αποά 

οἵαπη ουχ οτι Ῥτο η οτι ἀαϊ επι ἆ ο {β) εοπΒτπιαγο Τετίδρεοί 19: 

ἍΝοπ φιιοᾷ ἰάοἴωπι στέ αἰϊφιία, ιιέ αροδίοζιδ αἴξ, 5εᾷ αιιοᾷ «πιαο Γαοἴωιέ, 

ἀαεπιοπιζί Γασζιπέ, οἱσοτοτ πα]: Νο φιιαδὲ αἴϊφιζα δέ {άοἴιήπι, δε φ1ιο- 

παπι φας {ο[ίδ -- Ῥοΐαῖί ααίεπι αοσ]άετο πό 5εοππάἅπα Ἱπίοτρτεία[]ο- 

παπα νατ]οίαίαπα - αιιοἀ οσο Ροβιῖ: ()ωίᾷ ἐηφο ἀἱσο ἓ φιζα Μάοὲ ἴπππιο- 

Ἰαέμπι εδέ αἴἰφιιία 2 παῖπας 116 ροβαογΙέ αα{ ππῖπας οοᾶ εκ οἶαςδ Πα ριον]{, 

οἱ Ἰᾷ6ο ἑαπίππιπιοάᾶο Ροβα1ξ: φιιία {ῶοἵωπι οδέ αἴϊφωία."' 

90. αλλ οτι α οἳ. Μοϊοπερίρη 530 ϱ:55δ.,,. ΡΕ α δε, Ε αλλα α. Ιίεπι ἆ ο 

{ρ πιδθ νρ οεᾷ (μαε. ΟΕ πας ταχδα5 Αιρβἀνοτραγ]9ς 1, 1. Ῥετρεῖϊ επῖπι: 

"Ωιοά νετο θεα πας, πιπ]ίαπα α τετ Ρετήπεί, απία 1Ἰὰ αΠίετ ροδι1{. 

Αἴί οπῖπῃ αροδίο]ας: Φεᾶ φηία φμαο ὑππιοίαπί, ἀαεπιοπιζίς οἱ ποπ ἄεο ὕπι- 

πιοίαπέ. Ἰδίε απίέεπι ἀῑχιε: Φε φιζ δαογἰοαπέ, ἄαεπιοπίς δασγ{ῇσαπί: 

ᾳπαδῖ ΟΠΙΠ6Ρ αἱ 5αογ]Ποληέ, ποῦ βαοτ]βσεηί η]δί ἀαεπιοπίθας'. | Όυ- 

15, 19 
Ἠο 19, 5 

ἓν 7, 6 

ϐ,4 
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Δέλω δὲ ὑμᾶσ κοινωνοὺσ τῶν δαιμονίων γύεσθαι. 31 οὐ δύνασθε 
ποτήριον κυρίου πύειν καὶ ποτήριον δαιµονίων᾿ οὐ δύνασθε τραπέ- 

ζησ κυρίου µετέχειν καὶ τραπέζησ δαιµονίων. 39 ᾗ παραζηλουµεν 

τὸν κύριον; μὴ; ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμέν : 

20 Πάντα ἔξεστιν, ἀλλ οὐ πάντα συμφερει" πάντα ἔξεστιν, 

ουσιν ρι (αὐ’) οππι ΝΑΒΟΡΕΚάΝΣ 11. 91. ὃτ. 40, τα. τὸ. 109. 159Τ. 
ΝΠοϊοπδΡῖρΏ 920. 358. 559 Ίὔβ8ργα6 4,16 (161) Επίμα]σοοᾶ (66 1. 1, Φυσουσιν) 

ως θυει ο κ, αἱ ρ]εν ΟΥ Ι Τμαντί Ώαπι αἰ. Νοηπ αἀάΙάῖπιας 

αΠίεπῃ τα εΘνή ο ΒΡΗΕΡΤΑΡΗ ἆ ο πηδὸ ΜεΙοπερΙρΗ {ον (81 απ{θ) Έτ 
Ῥχας Τ ογ/{βρθοί 15 (ν]ᾷς απίθ) ΑιραάνειΣ 1ο (νίάο απίε, Ιΐα, νατοῖεῖ τος 

α]]ΐ{ον 1ρ86 αἀνογβαγ Ἱερίς) Απιργρί... ς (αρ) αάά τα εὔνη ουπι ΝΑ 

κ(τ)) αἱ οππσ]ά (1οτι τα εὔνη α Όυει) ΕΕ νο 8ΥΥΗ βαἩ 6ορ αχπι αεἲ]ι 
ρο Ονπί 51595 01751 Ἐπίλμα]σοά Τμάνί Ώαπω 4] ΑΊΙΡΠΙΟΥ πΙαΗΙΟΝ 3: 1,198 ϱ/ 

οἷν 4εἴ8,34 ο{ομ 335 | θυουσιν 5ος (ά9’) επ ΝΑΒΟΡΕΚΑΡ 11, ὁτ, 46. τὸ. 

19πτ. Ώιδριααρ Ἠπίμα]σοᾶ.... ς Φυει ουπα ΚΙ αἱ ρίεν Ον Τμᾶτι Όαπι 

α]... Ματοερίρη εν (αἱ απίθ) οἱ [ καιου (Ἡ ουχ) Φεω Ίου 1οσο οππα 

ΞΑἨΟΡ 17. τ. 46. 191. απ ΟνπΙ 05 Ἠπβρίαορ Ἐπίνα]έοᾶ Απραἄνέιδαν 
198 (14 οπέιάθιη, αἱ αμίθ)... ς ΤΙ ρο5δί Φυουσιν (Θυει) Ρον οππη ΌΕΕΕΝΙ, 

α] Ρ]εγᾶ οί ας νο »γτα βα] «ορ ϱο Οµν Τμᾶσί Ίλαπη αἲ Αιις ΠΛΟΣ ΠπαΠΙΟ] 

οί αΗῦ (πέ αἁ τα εθν.) ... πηδό Απιζισι οπι, Ποια Ταγ(βρεοί 15 (ν]ᾷς βαρτα) 
οι | κοινωνουσ των δαιμονιων οππα ΔΑΒΟΡΌΚΗΡ αἲ οπιπὖΊᾶ (μηδό νο 

5οσΐορ Πενί ἀαεπιοπίογιπαι, Ἰέεπι Απηζιμι) Ο1οτη 195 (οπι των) Ον 1190 οἱο 
«ῬΤθί6ΗΡα 4 ο {ος (Απο Βιείααί Ἱπίου πταπις ]οςίοπειῃ) ϱο δαυμιο- 

νιων ποινωνουσ | γωεσθαι (ΟΥ13160 γιγν.): ϱἨ (αἱ βο]εί) γεινεσθαι (πες 

αλ ῑίοι ϱ3), ϱὸ γινέσθαι (Ίου αοσοπία, 8εᾷ ΠΟη γενεσθαι) ... εΕΙΘΕΙ 

ειναι 

21. δαιμονιων (οοπβνπιαί εἰ. ΟΥ 1901 ομΜοΥ Του: οκ” ρτῖογ Ίοςο Φαιμονιον) 
ε.. Ἱς Ρἱ8 δαιμονων, 4ΘΠΙ ΓΟΥΠΙΑΙΩ αίατη ΟΥ 1) Τ00 βεπιθ] Ἠαλραί, ΟΕ οὔ. 

Ηοππἑ]εποῖ,ᾶ (τραπεζησ δαιμονων απεχεσθαι) οίὃ (τραπεζησ δαιµονων 

µη µεταλαμβανειν) εἰδ,ὸ (καν τραπεζησ δαιµονων αποσχοµενοι) 

93, παραζηλουμεν: Βενετία ἐπἱ195: αντι του μπαροξυνοµενί, ενα 

Τμάτί αἆ Ἡ. ]. αντι του ,παρακνιζοµεν'.. 

95. παντα πβάιθ συμφερει: Ττ. 119. οἱ... Ἠίεπι παντα Ἰδα οικοδοµει: 

ΕΑΡ {5 οπη | παντα ρεῖ 818 μον ΕΠΙ ΝΤΑΒΟΤΡΕΡΑΡ 463 6133 118. 119. 
4 ο {5 απ ἀαπιῖά ἔα Πατ]” Ίάχον {οἱ βα] «ορ ρο Ο]επιῦς». 58 0Υ3,316 

(νιᾶς αἲ 6, 19) Πππί 355 (Πο 1{επιδῖ οχσαί) Ῥογίο]έ Εεπηῖ 10 ϱΓΕΣΜΟΥ οαδί 

(ωαροβίο]ις: Οπυπία, Ἱπαα1τ, Μἱεεπέ, δεᾷ ποπ οπυπῖα αεἰ[σοαπέ, [8111 εῦ- 
Ῥεαδιέ ], ,,Βροξίο]αβ οχο]απαραί: Οπωιία ἐἱσεπί, δεῶᾷ ποἸι οπυπία Ώγο δα- 
ζωείϱ) ΟΥΡ 116. 936 Απιροβ 5) (111) α]...... ς (-- αμ 2) αἆά κου οΝΠὰ 
ΝΟΟΡΗΚΙ, αἱ ρίον νρε]ε Ἠαν]” ϱγνα Ανα (πθί]ι ποῦίς) Οτῖπί 1,9 Ῥαδτεδε 
1 01555 Ἠπίμα]οσᾶ Τμανί Όαση αἱ Απιζιοι αἲ | παντα 8ες Βἶπθ μοι 

ου ΝΤΑΗΟΡΗ αἲἲ ἆ ο απι {απ Πατ] Ίαχον {οὶἱ βα1 «ορ ααί]ι Ο1επιὈί5 

Ειίλα]εοᾶ (Τον (οπ]! [επι γ]ᾷ6 αμίθ) ΟΥρ116. 536 Απιῤοησιἒις ς Ξαυ 
Φ7) αάά µοι επι ΝΕΗΚΙ, αἱ Ρ]6υ νρο]ε ἀαπιῖά αχ)” ” θγγαύ) γη ϱο ΟΥ 

ὮηΤ 1,9 Ῥαργεβξ ΟΗΥΞΟΣ αἱ 1, 61 Έμάχί Ώαπι αἱ Αιπογδί α]. Ἑτασίετεα 5ὶς 
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3 ο” Ν . η ϱ) Δ 

αλλ’ οὐ πάντα οἰκοδομεῖ. 34 μηδεὶσ τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω ἀλλὰ τὸ τή σι 
- - 3 ’ 

τοῦ ἑτέρου. 30 πᾶν τὸ ἐν µακέλλῳ πωλούμενον ἐσθίετε μηδὲν 
/ " ” η ὄι εν ω ο νὴ 

ἀνακρώοντεσ διὰ τὴν συνείδησι᾽ 260 τοῦ κυρίου γὰρ ἡ γῇ καὶ τὸ 
- Ιά ο ” - 2 Ν 

πλήρωμα αὐτῆς. 21 εἴ τισ καλεῖ ὑμᾶσ τῶν ἀπίστων καὶ Θέλετε 
πορεύεσθαι, πᾶν τὸ παρατιθέµενον ὑμῖν ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρύνον- 

ι ι .ς. 29 ο , εαν ” : - ε , , 

τὲεσ δια την συγείδῃσιν. 35 εαν δὲ τισ υμῖν ειπῃ᾽ τοῦτο ἑερόθυτόν 

Ἐλάτε: »παντα μοι εξεστιν κατ ερωτησι) αναγνωστεον. ειτα κατα 

αποκρισυ’' αλλ ου παντα συµφ. Ιάεπα ἆθ αἱέετο πΙΘπιΏγο ἀῑοῖί, 

94. το Ὀἱβ δἱ. ΟΙαπιῦδό Βαφτεξξβ]ά αἱο (5ες Ίοςο οπι 463 67373)... Α 4Π, 

ΑπΙΟΕΙ11585 (Ποπιῖὸ) τα. Ο6 οἱ. Τογεθα]ί Γοπ 3, Νοζίέε υεδέγα οι/αγε, φεᾶ 
αἴέενδιο. | αλλα: 49. 45. 45. 62. 61. θδ. 6τ. 120. α1456Υ (οἱ παιά ἁποῖο 

α]) ΑΥΣΣΕΝ απ Ο]ομιῦδΏ αὖάἁ και (Οἶεπι ζήητειτω µονον αλλα και) | ετε- 
ρου (ΑποςἩι ΤΠΡΊΥΙ πλήσιον) 5ἶπο ἕκαστοσ ΕΠ ΝΑΒΟΡΊΕάΗΡ 1Τ. 

θπ τι. Τὸ. 80. ἵὲ νο 541 «οΡ αι αθίῃ Οἶεπι Βαίμα]σοά ΑπΙΡΟΠΡ, 3 
Απιζιμι οίο ...ς (Ξ αὐ 82) αᾶά εκαστοσ οππι ΡΡΘΙ6ΕΚΙ, αἱ ρ]οι 5ύΥ 
86Η (5εᾷ οπιπί Ίιοπιο εἰῖαπι φιιοᾷ εδὲ Λγουπεζ δι) αἰΡ σο Βαβῦαρί 6τ5 οἱ 

198ς «τά ΟΗΥ55: Τματὲ Απίιοσ1198 Ώαπι αἱ 

95. ανακρινοντεσ (Ἡ -νωντεσ): ϱ ΤμάνιΕ8ί π]οἙρΗ 11054 διακριν. 

26. του κυριου γαρ «επ ΝΒΟΡΕΓΑ 1Τ. 46. Τ4. 95. αΝ...ς τ. γαρ κυρ. 

οπῃ ΑΗΚΤΙΡ αἱ ρίεν ΟµΥΣ57 Επίμα]εοὰ Τ]μάτί Ώαπι αἱ 

2τ. ευ τισ (48’) οππι ΝΑΒΡΊΕΟΡ 46. 6133 109. 197. ΤΠ νρ εορ αὖπι ΟΗΥΣ51 
(αλλα και' εαν τισ υµασ, φήσι, καλη των εἰς) οί ὑδὃ (ωσ οταν Λεγη: εν 
τισ υμασ κχαλει των) Επίμα]εοᾶ (Τ]μάτί 1, 198 λεγει -- αποστολοσ" εαν 

τισ καλη υμασ των) Επια]εοᾷ Τασπίςίῦ 91 (, ἀῑσΙί αροδέο]ας: ο φιιῖς - 

οάεζίωπι', εἴο) Απηζισί α]....ς Τϊ ει δὲ τισ Επ ΟΡΕΕΗΚΙ, αἱ Ρ]6υ αυτί 
5αἩ 6ο (ααίῃ εἰ 5ἳ) Τμάνί πά Ἡ. 1. Ὁαια 4] { τ. απιστων 5ἱπθ πα ἀξαΙ 

(εί. Ῥῦείς): Ῥ"επα ἆ ο Γρ {α” εί απ γρδίκ βαῇ Απιῦγδί Ῥο]αης αάᾶ 
εισ δειπνον (α οεπαπι να] εαεπαπι) | παν το παρατιθεµενον οί. Ο1απι1θθ 

... Α 68Ἡ 60Ρ παντα τα παρατιθεµενα 

28. υμιν: Ἐᾷ ἆ ο ξβ νΡ 6ο ΤΕτίέΟΤΟΠ πηΙ10 Απισπιου ππαπῖσλ 5 (1138) οἱη 
(ποπ Πε Αιράπη 5,150) 1 νεροθυτον (α0’) ου ΝΑΒΗ 5αἩ (αέ αρρατοί 
σοπ]αίο ν. 19) 8ΥΥ5ΕΝ νἱᾶ (Ίου ἄε εαογ{ῇείο εδ; εοπίτα ν. 19 υἱοίπια 

ζᾳοἵέ Ῥτο ειδωλοθυτον) ἆ ο Ε (4ο Πῖ5 νῖᾶε ροβ8) ϱ]οβδανα!ῦεΓῖπ 129 

(ἱερόθυτον᾽ δαίµοσι προσενεχθέν. Βαάεπι εϊίουγ ος ΟΥτΙΠ1 ]οχίσο 
ααδονϊρῖί, βαΏΙαηρεῃδ ο ΤΠπο. 6αἷε αἆ Ἠετοᾶοί. Ρ. 767. εᾱ. ἄτοῃ. 

πΏὶ αροδίο]απα ἱερόθυτον ετῖρείβεε ἵρβογιπι νοπάςηΙππ νους πδαπι 

βἰαϊπῖές, αἱ]αίο Ἠαδορῖο.) Ἐαπάσεπι νοσεπι Ἠαθεί Ῥς-0Ιαπιμοπι 11) 15: 

προφάσει γὰρ τῶν λεγομένων ἱεροθύτων χαλεπῶν δαιμόνων ἐμπίπλα- 
σθε. Τα εἰ. Οτ116έ ὅσον ἐπὶ βρώμασι καὺ πόµασι, τοῦ συνεστιᾶσθαι 

ὁαίμοσι τρόπουσ ἄλλουσ οὐκ ἴσμεν ἢ καθ’ οὓσ τὰ καλούμενα παρὰ 
τοῖσ πολλοῖσ ἱερόθυτα ἐσθίει τισ. Ῥ]αγη. εο]. Ρ. 159. ἱερόθυτον 

οὐκ ἐρεῖσ, ἀλλ ἀρχαῖον Φεόθυτον, απεπππάπιοᾶπτη 1άεπι ΑΡΡ. Ρ. 49. 
θεόθυτα, ἃ οἱ πολλοὺ ἱερόθυτα καλοῦσι. Τέεπι Ἠεβγε] οἱ Ῥ]οι]εχίο 
θεόθυτα" ἱερόθυτα. Οοίοναπι ποβέταπι ]οοί Ῥαπ]πῖ Ιασοποπι Ἱ1οιι- 

Ρα 58 (24). 

1ο 10, Ἱ 
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” Δ 3 / 2 1 - Δ / ΔΝ Δ ’ 

ἐστιν, μὴ ἐσθίετε δί ἐκεῖνον τὸν μηνύσαντα καὶ τὴν συνείδησιν. 
σς /. Δ ’ . τα Ν ε - 2 Δ Ν - ς Ἡτρ 

39 συνείδησιν δὲ λέγω οὐχὶ τὴν ἑαυτοῦ ἀλλὰ τὴν του ἑἕτερου. 
{ ’ Ν ς 3 / ’ ς Δ ”/ ’ . 3 

ἱνατί γὰρ ἡ ἐλευθερία µου κρώεται υπὀ ἄλλησ συνειδήσεωσ; 90 ει 
-- « ] ᾷ - 

ἐγὼ χάριτι µετέχω, τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ; 
σ ’ 3” / -- 3 

σο]σ,1 81 εἴτε οὖν ἐσθίετε εἴτε πίνετε εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἰσ δόξαν 
» - ς λ ν Δ 

Θεοῦ ποιεῖτε. 39 ἀπρόσκοποι καὶ Ἰουδαίοισ γώεσθε καὶ λλησιν 

]οπίει οοπβσπηαέ Τα αΠΟΥΙ 330: τοῦ χάριν ὑμεῖσ τῶν παρ ἕλλησι παρε- 
σθίετε µαθηµάτων - καϊτοι κρεῖττον ἐκείνων εἴργειν τοὺσ ἀνθρώπουσ 
ἢ τῆς τῶν ἱεροθύτων ἐδωδῆσ. ἐκ μὲν γὰρ ἐκείνησ, καθὰ καὶ ὁ Παῦλος 
λέγει, βλάπτεται μὲν οὐδὲν ὁ προσφερόµενοσ, ἡ δὲ συνείδησισ τοῦ 
βλέποντοσ ἀδελφοῦ σκανδαλισθείη ἂν καθ’ ὑμᾶσ. Θπαπι ἱεροθύτων 
νοςσεπῃ 1ρ8ε ΟΥτ τερθίῖέ Ἱπ τε[αἰαΊοπο ΙΡΙάεπα Ρ. 2995. Νθβεῖο 8Ώ 68Η” 

ἄεπι οοπβγπιοπέ ἆ ο { Απιργβί ὑπιπιοίαίούωπι. Ιάεπα (επεπί 5δεᾷ αἀάῑίο 

ζᾳοὔς ϱ {α ἀθπιῖα αἱ: απι” ὑππιοαίζωπι (3 -Εναπι) τάοΐδ, νρεὰ ἐπιπιοία- 
ιπι ἰοἱΐς. Δά αππθ οἳ βαρτα ν. 19. ᾱ ϱ θπιμίασγο πυπιοίαίωπ,  νΕ 

ζὰοἷἱ6 ὑπιπιοίαέωπ, ϱ ἐοἰοίλέέωπι. Αἀποίαί ααΐοπι Ποῦτας: , Νο πιπίοΒ 

ρατειοΙρίαπι πυπιοϊαδιπι Ἱπ ποπΊΘη ὑππιοϊαάδιπα νὰ ς ειδωλοθυτον 

ο ΟΡΕΕΟΚΙΗΡ αἱ οπηησ]ᾶά ϱ νο (49 Ἠϊβ ν]άᾳ απΏ{θ) 5ΥΥΡ (υζαίπια ἑάοίο- 

γή) Ο0Ρ απ Ρο ΟΗΥ255 Ἠα(]α]σοᾶ Τ]άτί ΈΏαπα αἱ Τατίσοτο πηῇ 10 
(ἰάο[οί]ιγέωπο) Ααρπιοῦ παπί ο] 3 (19135. αἱ νσς1ε) | ὃν εκεινον τον (Ομτέοτα 
{ου δια τον) µηνυσαντ. και (98ἵ ΑΥΙΣΕΝ είΡ ο. ο). αάά δια, εοπία 4 ο 

Φτορίεν οοπβοεπέίαπι ΟΠΛΙ850 και) την συνειδησι!: εα ἓ ρ ἰαπίιππιοάο 

δια την συνειδήησιν οπι]δδῖβ τε]] | συνειδησιν αΏδᾳπο αἀαῑίαπι ουπι ΝΑ. 
ΒΟΡΕΕΚΕΗ Ρ α11: 1 νο ΒΥΙΣΟΝ βαἨ ϱ0Ρρ ΑΤΠΙ ατθ αθἰῃ Ώαπι Ααρ1ΏοΥ 

πηαΠΙΟΑ 5 Απηζηιαιί... ς ( αυ Απ) αἆᾶ του γαρ κυριου η γή και το 
πλήρωμα αυτησ οἶπι Ἠ” ΚΙ, αἱ Ίοησ6 Ρίι ΑΥτΡ ο Οµ155 (αἱ. 60η) 
Ἐπίμα]οοᾶ (5εᾷ του κυριου γαρ αείε) ΤΠμάτί Ῥ]ιοί αρ Οες εἰ ἵρ5ο Θες 

ΤΗΡΗΥΙ (Π1 οπιπθς οχκρ]]εμηί 1η 6ΟΙΗΠΙ) :: οξν. 26 οἱ αἲ ν. 91. 

99. 90. Όπῃ Ἠοβ Υεγεις αθέζοπα; ΠΘΕΠΙΡΡ οι ἑαπέαπα νεγδαπη 99. 

99. ουχι οξ. ΟΊοπι ὅ55- 601 οίς... ϱΆ 17. ου | εαυτου εἰ. Ο1επιθῖΣ οίο (α6- 

οπγαίθ τοᾶᾱ]ί ρο {ρδίμβ) ... Ἡ δΙ. ὃπ. Τδ. εµαυτου ... 9" σεαυτου. 

Ποπ αι 1έ νΕ (Αιρ Απιργθέ οἱ) ΦΥΤΡ (5ΥΙΣΕΝ φεδέγαπι) 88 «ορ | 

αλλησ οἱ. Ο]επιὈί5 οίο (αί. {νς Ίπχον ΑπσΙΠΟΣ πηαπΙομ 3 Απιοἒμι α]) ... 
Έδτᾳ ἆ ο ϱ Ρο ΑπιῦεΡ 51)955 αιιοίδῖπξ ο]ετΙοδ19 α] απιστου 

90. ει εἶπο δε οΠὶ ΝΑΒΟΡΕΕάΚΗΡ αἱ Ρ]α {έ νς αυτα βαἩ 60 ΔππΠ αοἴἩ 

δο Οἶσπι ὅδ5: 60 Ο359 Οχι] 335 Είμα]εοά ΈΏαπι αἱ ΑαρπιοΥ ππαπ]ομ 3 
οἱίο...ς (- αυ 82) αἆᾶ δε οππα πηῖπαδο ραποσίά (οὐ. οα6(χί 195) Τπάτί 

(Εοἆ ποπ Παβοαί Τ]ιάνε αρ Ο6ς 5189) 06ο ... 11. 41. Ίάχον αάά γαρ, 

Απιριδί αποίδίπδ ο]ενῖο 519 Φος] 0ο (εκ 600 πια]ο ογ(Πη 9) 

81. 1, Ρο5έ ειτε 5ος τοροΒίέ ουν | τι ποιειτε οἳ. Ο1οπη δδν ΟΥ 1166 ο εἱηί 3, 15. 
Ίπο. 4, 6τ0 ϱέᾳ, πθς α]ίοι ἆ ο [νο (ἔνς Ονίπί ἴο αἴδια φιιίᾶ |Γαοἴέθ); Ον 

905 αλλο ποιειτε ... ΡΕΙΕΕΙΡΕΙα ᾳποι.τι | ποιειτε δες: τα {ς παλλή 
Απιῤγβί οπι ... οὗ αᾶἆ του γαρ κυριου η γή και το πλήρωμα αυτησ 

89. και ιουδ. γινεσθ.. οπιη Α”ΑΒΟ 1Τ. δτ. Τὸ. ΟΥ3131 (καν του. γι. και τη 
εκκλ. τ. Φε., ΟΙΠΙΦΟ κ. ελλ.) ΡἱὰδἹ Ειίμαισοᾶ Ογτδείδὸ,..ς γινεσθε 
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κ ίνα μή, -” ». ὨΩς λ ον / . ο) 
και τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ 8εοῦ, 9δ καθὼσ κἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω, 

Ν τὰ 4. 8 ω ’ ) Δ Ν ο ” τὰ - 

«μὴ; ζητων τὸ ἐμαυτου σύμφορον ἀλλὰ τὸ τῶν πολλῶν, ἵνα σωθῶ- 
Ε ’ ; ’ 3 Δ Σ κἩ -α 

σι. (ΧΙ) 1 Ἠιμηταί µου γώεσθε, καθὼσ κἀγὼ Χριστοῦ. 

ΧΙ. 

.) - ΔΝ ε .. σα /΄ 

2 Ἐπαινῶ δὲ ὑμᾶσ, ὅτι πάντα µου µέμνησθε καὶ καθὼσ 
ο ταν Δ ΄ Π -- 

παρέδωκα ὑμῖν τὰσ παραδύσεισ κατέχετε. Ὁ Βέλω δὲ ὑμᾶσ 
Σο ) [εό Ν } Ν ς να κο / 3 Ν Ν 

ἐίδεναι οτι παντὸσ αγδρὸσ } κεφαλή ο Χριστός ἐστιν, κεφαλὴ δὲ 
Δ ς .) ΄ Δ . - 7 - ς Ἅ - 5 ἃ 

Ἰυναικόσ ο ἀνήρ, κεφαλὴ δὲ τοῦ Ἄριστου ὁ Φεόσ. 4 πᾶσ ἀνὴρ 

και ουδ. 6ΊΠΙ ΝΕΡΕΚΗΡ 41 Ρ]ον ἆ 6 5ο ΟΥΙπὲ4, 669 Ῥρογεας 151 ΟΥ 290 οἱ 
366 Τ]ιάτί Ώαπι αἆ Ἡ. 1. οίρατα]]656 ϱ]- Ιέοπι ΕΒΤᾷδΙ γιν. ιουδ. τε. Τίοπα 
(οπϊβ8ο και) εδἰοίε {μάαείε {νε δγταῖὶ δα1 οορ αγπά ΗΙ159 Απηἒιςί αἱ | 
του (481 αυτου) Θεου: Ε οπ1 του ἳ 

3δ. παντα πασιν εἰ. ΟΥ3151 οἰσαἰ358 οί Ἠ1]50 (οἶσιέ εἰ εϱο οπιπία οπιπίδιιΒ 
ϊασεο) νρ (ΦεΥ οπυπία οπιπτῦ.) ... ὮΕ σο (οπιπἰδις οπιπε) πασιν παντα, 

Ῥα πασιν κατα παντα. Τίεπι οπιπῖθι6 εν οπιπία ἆ ο {ο (οπιπὸ. ετ ἑ 

βεοωπᾶμπι οπιπία) ΤετιᾶοΙ1: ΟΥρΤο Ονίπί4, 661. 61 Ααραϊα Απηρηιί αἱ. 
Ιπ 9Τ. α15 (αῖαπι Ποεννοαίῖ εοἀϊσεπι ΝΙ ΤΙ εἀ [ου Τάτα Ιπαᾶαθ) Τ]μάτε 

οοᾷ ϱ8ί παντάπασικ. | συµφορον επι ΝΤ ΑΒΟ ... ς συμφερον ο. ΝΕΡΕΕ 

ακΏΡ αἱ οπιπσίᾶ ΟΥ 3,131 ο(σαί 355 Ῥοθ]τα]ες (αρ Ῥοι 5 35: 56) Ῥαφτερς 431 
ΟΗτ260 Ἐπί]α]σοᾶ Τμάτί Ώαπι αἱ {το των: τα 110. 116. οπι το 

ΧΙ. 9. δε υµασ 8ἶπθ-αδελφον ΟΠ ΝΑΒΟΡ 46. τι. Τδ. Τ4. αδΟῖ Αα] 60Ρ 

ΕΤΗ 6{ΊΙΟ Α {110118 Ῥαβ»)60 ΟΥΤΗΙ 51Η (ινα Καγω ο αναξιοσ επι υμων λεγω" 

αγαπω δε υμασ, οτι παντοτε µου μεμνησθ. ος) ΟΗ1395 εἰ805 αίμα] 
οοᾶ Οιςιεβδν«»...... ς ΤΙ αάά αδελφοι οππι ΡΕΕαΚΙ, αἱ ρ]ετ Τε νς 5γτ 
ας (α4ἆ µου) αεἴΠΡΡ ρο Τ]άτί Ώαπῃ αἱ Απιζιεί αἱ | παντα: Ρ (Ἰΐοπι 

ΟγτΝς. ν]ᾷς απίθ) παντοτε | και: Αἲ 9. 99. ὅτ. 61. οδοῖ α] ραπο οσα | 

καῴθωσ: Έα ἆ ἔ(διρειτ ἄταεςίΒ, πος ἵῃπ ΠαπΙ8) 6 Απιρῤτβί αάά παντα- 

χου | παρεδωκα (Ρα παραδωκα, Απιοιςι αζο):  παραδεδωκα | μι: 
ΕΡὶᾷ ϱ ΑπιΡΤΑί οπι | τ. παραδοσεισ (15 αἱ α]ᾳ -δωσεισ) ... ΡΕα Τί 

νο Απιρτδί αάά µου (ἆ ο ἐγααϊδίοπεπι πιεαπι, {νο Ῥε]ας Ργαεσεβία πιεα, 

ϱ Απιῦιμι ἐγαάδίοπεδ πιεας) | κατεχετε: ὁ αθθιίῦ Α{ῑι 581 οἱ 115 0Ο] 295. 

367 ϱἱ 5805 ρταθπι ουτωσ 

8. θελω δε: εξῖα 4Τ. ΑΥΤΡ Απιζιμι οπι δε | κεφαλη: 1Τ. ({οβίο 11) 
οπι η | ο χριστ. οππῃ ΝΑΒΊΡΕΕΚΗΡ αἱ] Ρον ΟΥ Ηιοάαα 5 Ο1επι δῖ Ερῃιν, 
346 Ον 367 Επίμα]εοᾶ Βανοτιαποβί505 Τμάτί Ώαπι α]... Ε υΈκα 115. 
116. 119. (α1Υ14) οπι ο. Ἰάθοχο ΟΥ 5 650 πασ ανηρ ου χριστοσ εστι 

κεφαλή. | δε απίε γυναικοσ: Ρ οπι | του χριστ. επΠι ΝΑΒΡΕ 1Τ. δτ. 46. 
01 επαθόξ Ἐπβπιοθ]] τὸ 0Ἠν20856πι Ἐπίμα]έοᾶ 4]... ς οπ1 του επ ΟΕΑΚΙΡ 
αἱ Ρ]εν Ον αρ Μαΐδοι οἱ 10, 415 Ἐβιηςςθ]] 109 ϱἨχ 267 ϱ{δεπι268 ϱ{ 11, 109 

Ἐμάτί Ώατη αἱ | ο εοσ: 6 ο χριστ. (ἱπερίε) 

ΗΡΙ 6, 95 
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/ ” ’ -- 

προσευχόµενοσ ἡ προφητεύων κατὰ κεφαλῃσ ἔχων καταισχύνει τὴν 
Ν ὀ - -- - 3 Ἡ 

κεφαλὴν αυτου. Ὁ παᾶσα δὲ γυνὴ προσευχοµέπῃ ἢ προφητεύουσα 
3 -- - / -- π 

ακατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῃ καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτῃσ' ἓν γάρ 
3 Ν λ νι -” 9 

εστι» και τὸ αὐτὸ τῇ ἑξυρημένῃ. ϐ εἰ γὰρ οὐ κατακαλύπτεται 
ν η Ν / θ: . Ξ] δὲ 3 Ν Δ Ν ) Ἂ - 

γυνή, καὶ κειράσθω εἰ δὲ αἰσχροὸν γυναικὶ τὸ κείρασθαι ἡ ξυρᾶ- 
/ 2 Λ) Ν ΔΝ 2 » ΄, ’ 

σθαι, κατακαλυπτέσθω. ἵ ἀνῆρ μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλί- 
λ , 3. νο νι οὸ τς π Ν 

πτεσθαι τὴν κεφαλήν, εἰκὼν και δόξα Φεοῦ υπάρχων᾽ ἤ γυνή δὲ 
ν ϱ) / 3 .] / »] ο” 3 / 2 Ν Δ 

δόξα ἀνδρόσ ἐστιν. ὃ οὗ γάρ ἐστιν ἀνὴρ ἐκ γυναικός, ἀλλὰ γυνὴ 
3 2 λος 9 Ν Δ 2 .] / ο) Δ δν -- 2 Ν 

ἐξ ἀγδρόσ και γαρ οὐκ ἐμτίσθη ἄνηρ διὰ την γυναῖκα, ἀλλὰ 
Δ Δ Ν / 10 λ .ν 2 /’ ς Ν ας / ” 

γυνή δια τον ἄνδρα. διὰ τουτο οφείλει } υγ ἐξουσίαν ἔχειν 
αιον -- - α Ν 9 2” 3 
ἐπὶ τησ κεφαλῆσ διὰ τοὺσ ἄγ]ελουσ. 11 πλὴν οὔτε γυνὴ χωρὶσ 

) 2 ΔΝ , { 

ἀγδρὺσ οὔτε ἄνὴρ χωρὶσ γυναικὺσ ἐν κυρίῳ' 132 ὥσπερ γὰρ ἡ 
Ν 2 / α Ν ς } Ν κ να 

Ἰυνὴ ἐκ τοῦ ἀγδρόασ, οὕτωσ μαὶ ὁ ἀνῆρ διὰ τῇσ γυναικύσ, τὰ δὲ 

4, προσευχοµενοσ: ΟΥ19195 ευχομ. 

ὃ. πασα δε εἴ. Ον 1195 οίο: Α ΒΥΙΣΕΝ αθίµ και πασα.... Ρπασα | τη κε- 
φαλη: Ῥϱ"Εα οπι τή | αυτησ ΟΠΠ ΝΑΟΡΈΚαΙΡ α) τὸ ΟµΥΣΤΙ Ελα] σοὰ 
Τμάτί Ώαπα αἱ)... ς Τί εαυτήσ ουπι ΕρεΕκ αἱ Ρ]α Ον 1195 [εντ τν εαν 
(ποερίε) 

σο κειρασθω (1Ρ αἱ κηρασθ.): Ἡ αἀᾶ η ξυρασθο | κειασθαι: 1, αἱ 

κηρ. | η ξυρασθ..: ὃτ. οπι 

τ. ἡ γυνη δε εππι ΝΕΑΒΡ"ΕΕΡ Ι5ἱ4 556 Τ]άνί (Τὸ. 118. ΟΥ Τά η δε γυν.) 
εως ΟΠ1 } ΟΙΠΙ ΝΟΡΟΕΚΙ, αἱ ρ]ον ΟΗΥ215 Ἐπίμα]σοὰ Ώαπι α] | ανδροσ: 

Ἐς ΡΙ8ΘΠΙ του 

ορ . Ἐ ΟΠΠ ΥΕτΒΙΠΙ | Ἐ ουχ γαρ | ανηρ: ΑΤ. ο αν., Ἰΐεπι 0Ἠ1315 ϱΧΊΛΟΣ61 ο 
αν. εί αλλ ή γυ. 

), Οπι νεγβαπῃ αθ(Π1ΟἨ1 

10, οφ. ή γυνη: Ἡ 1Τ. δΤ. η γυ. οφ. | εξουσιαν οἱ. Ο]επιῦτὸ οκ Τ]άοί 

(κελεύεν τὰσ γυναῖκασ φορεῖν ἐξουσίαν ἐπὺ τῆσ κεφ. διὰ τοὺσ ἀγγ.) 
οίο; ροἰεδαίεπιᾶσοεραρνρ Τογίιανοῦ,δ οἰνῖσε νο]α1. 1 Απιῦσεί αἱ... 

1151 (ο{51 ομἶπί) ματ!” Ἑ Ἡἰογεβεςὴ 44 Αιρξεπες” (1653) καλυµµα, υεζαπιστι, 

Ἱέαιι ΟνΙπίδ, δή φείαπιεπι εἰ ροϊεδίαέεπι,. Οἱ Πεῦχαξ: .Ῥγο Ροϊεδίαίθαι 

ποπ δόΥἱΦα5 ΝΘΙΔΠΙΕΠ, Ίιεο αζάαδ ΦΤΟΠΟΊΠΕΙ ΒΗΝΠΩ ποπιώοὲ εαριί. (αάὰ 

πι ἴπ Παν]” 1) |. δια τουσ: ἵπ αἀϊῆοπαο οοᾷϊοῖ ο ππα]ο αεχε]α]1ί 

τουσ 

11. ουτε γυνή χωρ. ανδροσ απίε ουτὲ ανήρ οἱο ΕΙ ΔΑΒΟΡΊ οίΟΕΡΑΗΡ αἱ 
Ρ111810 15 βαἩ ο0Ρ αγπι αθίῃ Ο1επιδῦῖ Ώαπι Απηζγοίι ΑιιρξέΠος 5 αποίδίνε 

Ἰειίοσ»».,, ς (-- 0 Ὦσ) Ροβί ουτε ανηρ χω. γυν. Ροῦ ουπι Ρ0Ι1, αἱ 

ρίεν νο βγταίὲ ΤρίπίροΙ 516 ΟΗΥ31ή ε(ά»145 Τμᾶνί αἱ Ῥε]αρ αἱ | εν πυριω: 
ΤΠάνέ αἲ Ἰ. Ἱ. εν κοσµω (1η αΟΙηπὰ ποη ἰγασία{) 

19, ουτωσ πί ΝΑΒΟΡΕΕΑΙΡ οίο .... Ἡ αἱ πια ούτω (ία ς) | δια τησ (Ἡ 
ΏΟἨ ΟΠΙ τησ, πηβ]ε οπη]βῖί Μοπί): κ {50 εκ τησ 
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- - ς ολο ὃς ὰ . ν 
πάντα ἐκ τοῦ Θεου. 19 ἐν ὑμῖν αὐτοῖσ κρίατε᾽ πρέπον ἐστὶν γυ- 

- » ’ ος / 14 ον / 
;αἶκα ἁκατακαλυπτον τῷ Όεῳ προσευχεσθαι; οὐδὲ 1) φύσισ 

Ν ’ ο - σά αν) Δ Ν ” .) -- . , 

αὐτὴ διδάσκει ὑμᾶσ ὅτι ἄνὴρ μὲν ἐὰν Ἠομᾶ, ἀτιμία αυτῷ ἑστύν, 
Δ Αι λΑ .- να 2 / α ς / 3 Δ 

15 γυνή δὲ ἐὰν κομᾷ, δόξα αυὐτῃ ἐστύώ; ὅτι ᾗ κόμιῃ ἀντὶ περιβο- 
ὁ » , 

λαίου δέδοται αυτῃ. 
. / ασ ς κ» / / 

16. Ε) δέ τισ δοκεῖ φιλόνεικοσ εἶναι, ἡμεῖσ τοιαύτην συνήθειαν 
ὼ 1’ Δ - - 

οὐκ ἔχομεν, οὐδὲ αἱ ἐκκλησίαι τοῦ δεοῦ. 
” Ν ” - ο ” 3 -ω 

1Τ Τοῦτο δὲ παραγγέλλων οὐκ ἐπαινῶ ὅτι οὐκ εἰσ τὸ κρεῖσσον 

18, εν υμιν αυτοιο αἱ αἰῖαπι [ια (εκ επιεπάαίίοπα ΥΙοίοιῖς) {οἱ ... ου ἆ 

ο νρ (εί. {α» ἀσπιίά Πατ] εία; ΠΠ 905 αμίεπι ἴμαίσαί) Απιζιςι Ῥο]αρ 
υμεισ αυτοι, 508 ἴρεῖ | τω Φεω προσευχεσθ. ούΠΙ ΔΑΒΟΗΚΙΡ αἱ οπιησΙά 
οἵο ... ΡΕΕα 1ὲ νο προσευχ. τω Θεω. ἈΝεο α]ῑίεν ΑΥγτά) βα] ϱ0Ρ αὖπι 

αθί] 

14. ουδε 8ἴπο ᾖ ΟΠΠ ΝΑΒΟΡΤΕΑΗΡ 1Τ. 46. 4Τ. Τὸ. 19Τ. Τε νρ ΑΥΙΣΕΝ οἱ 
ἴχί ϱοΡ αγπι Ππίμα]σοά Ταπιραβ]1406 Απιῤοι (255) Απιργρί α]...ς 

(6500) Ῥγασπη ἤ οππη ΏοΕΚΙ, αἱ Ρ]6υ 841 ΑΥΥΡ της ΟἨγ214 Τά τί Ώαπα (αά 
. 1.) αἱ [η φυσ. αυτη (60”) εσπα πΑΒορ᾽δίσρηρ 17. δΤ. 46. τὸ. ΤανΙὰ 
190. 19τΤ. 118. αδοῖ Ῥπίμα]σοᾶ Έαπι α Ἡ. 1. εἰραναΙ],., ς (Φα εοπ{ιδο 

ᾗ αὐτὴ φύσισ) αυτη η φυσ. οπή ΡΟΚΙ, 4] Ῥ]ει (αγπά3 4η οπη αυτη 2) 
ΟΥ” Τμάτέ αἲ; Πίστη ἔρδα παίιγα 4 ο ἔσ νρ οππι ρρ]αξ... ΕΒΙΦΕΝ Ο11 

αυτη. ΟΕ αεί. Τετίξοτο τη] Νες πιαέωα 9ος, ἱπαπῖξ, ἄοσεί. | οτι αν. 

µεν: νἩ α”ᾶ γαρ, β8ᾷ ἶαπῃ 1ρ5ο” πν]ᾶ ποίαν]έ, Ιἴοπῃ 6οΡ αάά γαρ | εαν: 
ϱρῦ αν 

15. δεδοτ. αυτη 6ΙΠΙ ΝΑΕ 1Τ. αἱ δαΐ τη 6 ΒΥΥΞΕἨ 6.1 ο0ρ αὖπι αθεἰῃ ΟΥ 

Ἀτεικί Ἐπίμα]ςοᾶ, Τέεπι ΟΗΡ 97. 46, 68. τὸ. Τ4. 90. 109. 456) 45οι Ενς 
ΒΥΥΡ Ώαπι αἆ Ἡ. 1. εἰρατα! Απιζἒμι αἱ αυτ. δεδοτ. ...... αρου 7 Τί οπῃ 

αυτη εππι ΡΕΕΡΒΙΟΕΙΚΙ, αἱ ρ]αβήῦ ἆ ο ΟΗΥ 315915 Έμάτί Οεο,. ΟΕ οἱ. Τενί 
νηβε γε]α”. αθΠοΙξ αροβίο]αβ αποᾶ Ποπον Β1ἱ πα] οτῖς τεάπάαπίέία ος- 

Ρϊ]]οττπα, ᾳπῖθ οοππα Ῥτο ορετΙπιθη{ο 6β{.’ 

16. αι εκκλησιαι (αἳ. ἆ 6 6 απη (1.1)... Ενρεῖε ῥι” ἀεπι]ᾶ Ἠαχ] {οἱ (8αἩ ὁ 
Δοί12) Ταγίνες γε]α5 ΟΥρ1ὀΤ α] εοοἰεδία 

ΣΤ. παραγγελλων ουκ επαινω εππι πΝο»νΙάρεΡΕΡΤΑΚΗΡ αἱ ρ]εν ἆ (5ῖς, 
ογταί βαβκαίΙεγ) ε 6 6ορ δαμπιϊπί ΟΗΥ391 ο(ῷμνθ. 59ὅ ΤΠμάτί Ώαπι αἱ Βαά] 

«8 (6ε” οί” ”Ἠ) παραγγελλων ο. επαινων ... Ἰμπ Τϊ παραγγελλω ουκ 
επαινων εππι Α0Εα ϐ. 10. 1Τ. 891. 99. 46. 61313 Τὸ. 80. ἔρ νο ΒΥι5ΟΝ 
(Ἴιου αμίεπι φιοᾷ ΑΥαεοζρίεπς διπι, οτι ἑαπφιαπι Ἰαμάαπς δι) θἱΡ ΑΥΗΙ 

αθΏνΙά Απιζἒοι αἱ ... Ρε” 19Τ. βα1 οί Ἐπίμα]σοᾷ παραγγελλω ουκ 
ἐπαινω:: παραγγελλων πιῖπις αρίαπι νΙάεραίαν, Ργαθεερίαπα θηἶπι 

Ἀροβίο]ῖ ᾳποά 5δεφπ1ίαν Ῥείπηας Ρατίος {επογο οχἰδήππαραίαγ | Ἡ οτι ουχ 

ἒισ | αρεισσον ΟΠΠ ΝΑΠΟΡΤΕαΡ 1Τ. αἱ Ώαπη οίς ... 6 χρειττον επι ϱό 

Ἐ(Κ2)1, αἱ Ρ]ουν]ά 01351 Ειίμα]όοᾶ Τμάτί | αλλα εππῃ ΝΑΒΟΡΣ (Ε ἄλλα 
εἰσ) ὃτ. αἱ ραιιονίά Επίμα]όοᾶ.,,. ς Ἱωπ αλλ οππι ΏΕΡΑΚΗΡ αἱ ρ]ει ΟΗΥ 

31 Τμάτέ Ώαπα | ησσον ευπι ΝΑΒΟΡ3 αἰνίᾶ Ειίμα]οοᾶ οίς...ς ηττον 
ΕΠΙ ΡΟΕΕΤΡ αἱ Ρ]ετνῖᾶ ΟΗΥ551 Ώαπι ... τα Τμάτί ελαττον 
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3 Δ 3 ήτά ’ στ Δ λ / 
αλλὰ εἰσ τὸ ἧσσον συνέρχεσθε. 18 πρῶτον μὲν γὰρ συνερχοµένων 
{ -- 2 ’ { - { ] 

ὑμῶν ἐν ἐκκλισίᾳ ἀκούω σχίσµατα ἓν ὑμῖν ὑπάρχειν, καὶ µέροσ τι 
/ -- Δ Ν ο ο σ ιο) «ς / 

πιστεύω. 19 δεῖ γὰρ καὶ αἱρέσεισ ἐν ὑμῖν εἶναι, ὕνα οἱ δόκιμοι 
Ν , νο , σοι ου Π 

φανεροὶ γένωνται ἐν ὑμῖν. 20 συνερχοµένων οὖν ὑμῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ 
3 εν λ .- κ. ς ο) Δ ν 3 - 

οὐκ ἔστιν κυριακὸν δεῖπνον φαγεῖν 321 ἕκαστοσ γὰρ τὸ ἴδιον δεῖ- 
/ ό - Ν ἡ] ἃ .- | Δ 

πνον προλαμβράνει ἐν τῷ φαγεῖν, καὶ ὃσ μὲν πεινᾷ, ὃσ δὲ µεθ-ύει. 
9) ς. Δ ο 2 2] 3 ης] / η ’ Ἂ νὰ 3 23 μὴ γὰρ οικίασ οὐχ ἔχετε εἰσ τὺ ἐσθίειν καὶ πίνειν; ἢ τῇσ ἐκκλη- 

186. υμων: 358. 49. 49. 59. 65. 65. 115. 119. 958. ΤΠΡΗΥΙ οπι | εκκλήσια 
8ΏΌβα ατίῖς οΠι ΝΑΒΟΡΕΕΑΚΤΡ αἱ50 {ογο ΟΗν555 Ειίμα]εοά Ώαπα...ς 
ΡΤΕΠΙ τη οἳΠΙ ΠΙΙΠΊΡΟ δαΐ πα ΤΗΡΗΥΙ Οεο (Τ]άτί επι το αυτο Ρτο εν 

εκκλη.) | εν υμιν υπαρχ. «πι ΝΑΒΟΡΟΡΚΙΡ είς (οί. Οτοαί 555 Έλα] εοά) 
ενε ὮΘΙΕΕΕαά νρε]ὸ αγτα αγ υπαρχ. εν υμιν «.. Ἆπι {π ἀεπιῖά Πατ] 
(οἱ ΟνΙπί 50 Απιῤγοί α] οπι εν υμιν 

19. εν υμιν ρτὶ εἰ. ΟΥ1355 ΟΗ1ὴ95 Βὔια]εοὰ Τά γε Ώαπηα αἲ Ηιατι 5 (0498) 

είε; ΡΕ βα «ορ ΑΤοµεΙ 5,554 Ροςί ειναι Ῥοη, 48. Τ2. 413365 απο αιρε- 

σεισ... τα ἆ είς νρ Οτπίή δὲ ΟΥρ157. 536 Αιρβεπες” (1651) Απιῤιςι 

α] (αἴ. Τουρ 8656Γ 4 Εέ 1άθο ᾖιαεγεδεΒ ποφιιε ορογίεῦαί εὔδε, ιιέ ργοδαῦί- 

65 φιΐφιιε πιαπ{/εδαγεπίέωγ «ές βοᾶ ΙδὈί εἴῖαπι εν υμι) 56ο ἀεεβδί, πες δα [15 

αοοιτα{αο Ῥαα]] Ίοσ5 εχβοτϊὈ]ίαν, 1{6πιΡΙΣΕΡΟΣ50 ϱ{165 6ατη 65) οπη, Ἠΐπε 

6Ρ0 | ἵνα οππΙ ΝΑΟΡΡΕΙΕΡΕΩΚΙΙΡ αἱ Εογο οπηἩ { γγαῖτ 60Ρ ασπη ΟΥ 55 
οὐπίέ4,684 Ἠ)ρίΡΗΦΟ5 0395 ϱ15/916 ϱἱ385: 390. 394. 600. 60ὔ Ἰζημ{]λα]οοὰ Τ]μᾷν 

Ώαπι αἱ ΟΥρ15Τ. 956 (Γεγίργβεςόά ϱ/1ε5 68ΥΠ ν]ᾷρ απίθ) Ἠϊει (αἱ απίθ) 

αἱ... Ίῃ ινα [και], ΤΙ ινα καν οππι ΒΡ” οπ. (588οἆ Ἔ και υα και) 1. ἃ ο 

νο βαἩ Απιοιςί αἱ | γενωνται: ΤΡ αἱ Ραῖς γενονται | εν υμιν 88ο οἳ. 
Ον1)455 εἆ ἀεἰαί ο(1πί 4,684 (11/285 ϱ/ῷ,516 ϱ{3.258" 3290. 394. 590. 605 Ἠπιῃα]σοᾶ 

αἱ Ογρβρίδ αἲ πα... ο Οτεᾶᾶ απίεᾶε]ας (δαρρ]ενϊέ εκ Ῥμ]]οσα]) Ερῖρ]ι 
905 Ον 5,351 ο{δετη 358 οι ετε 9,590 (ᾳπ1 1]. ποη να]απέ οοπμίτα τα]]) Ώαπῃ 
5ΕΠ16Ι (η ἐκε Παλοαί, ἵπ 6οπηπη οπι) ἨϊετΗν (πὲ απίε) αἱ Ῥαπο οπι, Ἠ]πο 

ανο 

20. ουν 6Ππῃ ΝΑΒΟΡΡΕίΕΚΙΡ αἱ ρ]οχ (1Τ. δε) ἔνρ ΑιβερΣὸ (50) Απιρνβί 
είο... Ῥ"εα ἆ ο 6 Ομ :5ὲ (5εά δή συνερχ. γαρ) οπι, Ἠϊπο 69 (Ιαπάα- 

πε 1π οΝπάθΘΠ Τοπη 6ἱ, Ο1επι151, 66ᾷ Ιβίθ 1οοιδ ΠΟΠ ρτοβαί: µη πηή αρα 

καν μι», ὧσ κορινθιοισ, ο αποστολοσ χαλεπηνασ ειπη" συνερχοµενων 

υμων ουκ εστι κυριακ. δειπνον φαγειν.) | ουχ εστι: [νε Απιζιιι αἱ 
ζαπι ποπι οδί, ἃ ο Π] Ἠ]δὶ ποπ (οπι 1ρ]έαχ εστ.)... ΡΕ ουκ ετι, ἵτεπι 

5 απυ ΤιΟΊὸ 

91. προλαμβανει 6µΠΙ ΝΒΟΡΕΡάΚΗΡ αἱ ρία Ο]οπιτ] οἰς, 1έεπι 2γαδιπιζί 

ο νρ Οτἰπί 2,501 ρίο... Α ὃ. 81. 46. 106. 108. 114. 120. αἱ (εγοῖὸ προσ- 
λαμβ. | εν τω (ἆ Αιρβϱρ 35 Απιογιι ἵπ πιαπᾶισαιάο) οὐ. Ο]επι ... ΡΕ 
ἐπι τω, ὃ. 1Τ. εισ το. Πθεπι ο ἐνσ αἆ πιαπάπσαπάωπι, 6 ὕι πιαάι- 

σαπᾶμηι 

93, ειστο εσθ.. κ. πινειν (ἆ ο [ᾳ νς αἴ πιαπᾶιοαπάιπι εἰ δἱεπάιπι) ... Ἐα 

φαγειν και πειν | ειπω υμνν ΕΠΙ ΝΑΒΟΡΕΕΑ 11. ὁτ. τὸ. 80. 1 νρ 5γτδοἩ 
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- ” - Δ ’ 

σίασ τοῦ θεοῦ καταφρονεῖτε, καὶ καταισχύνετε τοὺσ μὴ ἔχοντασ: 
2 τοι δν ρω 1 / ος αῆςᾱ 3 ’ 3 5) πο ς ι] Δ Δ 

τί εἴπω ὑμῖν; ἐπαινέσω ἰμᾶσς ἐν τούτῳ οὐ ἐπαιῶ. 25 Εγὼ γὰρ 
/ 2 Δ ω / η Δ ’ ε - α΄ ς / 2 

παρελαβον ἀπὸ τοῦ κυρίου, ὁ καὶ παρέδωκα υμῖν, ὅτι ὁ κυριοσ Τη- 
” 5 ” . / ” Ώ ”/ ο. Ε ῃ 

σοῦσ ἐν τῇ νγυκτὶ ᾗ παρεδίδετο ἔλαβεν ἄρτον 24 καὶ εὐχαριστήσασ 
τ Δ στ ο - Ν - Δ ε ο. . 

ἔκλασεν καὶ εἶπεν τουτό µου ἐστὶν τὸ σώμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν' τοῦτο 
-. ς / ς Δ 

ποιεῖτε εἰσ τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 20 ὡᾠσαύτωσ καὶ τὸ ποτήριον μετὰ 

β4Ἡ οοΡ 6ο Ῥαθτθεςῦ ΟγτηοδίἩ1 Ώαπι ρρ]αῖ ... ς υμιν ειπω οΙΙΠΙ 
ΕΙ, αἱ Ρ]οΥ ΒΥΤΡ αππισᾶᾶ Τμάτί αἲ ... Ρ αΥΠΙ αθ{ΠΡΡ οπ1 υμίν, πθ{ΣΟΠΗ 
011356 οπι τν ειπ. ὑμι) | επαινέεσω ΕΙΠΙ ΔΑΟΡΕΚΙΡ αἱ οπηηὐῖὰ ογγα!τ 
βΒα]ι (ρου[ᾶ) Βαρτερς σ35 (Ἠγ35ό ΟΥ γπεδίτ1 Επί]α]εοά ματς Ώαπι αΙ.... 

Ίωῃ επαινω επι Ἠξα ἆσᾖ[ςνρ ρρ]αί | ὑμᾶσ: ἐν τούτω οἰαπῃ ςὸ 9 

απ... ς Τι ὑμᾶσ ἐν τούτῳ; (αέ 6ΡΙΡ ἆ { αἰς) 

99. απο του: Εᾶ απο ἰππίππῃ, ΡΕ παρα [απίππα (Βαβ08Ρ{660 οχοάἆᾱ παρα 

του) | κυριου: ΕΡΤ 6 Όεου | γησουσ (9. 28. 2933 958. αἱ” 5εΥ αἱ αἲῑα 
αεί Ογγποδί 111 αἀὰ χριστοσ. Ο5 ΟγτηΙ 50) αἱ. ΟΥρ1ΟΤ Απ... Β 
44. οπι | εν τή νυχτι η... Ρ"Ρᾷ εν η νυκτν. Νες αΠίεν 4ο (σνρ ΟΥΡ 
Απιῦιμί αἱ ὑν φια ποείε; οοπίτα Ῥτοπιϊβς 5ΡΤΟΙΗ 15 οϱᾳ ποοίό πα | παρε- 

διδετο εππι ΝΑπ"ορΕξακ 17. 46. απ αἆ Ἡ. ].... ς παρεδιδοτο ϱΠΠη 

ΒΖΗΡ αἱ Ρίου Ῥαβυαρίόδο 01157 Ἠαί]α]οοᾶ Τ]μάτί Ώαπιρατα]! 506 οἱς (Ον 
πεδί παρεδοθη) | αρτον εἰ. Ῥαβῦαρίόδο ΟΥτἉι 55ο Ογνπεδίτ11 Ἠπί]α] αρ 

Ζαεαρπῦςῖ οἱ Βα]α]εοᾶ οίο... Ρ"Εᾷ τον αρτ. 

94. ειπεν 5ἶΠ6 λαβ. φαγ. 6ΙΠΙ ΝΑΒΟ"ΡΕΕΑ 8. 1Τ. 993 91. 403 στ. οτ"” το. 
Τ1. τὸ. 118. ἆ ο ἔ6 απι Τα α]]86Ἠπῃ βα]ι 60Ρ αΥΠΙΖΟΝ Ῥαβῦδρί ὀδυ Αί1 αρ 
Τά νε 4. 198 ΟΥΥπεςί 111 0] 5,395 (νν. 29---256 αβετί) Εαίμα]ήαοβΡη Έαπη 
Ρ4ΤΑ11656 Ουρίο..... ς (- αὖ 55) αἀᾶ λαβετε φαγετε επ ΟὔΚ1Ρ αἱ 

Ρ]οι νρε]ε ἀαπιῖᾶ {οἱ Ἠατ] (114 αοοῖρίίε εἰ πιαπώάμσαίς) 5Υταῖϊ ο αα{1ΡΡ 

(6ί:ο ἐππίαπι λαῤετε) αππηπδο (αἱ νρεῖο) ΟΥΤΗΙ 530 (εκλα. κ. εδωκε τοισ 

µαθητ. αυτου λεγων' λαβ. φαγ.) Εαίμα]εοὰ 01351 335015 ο,τι 5ὸ Έμάτί 
Ώαπι αἆ µ. 1. ΤΗΡΗΥΙ Ο6ο Απιυγβί (αἱ νρε]) {το υπ. υμων 5ἵπο αάἁ]- 
{απι οππι «Απο 1Τ. 61313 αγπιᾷοἩ ΑΙ αρ Τμάντε αν, 195 (6οἆ α1! ὃν 105 
οὐ ]ά1ξ οπση κλωμενον) Ογιπεδί 111 Έπ]σερ αἀξειταπᾶ (αρ 1111343. Οοπη- 
Ροπῖέ 19 Επ]ς ονρ]δίαταπα αἱ Ραπ]ῖ Ιοεοβ ἄε οοεΏᾶ 88ς18)...... ς 

(10) αὖά κλωµενον επι ΝεοδΡΡείΕΕΕάΚΙΡ αἱ ρ]ει ἆ ο (αΐθτα «ο -- 

/παπρφάνν, Ίετη ΑπιΡΤΑΘ) 6 (φιιοᾶ - ΓΓαπφείιτ) ϱγταῖῖ ϱο Ῥαφῦαρί όσο ΟΥ 

αᾱ Ἰ. 1. οἱ 5395 (το υπ. πολλων κλωμ.) αἱ δδῦ Ἠ{]α]εοᾶ Τμάνί αἆ Ἱ. |. 
οἑδί5 4320. 1318 (διδοµενον η κλωµενον κατα τον αποστολον πίχοα 1050) 

Ώαπα αἆ Ἰ, Ἱ. αἰρατα! 56 ϱ], ΒἰπΠίεν ϱ" αἆά θρυπτομενο», ἵεπα 84] 
σορ ασπηᾶδο Ἐπίμα]7468βη ῥιδοµενον, ἓνς ΟΥΡΙΟΤ (115 φιοᾶ -- ἔγαάείιγ). 

ΟΥ ΤΗΣ 950 Ῥοβέ το σωμα Πὶ] αάά1ί, ΡεΙΡΕΠΒ: και λαβων το πητηρ. | 
εισ την: τα 0η] την. Οείεγαπη αἆ 1]. 4ο 6οεπα Ἀαετα βρεσίαί εί. Παδί 

4141 τύποσ ήν τοῦ ἄρτου τῆσ εὐχαριστίασ, ὃν εἰσ ἀνάμνήσιν τοῦ 
πάθουσ οὗ ἔπαθεν ὑπὲρ - ἰησοῦσ χριστὸσ ὁ κύρ. ἡμιῶν παρέδωκε 
ποιεῖν. Τίοπι ΠΙΑΤαΙ το, 

1Τ 

15, 5 

Ι.ο 29, 19 Β 

Μι 26, 56 55 
Μο 14, 02 55 
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- ’ ών - Ν ς ος ’ Δ .] 

Εκ 8 σὺ δειπνησαι, λέγων τοῦτο τὸ ποτήριον η καινὴ διαθήκη ἐστιν ἐν 
3] - ο κ κ « ’ η ’ 3 π ᾽ 

τῷ ἐμῷ αίματι" τοῦτο ποιεῖτε, ὑσάκισ ἐὰν πίνητε, εἰσ την ἐμῆ 
Ὁ {ο « ν ῃ 2 - υ ν 

ἀνάμνησι. 90 ὁσάκισ γὰρ ἐὰν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τουτον καὶ τὸ 
’ Ν / - ’ ή τ 

ποτήριον πίνητε, τὸν Φάνατον τοῦ κυρίου καταγγέλλετε, ἄχρι οὗ 
2], ς σ 4) ἊἎ 3 Ἄ Δ 2/ Ἂ / Ν / -- 

ἔλθῃ. 9τ ὥστε ὃσ ἂν ἐσθήῃ τὸν ἄρτον ᾗ πύη τὸ ποτήριον του 
ια) Ἱα 2 ο Ν - ΄ - 

κηρίου ἀναξίωσ, ἔνοχοσ ἔσται τοῦ σώματοσ καὶ τοῦ αίµατυσ τοῦ 

9ὔ, εν τ. ἔµω αιμ. ΕΠ ΝΒΡΗΡΑΚΗ αἱ ρ]εν οίο (1ἱ να ΟΥΡ εἰς νι πιεο 8ατι- 

«ήπε; Ογιπεδί εντ. αιμ. τω εµω) .... ΛΟΡ 1. 983” ὃτ. 46. ὅτ. τὸ. 109. 

Ἐπίμα]7868ΡΏ εν τω αιµατ. µου | Α αὓ οσακισ ἰπαΠΕΙΠΗέ αἆ οσαχισ Ἱπ- 

αιπίο Υδρα 84. Ῥγαθίοτοα ρὔΙά ὃτ. 48. 46. ὅτ. το. Τὸ. τά. 109. αδον 
ἀ5ον (αθίἩ Γαοΐέε {ΕπΙΡογε εδ πιεί) Ῥα5ΌαΡί 650 Ἐπίμα]σοᾶ ΤΏαπιρβΤΔΙΙ 556 
οπ οσα.. εαν πινητε | εαν ΕΠΑ ΝΕΟ 1Τ. αἱ Ραπο ΟΥ 5191 Επίμα]σαεαξα 
(οχκεοᾶ οτγρίοῖεττ) ΤἨάχί,.. ς αν οππι ΡΕΕΟΚΙ, 4] ῥρίον Βαρραρί ΟΣΑ 

Ογσεποερί 112, 4 Ώλπῃ α] 

96. γαρ: Α (ν]άς απῖθ) αὖπη αθἰλα σο οἵη | εαν ο ΠΠ ΝΑΠΟ 1Τ. αδΣ...ς 

αν οιπι ΡΕΕΟΚΙΡ αἱ Ρ]ου Βαβυαρίόσο Ον ΕπίμαΙσαεαρη Ογγπεδί 11». 
114 Τπάτί Γαπιδῖ» α] | το ποτήριον 5ἵπε αἀαῑίαπι οππι Ν ΑΒΟ ρ"εα 1Τ. 
46. 80. 109. οδοῦ 4 ο βρ νο (οί. απ {ὰ οἱς) δα] αὖπι ΠπέΠα]2868βἩ (5 
εοᾷ οτγρίοξ αάάᾷ τουτο) ΟγτηΕδΙ113 ΤαπιραταΙ 556 ΟΥΡρ1οτ Απιῤγεί Ῥο]ας 

εως (6000) αἆά τουτο οπ ΝΕΟΡΡΡΟΕΙΕΕΚΗΡ αἱ Ρ]οΥ {οἱ ϐγταΏ «ορ αθί]ι 

5ο Βαρυαρί ΟΗΤ555 Ναρίοτοσα 114 Τμανί Ώαπι αᾱ Π. 1. Ῥ]μοίξαί”50 αἱ ΟΥΡ 
10) { αχρι επι κ ΕἨ.... ς Ὦη αχρισ ουπῃ ΝἑΑΡΊΟ το] | αχρ. ου βἶπο αγ’ 

ο πἴαπορ"εα 1Τ. 91. 191. 118. Βαβραρί ΟγγηθΡί 113 οί Νορίοτοστ 114 Ο)τ 
ΠΟΣΟΙ Ἠμίμα]εος οἱ Επί]α!Ζασαβη οχεοᾷ ογΥΡίοξ Γαπιβῖδ.., ς(Ξ 60 82) 

αάά αν οΙΠΙ ΝΕΡΕΕΚΗΡ αἱ Ῥρ]εν (5οᾷ ποππ]ῖ οπι ου) Ον" Τμάτί 

Ῥ]μοίδαί 550 αἱ 

91. εσθιη: Ρ δΤ. εσδθιει... Εὰ αισθειηται | τοῦ αρτον 5ἶπο τουτον 6ΝΠΙ 

ναΒορενα 1Τ. 46. 61. τὸ. 109. 1Ττ. 118. 1Τ9. οδοῦ Τὲ απ {αι ἆοπι]ά 
Ἠαχ] πιατίαη {οἱ βα]ι ΑΣ1Ρ οἱ (564 αάά κυριου, Ἰίεπι 418) ΑΥΙΣΕΝ αγπιεᾶ 

Ο1επιδ15 Βαρυαρί δτ4 Ῥς- ΑΙ 57 Τ]άτί Ώαπη αά Ἰ. 1. εἴρα1 811556 ϱΥΡ15' 30" 
αρ 18ο Οκπυ βοπ,0βββιοά”.11....... ς (-- ἄλρ Βσ) αἆᾶ τουτον οτι ΚΙΡ 

α] Ρρ]εν νρσἸέπῃ] ϱ0ρ αγπιζᾶ αμ. ΟΥ35ύ Ἐπίμα]σοᾶ α] | ηπι. ο. ΝΒΟΡΕΓΑ 

ΚΙΡ αἱ ρίεν Τε νο ρο βΥτ) τι Ον Επίμα]σοά Τ]μάτί Ώαπι αἆ Ι. ]. αἱ 

ρατα! α] Ονραπαίες Απηῤιςι αἲ.... Αα 99. 46. 109. 1εοί Αγνδες αἳρ Ίχί 
5αἩ 6ο0Ρ αθαί] 016515 Ῥβ-ΑΙΗ2Α5 ΟνΙπίΣτο Ῥοαι 0ᾳ581οᾷΊ- αἱ και πι. 
Οείθναπη Οαβεῖος 1. 1. Σο νετρα οοπ{εχία αἀβοτ]ρῖε: Πίαφιε ζσιπιφιέ 

πιαπάικσαυεγ Ῥαπειι εἰ Λίο οα[ίσεηι, οογρις αἱ καπιφιύπιοπι Ο]η δέ. | 

πινη: 1, αἱ ραπο πινει, Εά πινηται | του κυριου αναξιωσ (9. Βαβεῦι οῦ 

ε44δ αναξ. τ. κυρ.) αΏβαιοε αἀάἰίανα 6π ΑΒΟΡ’ΕΕΑΚΡ αἱ ρ]α Ιέ να 
ΒΥΥ5ΟΝ Φα] «ΟΡ ΑγΠΏ αοἰ]ι Ο]οπιῦίς Ονπεσ τς (Ο 19199 ἡγίαζε γὰρ ἂν καὶ 
τὸν ἐσθίοντα ἀναξίωσ τὸν ἄρτον τοῦ κυρίου) Βαφοιη”ὃ αἱ ππα ΟΥΡ 
απαίοτ α),,. ΝΡΟ1, αἱ ΡΙιβ:0 ΒΥΙΡ σο αάά του κυριου. Οἱ οἱ, 0131500 9 
επ αυτω (1. ο. αρτο) ειθήηµιενοσ λογοσ εστιν ο ὠφελων τον (ή αναξιωσ 

του κυριου εσθιοντα αυτον. | και του ΟϱΝΠΙ ΝΑΒΟΡΕΕΟΚΠΡ αἱ {αογο 
Οἶσπι Ώαξείμ Ῥρ-Α(Π5/55 ΟΗΥ25Ρ Ἐπί]μα]σοᾶ Τ]μάτί Ώαπι οίο ...ς (- αὐ 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 1. 92. 53τ 
Ὃ. στα 

; 9 ..) ών ε / Δ φ 5 - 
κυρίου. 28. δοκιµαζέτω δὲ ἄνθρωποσ ἑαυτόν, Και ούτωσ ἐκ του 
2/ ) / .. ο ’ ’ αν. ἵς 9 ς ν αμ Δ 

ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω 33) ὁ γὰρ ἐσθίων και 
’ / ο ανασα” Ν / Δ ο Δ 5’ 90 δ Ν 

πίνων κρίμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει µη διακρίνῶων τὸ σωμα. ια 
. [ὸ -” Δ . 4 ΔΝ - ’ 

τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖσ καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί. 
9 Σ»οὶ «ς η , 2 Ἂ Ε ; νο ις 9 ; 

εἰ δὲ ἑαυτοὺσ διεκρύοµεν, οὐκ ἂν ἐκριόμεθα" Ὁλ κρινύµενοι 
ν ς Δ α- / ιό - - 

δὲ ὑπὸ τοῦ κυρίου παιδευόµεθα, ὕνα μὴ σὺν τῷ κόσμῳ κατακριθῶ- 

5] οπι του ουπι πιῖπαςδο παἰνίά πα (9 αρ Βοτί) ΕπρΗψ] | κυριου (ε. 
Οἶεπι Οχίπί οές Ογραπαἴεῖ οίς): Α 1Τ. αθίμῖο Η{ονίου 1 3 (9318) χριστου 

98. ανθρωπ. εαυτον επτη ΝΑΒΚΙ, αἱ Ρ]εν ΒΥτἴ αγπὶ αεἰἩ (541 σορ ανόῶρ. 

δε δοκιµ. αυτ.) Ο16πι515 ΟΥ1/375 Ῥαβείμ 356 ΟΥΡΑ ΡΙ5 ΟγνΥοάον 51 Τατ 

Ώαπῃ αἆ Ἡ. ]. αἰ. Τίεπι 4. ΟτδΤὸ 013.155 επαστοσ εαυτον ... Τί εαι- 

τυν ανθρωποσ (ϱ”" ο ανδρ.) οππι ΟΡΕΕΑΡ 460. Τε νο (εί ρρ]αί) ϱο 

Ἐπί]α|εοά Ώαπιρανα1 556. Ἱτσπα 1Τ. Οτπί 20 εαυτον εκαστοσ. Ῥτας- 
{τες κό 9. Πρ]ρ]έαπί 9 α4ἆ πρωτον 

99. και πινων 8Ίπο αἀαἹίαπι οππα ΑΤΑΒΟ” 1Τ. 5αἩ αείµμτο.... ς (4009) αἀά 

αναξιωσ οππι Νεος (8ίς, αάάθ αᾱ αᾱ. ππεαπι) ΡΕΕαΚΙΡ αἱ {ετε οπή Ιέ 

νρ αγταῖτ ϱ0Ρ ΥΠ 60 α6{ΠΡΡ Βαδοῖ5δῦ ο(γεββ «9. 505 οιωαρίδδέ ΟΗ135Ν 

οἱδ516 ϱ613,1004 (564555 αἱδ)516 αναξ. του κυριου) Ἐπίλμα]εοᾶ Τσι Ώαπη 
πά Ἡ. 1. οἴρατα]] δῦ6 α] Απηζισί αἱ. ΟγΥὰΔου 431 πιβοεί νν. 9ἳ εἰ 29 οσ 
αν εσθιή το σωµ. του κυρ. Καν πινη το ποτηρ. αυτου αναξιωσ, κριμα 
εαυτω εσθιει και πιγει, µη διακρι. το σωμ. αυτου. Ὑεο α]ίει Ε3 ο 

εσθιωντο» αρτον του κυφιου αναξιωσ, η πινων το αιμα αυτου, κριμα 
εαυτω εσθιει και πινευ. Τετ Οα6δαιΣῖ Ωιαθβίᾶὰ ΔΠΗΟΕΗ 343 αἀά ανα- 

ξιωσ απίθ εσθιων. Οἱ εἰ, ΟΥ 33 ωσπερ ο αναξιωσ εσθιων τον αρτ. 

του κυρ. η πωων αυτου το ποτηριον, εισ ηριµα εσθιει καν πιγευ. Τ{6Ιη 
Ρτου αρ Μαϊδ (5αᾷ ἵπ οοάΡαίπηῖο ϱᾳ νεγνα ἀεδιπί) ο δε αναξ. εσύιων το 
σωμα και πινων το αιμ. του κυρ. κριμα εαυτω εἴο, Εί ΗΙ 335 πει 

φιὲ ἐπαίφπε αοοερετῖ, ἠιαιούηπι θἱδέ αοημάέ. | κριμα: Ον Οπεεῖ εισ 
κριµ., ΕΠΙ «ΟΡ | το σωμα αΏδα κυρ. οππη ν ΑΡΟ” 1τ. 617” απιὶ [αἲ 

λατ] αἱ]ποἈπῃ Καµ. Ῥταθίετοα αθἴ]1Ο ὗ ποπ δἱξ γα αύπια εἴμδ ρτο µη 

διακθ. το σωµ., ΔΘΙἩΡΡ εαάεπι Ἠαβεί 5εᾷ Ργαεπι]βῖς µη διακρ. το σω. 
του κυρ. ημων και... ς α4ᾷ του κυριου «απ ΝΕΟΣΡΕΡαΚΙΡ αἱ Ρρ]εΥ νο 

οἱ απ Ἁ” 3”. ἀθπιῖα Παν!” (οἱ ΑγτπίΓ 6οΡ ΑΥΙΠ 6ο ἨΒα5οί 55 ο(ραρί ὁσ4 
Οι. 395 Ἐπίμα]σοοᾶ μάτι Γαπιδῖ5 (8 απίς) αἱ Απιριςί αἱ... ΟγΥΔάοΥ 
αυτου, νὶᾶο απίθ 

91. ει δε (α0’’) οππι «ΑΕΡΕΚΑ 1Τ. 46. 109. σ (5ἱ αμέεπι) σο αθιῃ Ο1επιδ”1 
Αιρβαἰπῃ 128, Ῥναθίετεα φιοᾶκί 4 ο Ενρ ΟππΙ 3,501 Απιργβί Ρο! α]... 
ς εν γαρ οπ1 ΝΕΟΚΗΡ αἳ ΡΙεΥ αγχαίὶ βαἩ «ορ αὖπι βαβ1εξΕ 55δ 01354 αἱ 

1998 ϱ/5α6Ρ ΟΥν 955τ Βπίμα]οοᾶ Τ]μάτί Ώαπι α Ἠ. 1. οἱ 1313 αἱ Αιρίος 33 
οίαΗῦ | διεκρινοµεν οἳ. Ο1επιῦ” Ῥαβ"εΒΕἵδὺ Ώαπι α Ἰ. ]. εἰε ... δτ. 46. 
4τ. 1083 109. αἱ ρἱα5δ1 Ῥαδτεες εοᾷ ΟΗ1Σ51 οιδδορ ΟΥν Ωδδτ Ἔμανί Ώαπη 

14313 Α] εκρινοµεν 

35. υπο οί. 0]επι 2” ΒαφτεΕ 599 εἰ "6ὔ οίο... Εᾷ απο | του κυριου ουῃ 
Νμο 1Τ. ὅτ. τὸ. 80. 118. ΟΙαεπι"”” απ ... ς ἴωη Τί οπ1 του οππῃ ΑΡΕΙ 
αΚΙΡ αἱ ρ]ε; Βαβἳ9ξΕ 550 οἱ 405 ο(αΙῦ 0485 5ο ΟΥ 154 εἰ 518 εί αρ Ώαπι 
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µεν. 95 ὥστε, ἀδελφοί µου, συνερχόµενοι εἰσ τὸ φαγεῖν ἀλλήλουσ 
3 / 2/ α ε] 2 3 ; 4 Δ 3 / 
ἐκδέχεσδε. 94 εἰ τισ πεινᾷ, ἐν οἴκῳ ἐσθιέτω, ἵνα μὴ εἰσ κρίμα 

Ν Δ « Ἂ 2 

συγέρχησδε. τὰ δὲ λοιπὰ ὧσ ἂν ἔλθω διατάξοµαι. 

ΧΙ. 

Αα τά - - : ς - 3 ” 

1. Περὶ δὲ τῶν πνευματικών, ἀδελφού, οὐ θέλω υμασ ἀγνοεῖν. 
2/. ιά ιά ”/ στ Ν Δ 2 Δ ”/ « Ἂ ” 

2 οἱδατε ὅτι ὅτε ἐθνη ἠτὲ πρὺσ τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνα ὧσ ἂν Ίγε- 
3 / ϱ) πι 9. η ο 3 κ 3 / - 

σθε απαγόµενοι. Ὁ διὸ γνωρίζω υμῖν ὅτι οὐδεισ ἐν πγεύµατι Φεοῦ 
νά / τν 3 / Ω. 2 το Ν ] Ν ΄ 3 ο ΄ 

λαλών λέγει" ανάθεμα Ἰησουσ, και οὐδεισ δύναται ειπεῖν᾿ κύριος 
2 - α ] / { ο 

/ησοῦσ, εἰ μὴ ἐν πνεύµατι ἁγίῳ. 

Ραγα]]1616 ΟΥτῖομ 55 Ἑπ{]ια]σοᾶ Τ]ιάτί Ώαπι 11313 α] |. συν τω κοσµω οἵ. 

Ῥογαίαε αἱ ΡΙΠΙΠΙΔΡ αρ Ἠιρρί55 οἱ 10Τ (]οπι””” οἱἰο... Τά ϱ αάά τούτω, 

Πσπῃ ἆ ο Γνρ Ρρὶαΐ οτπι ]ιου πιο 

95. µου (αἱ. Τὲ νς οίᾳ; οτταί αρ ἆς 4): 60133 ΑΥτΡ ἴχί (αᾷ οπίπι κου ο.) 

ΑΥΠΙ Απβ86Ρ 55 (2,131) ΑπιΡΥΒΙ οπι 

84, ευ πα οορα]α οΠΙ ΝΓΑΒΟΡΤΕα 119 6 νο ρα] «ορ ααίἩ Ἠπ]ια]σος 

ΟΥ ρῖῖΣ Απηζισια].... ς (Ξ αυ 5η) αἀά δε εππι ΝΟΡΒΘΙΕΡΚΗΡ αἱ ρ]ον 
4 επιὶᾶ ΦΥΣΗΣ ασπη Ο1οπι1 τὸ Οµ200 οἱ 9 Τ]ά νε Ώατη αἱ | κριμα: κ κρι- 
σιν | συνερχησθε: Ἐ αἱ Ράις -ἐσθε (5 -θαι) | διαταξομαι ο ΝΕΟΚ 
ΤΡ αἱ ρίον ΟΗτ255 οίο... ΑΡΕΚα ὃτ. 44. ΑΤ. α] διαταξωµαν 

ΧΙΙ. 1. αδελφον: Ὁ"Θίε(ποΠ Ι{δπιΘ)ΕΕᾷ 69, 4ο {ρ νρ αεί Ρ14166 ΛΙ] 

Ι1116 Απηριρί α] Ροβί αγνοειν Ροη | ου θελω υμ. αγν.” οιδατε: ΒΥΥΞΕΝ 
οἱ αγθΙΡ Ῥτον]ίαι οοίο αἱ 5οἰαξίς 

Φ, οτι οτε (α0΄’ Απ) οτι ΝΑΒΟΡΕΙΒΒΤΙΡ αἱ Ῥ]ας5ῦ0 {ρνρ ΒΥΤΡ βα]ι αΓΠῃ 

ᾳοί]αίν Ῥαφγερρ 42 Τ14{τ166 Α]]αί7Τ6 (]χδοΙ- 504 Ῥμάτίσοα α] γΠρίτίι 

19 Ῥρ]αρ ... ς (Ξ-- Β2) οτι (οπιῖϐ8ο οτε) οπι ΕΕΤΑΒΤΚΠΙΕ αἱ πηι ἆ ο ΒΥΥ 

δΕἩ ϱ0Ρ 319 ΑΠΙΟΥΦ{. Αίποθ αἰῖαπι 1Π οτι [οτε]... κ 1. 25. ο. 108. 
Εαίμα]εοά Τμάγιθᾶ Ταπη ΑβΡ5 66 (4 608) οἰ{αςί 31 (91500) οτε (οπΠΙΙΡΒΟ 

οτι). Οἱ εἰ. ΟµἰπίΣ, 350 βοηΙΡΙ{ αροβίο]ιδ: μπι αμίεπι ϱεπίας εδθεῖ., 

{άοἴογιπι Γουπια ειὐπὲες Ῥγοµί ἀμοεθαποπί. | τα αφωνα (119. ο)... ΕΡΗ 

α τα αµορφα (6 αἆἲ θὐπιιίασγογιπι Γογπιαίοπεθ) | 951, αἱ ἂν ἤγεσθε. 

Οοπίνα Β5 αἱ ({ίεπι α οχ επησηάαΒοπο αἰσ{14) ἀνήγεσθε. Οὲ Λαρ ]. Ἱ. 

«ποπιοᾷο αβοεπζεὐαίτς. 

ὃ. εν πνευµ. Όεου: Ρ οἳ Θεου | λαλων: ΡΕΕΒΤά ἆ ο 6 (ποπ Ἱέεπι { νρ πιῦ 

οἱ19) Ἠ11506. 9685 γ{ομογΙπα 1 α] (ποπ Ἰΐθπι Αιιρ[ααδί31 ο(αΗῦ Απιζηαί 8|) 
03 | κησουσ (Ν΄) εαπα ΝΑΜΟ 6. 11” 463 109. ορ ασπι ποἰμαίτ (ο απη 
αγγαίν αν1ά) Ἐλνα]οοᾷ ΟγγΙομ 198 ϱἱρο]οβ 44... ο 13 Ε πι] νρ Ονν 
19] 9. 508 ϱ/Δ4ΟΣ 361 Α]]αϊττό Τ1 4] 16,305 Ἠ]]εοά ΑπιΡΥΑί α11ησου...ς 

(ήσουν οΙΙΠ ΏΕΑΚΗΡ 4] Ρ]οχ ἆ ορ Ἠβγ] βαἩ ΒΥ1Ρ 115 ΡΥΑ6ό Ον 11305 ϱ{οςἵ 
2. 01 50ῦ Ογναοισ Έμάνί Ώαπα αἲ Νογαναν ὃν 513 ΗΠΙ 500 οἳ, Οοἱθγαπη 

Ογν]ο] 505 0Η δεισ γαρ λέγει ανάθεμα νήσου, εἰ µη ἕν ῥεελζεβουλ, κατα 
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ῃ Ν 6 ῃ τι Ν Δ » -- . Δ 
4 Πιαιρέσεισ δὲ χαρισμάτων εἰσίν, τὸ δὲ αὐτὸ πνεύμα Ὁ καὶ 

; - .) ης ο) ’ Β θ λ η 

διαιρέσεισ διακονιῶν εισίν, καί 0 αυτοσ πυριοσ και διαιρέσεις 
. , νο ς ν ον τοξο - - λ / 5 ” 
ἑἐγεργήματων Σισιν, 0 δε αυτὸσ Όεοσ ο Σγεργωγν τα παντα ἐν πα- 

ο Δ /' ς / κ ’ Δ Δ 

σι. τ ἑκόστῳ δὲ δίδοται ᾗ φανέρωσισ τοῦ πνεύµατοσ πρὺσ τὸ 
9 τ λ Δ Δ . / / / ) 

συμφέρον. Ὁ ᾧ μὲν γὰρ διὰ τοῦ πνεύµατοσ δίδοται λὀγοσ σοφίασ, 
4 λ / / Δ Δ ΕΝ ” ον / Ε) 

ἄλλῳ δὲ λόγοσ γνώσεωσ κατὰ τὸ αὐτὺ πνεῦμα, :) ἑτέρῳ πίστισ ἐν 

την του παυλου φωνην. 1914 επιὸ εἰ γαρ ουδεισ δύναται ειπειν ανα- 
Θεμα ιήσου, ει µη εν βεελζεβουλ. Τίειι αΠΡΙ,. | κυριοσ ιησουσ (α9”) 
οπι ΝΑΒΟ ϐθ. 1Τ. 91. 46. 61313 τὸ. 109. ἔνο 5ΥΥΡΟΒ βα αθιμαίς Ογ1355. 
4988. 451. 432. 456 (οἱ1Πΐ 161 96 Βαοί Ι6είῖο) Γ14ἱΠ66 Ῥαβδρίτ25εάᾷ νει 

Ἐρϊρ]ιδοῦ ος ντ Βαίμα]εοὰ ΟΥτΙΟἩ 616. 1006 ρ,40ἱ 99 ΑπηζἝΡΙΤ 6135 Ααρίδαδί51 
(51955) Τ1ς]οητέεξ6.,,, ς κυριον ιήσουν ΟΝΠΙ ΡΕΕΒΙΑΚΗΡ αἱ Ρρ]ε ἆαρ 

πα1Ο ΦΥΥΡ ΑΥΠΙ εορὺίᾶ Α{3, 8 αἰ)αἲ 1, Τη Βαφδρίι 35 αχοᾶἆ οπως ϱ{1, 533- 183 

Ώ]απᾶοεὰ 476. 416 (ΑΙΊΟΡΡ 2) Μασας 1, 139 Ερίριι 55 οἱ”. 15 0Ἠχ 505 ϱ 5 558 
Τμάτί Ώαπι αἱ Γἱάἰπίδ,16 ΑπιῦἜαερ Απιοιςι Αασδέτπι ἄοτῃ ὁ (231354: 3395) 

1. 11ρετε αἰσίά (γαπβροπί{ ΟΥ 1303: ουὐδεισ δυναται ειπειν" χυριοσ 
ιησοὺσ ει µή εν πνευµατι αγιω, καὶ ουδεισ εν πνευµ. αγιω (εοττῖϱε 
Φεου 2) λαλων λεγει αναθεµα νήσουν, το αυτο ονοµαζων αγιον πνευμα 

και πνευμα Όεου. ΔΙ ρτοῦαί Επβιη! 36 ουτωσ αδυνατον εστι κυριον 

νήσουν ειπειν (α44ε ει2) µη εν πνευµατι αγιω. 

το δε αυτο οἳ. Ε8Ρ5 361 εἰβᾶ πια! αρ ΜαΙδ05 Γ14Ιτ160 ῬαςδΡΙΤ51 οίο .,. 
Ὦ Οτ465 Επβάεπι 114 ϱ{Ρ519ὔ το ὃ αυτο ... Ρα8 3355 και το αυτο. Ο8 εἳ, 
Έπβιηατο 1 αγγοων οτι Φιαιρεσεισ χαρισματων Σισιν, εν Καν το αυτο 

πνευμα. 

και διαιρεσεισ: Ῥ ΟΠ1 καν | και ο (Α” 5Ο οπη, 5εᾷ 5ΠΡΡΙ 1ρ5ο Α” αἱ νά) 

αυτοσ... 1Τ. 41. τ8. 116. 119. ἆ ο ἔ πι]ὸ νο ασπη Πήπέ 355 οὰᾷ Ονπέ1 64 
ἘΙ8Ρ5 195 ΑΙ1543 (5εὰ Βαοί 1εοίῖο) αι]α!ῖ τπά ἘρΙρΗΡΟΙ α1ὔ,τὸ Ῥαβδρί 51 ΟΥχ 

859 ϱἨχδοό αἱ Η1]506 (πο Ἰέεπι 564) αἱ π]α ο δε αυτοσ | κυριοσ: ἆ Πππί 

σοᾷ ἄειιβ 

. ο δε αυτοσ οΝΠῃ ΝΑΚΗΡ αἱ ΡΙΕΥ (1{επ ΡΕΕᾷ ο αυτ. δε) αἱ Ῥ]ετά είς 
πι]ὸ νρ ΑΥΣΗΙΥ βαἨ ΑΤΙΏ ΕΙΙΕΡΣ195 (ο ὃ αυτ.) Βαβέιποτη 96 ϱι 3,555 Ρ1άΙτί 
60 Α {1545 οµἱαίΤΤ4 ἘρΙρΗδ55 αἱδο1 Ογταοῦ 59 0Ἠγ206 α] πηιι Ἱτιπί 255 ΟγίΏί 164 

Ἠ11806. 964. 961 ΑιισίαιδίΣ1 ϱ(ΣΗ0 Απιζισί α] πια ...... ΤΙ και ο αυτοσ 
οππα 9ο 8τ. 46 109. 19τ. Οτή,63 Ἐπί]μα]έοᾶ | Θεοσ 5ἶπθ εστι οππι ΝΤΑ 0 
ΤΕΕΑΡ α1109 (056) α4ά χριστοσ) 4 εξ πιό (ἀοπάπιι) νρ 8αἩ ατπι Έάδ 

Ρ5 195 ΒῬαρυῖ» Ριὰσ Α{1 (α(]αῦ) ΕρΙρΗΡΟΙ5 Βιίμα]έοᾶ 0506 αἱ Ππί Ον 

πί Ἠ]] οἷςα ... ς(-- 60 92) ΡΥΔΕΙΑ εστι ΟΝΠΏ ἈέΚτ, αἱ Ρίου Οτ4,65 ΟΥτ 
οἱ 59 Τματί Ώαπι, Ίἴεπι Ὦ αἆά Ρροβί ενεργων | τα παντα: ϱΆ ο τα 

. εκαστω δε: 1 ὃπ. 258. οπι δε (ποπ Ρρτοῦαπί Ο]επιόῖ” Έπβιπατ αρ 
Μα 505) 

9. κ αῦ αλλω δε ν. 8. ἰταπβΙ]ξ αᾱ αλλω δε χαρισμ. Ἀιπιιλ1ΐεν αἱ ποη- 

ηΠ]ΠΙ] ἐγαπβδ]]]εηᾶο ΟΠῃ. 

«ἕτερω (Ο13366 οἰζαῖ τοπῃ δὲ 1411414 Ηῦ αλλω) 5ἱπ9 εορα]α εππῃ "ΕΡΕ 
τα ΑΤ. 6133 ἆ ϱ Εἔρ πιῖθ νρ ΒΥΙΣΟΝ αὖπι Ο6ιη δή Οἱ ὃν 114. 4,384. 549 ο(σαί 

ΤΙΡΒΟΗΡΝΡΟΒΕ, Ν. Έ. ΓΕ. 8. 54 Ὦ 

Βο 12,6 



5.0 19, 10. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 

. - 1 -- / ” λ . :) 3 Ας Ν / 

τῷ αὐτῷ πνεύµατι, ἄλλῳ δὲ χαρίσματα αμάτων ἐν τῷ ἑνι πνεύ- 
” Ν ’ / 2) ΔΝ ” 

ματι, 10 ἄλλῳ δὲ ἐνεργήματα δυνάµεων, ἄλλῳ δὲ προφητεία, ἄλλῳ 
ι , « - Γ π . 

δὲ διώκρισισ πνευμάτων, ἑτέρῳ γένη γλωσσῶν, ἄλλῳ δὲ ἑρμηνεία 

οπα 54 ϱΗπί 4,649 Ἑααπιατς 15 ο,1τά Τά Ιαἴ5τ1 Ἠ1] 105: 506 Απιῤιρι αἲ πια... 
ς ΤΙ αἀά δε, Ίωπ [δε] ουσ ΝεΑΡὈδίοκτρ αἱ {ετο οπιπῖὮ 5βαἩ «ορ ΦΥΤΡ ΟΥ 

1640 ϱ{34:366 ἘΙΑΡ5 516 ϱ{ΠΔΗΙἨ αρ Μαϊ 503 0485) ιά 1414 (6εά Μθετε) εε 
Ἰαΐ36τ Ογνην στ (350 0150 μα ν{ί αα 1. 1. οἴαΗΡῖ {εν Ίλαπι αἱ ΗΙ]56έ Αιις 
Βεπια] (5οἆ ΡΙΘΤΙΙΠ4 ΠΟΠ αάά; οἳ ΒαΡ) | αλλω δε εἰ. Οἶοιη 634 Ογνατ 015. 

Οµν ΤΙάτί αἱ πα Η1] 566... ῬΈσα Ιὲξ (6ί. πι10) νσ Ἠιβρ5516 οππατς 19 

ΑΥΤΩ Η1]165 ο] π]α οπ1 δε | χαθισµατα (Εἲα3 αἀά τα) αἱ. Ο16τα αἱ πα 

Π11165. 576 (ζοπα) αἱ (πι1ὸ Γογαίαε, 6 ἄοπα ἑ φγαίίαε, βεᾷ ϱἳ". οναξία) 

κ. ἆ ο σ”ἲ νο Ταγηατο ὃνδ Ἠ1]964 ΑΠΙΡΣΔΕΡ Αιπσ58εΡ αἱ ογαἰζα, ἄοπιιπε, 
ἀοπαξϊο | εν τω επι εἹπι ΑΒ 1Τ. δ1. 6133 Τ4. 80. α5ο) ἆ ϱ {πιῖῦ νρ Ῥ]ὰ 
ευ 141. 14 Ἐπίβα]ζοᾶ Ῥαπειπο 38 οἆᾷ Ταπη Η11506 ο{964 οοᾶ ΑπΠΙΟΡΣ 45551 
Α058ΕΡθ ΑΙβ5ΔΡ αἱ πππ.... ς εν τω αυὐτω επι ΝΟΞΡΕΕαάΚΙΡ αἱ ρίετ Ε 

5πΡ αγαεσῖ5 ᾳ ΟΡ Οἶθιῃ ΟΥΥΗΙ750 Ῥακοιπο εά Ο]μγδύτ Τμάγί αἱ] Π{]964 εᾷ 

 οἳ ΟΠ1 εν τω επι πνευµ., Ἰἴθπι ΒΙΡΡ5216 (εεᾷ ρειβῖί αλλω δε γενή 
γλωσσων και οσα αλλα αἰο; Ειβπιατία ργαείαετ]ϊ αλλω ὃε χαφ. δα 
πνευµ.. Ίΐεπι ας 505) Ῥεγιπατο α] (Ξεᾷ Ἱπ Ρρ νῖκ µος πγρετὶ ροίεςῖ) 

10. δε ριίπο ... "το Ἱ νο ασππι Ο1επιθ” Ἠ1]806. 964 αἱ οπῃ | ενεργήµατα 

ας. Ο1απι θ35 Ο 13/50 Επαπια 503 ΟΥτΗν 350 Ῥ ας 5,506 ο{6απο 3985 (αᾳ46β”5 αἷς 
Αιρ54ΕΡ (8εά που αρίαπε) αἱ... ΡΕΕᾷ ἐγεργεια (ΡΕ -για), 1{6Ιη οΡεΤα- 

{ο Τε νρ ΗΙΙΡΙ5 αἱ πια. Ῥγασίεγαα 46, εεργειαι, 19. ενεργηµα. | ὀυνα- 

µεων ϱἵ. Οἶαπι ΟΥ Εκπανίη Ῥας 5505 ϱ{ευπο 308 0ᾳες αἰο Γετῦπατε 58 

Η11904 ο{506 ΑποζαεΡε Απηβγςί αἱ... ΡΕΓ6 ἆ ο Ε51ρ Εγαθοί5 (πορίχί 1αἱ) 

ϱ πι1ὸ ΟΥΤΏΥ350 (απάδειτα 9 Φυγαμεωσ | αλλω δε προφ. 61η ΒΑΟΚΗΡ αἱ 

οπιπσ]ά αγγαίν «ορ Ογε8ί316 Ἠιαπια» 0468 ΒαβειποἈθὸ ΟΥναῦ ΟΥ 5ύτ 

Ἐαια]εοά Τ]άνί Ίλαπα αἳ ... Τη ο δε οππι ΒΡΕΕΑ 1 νο ΟΙεπιό”” ΈπΒ 

η ΔΥΟ15 Ῥλςδιδ0ῦ Τον μανο ὃ Απιζγιι αἲ τηα | προφητεια: 46. 858 αἱ ἵ 

Ειβιπατίῃ ΟἨχδ0ἳ «τειαι | αλλω δε διακρ. 6ΙΠΙ ΝΑΟΚΗΡ αἱ οπιην{ᾶ βγγα!γ 
οοΡ Εαρπιαήη 0ᾳος ΟΥτΗΣ Ῥαρειπο ΟΥ Ἐπέμα]εοὰ Τμάνί Ώαπα 4... 
Τη ΟΠ δε ουπι ΈΡΕΕα 1 νς αὖπι Ο6πι ΒῬαβδδ ἨῬετπατο Απιρῤιςί αἱ 

πια | διακρισισ ΟΠΠ ΝΟΡ᾽ΕΘΡ 11. ἆα ΓΡ πα] νρ ΥΥΣΟΙ βα] (ἀεά(ε 
ΜΙιΠ) γι (ααίμ ήν ονε) Οἶεπι Ογ6αἱ336 (το χαρισμα τησ ὁιακρισεωσ 

του πνευματοσ) Βαδειπο 595 Ῥοτ(υανοδ,ὃ ἨΠ] νγαἰ] οίηἩ ... 6 ἴωη Τϊ δια- 

κρισεισ οι ΑΕΡΕΙ εκ»Ώτ, αἱ Ρ]εχ 8ΥΤΡ «ορ Επδιπαα ῬαςΣ 505 0465 ΟΥν 
αν Ἐπίμα]εοά ΟμΥῦυτ Τμάνί αἱ | ετερω εἶπε δε εππι ΝΤΒΡΕΓΕΡ 119. 156Υ 
81 9 1{ (αἱ. πι1θ) νσ Οἰεπι 0α8ο05 Τονίωανο ὄνδ Υ6]Ι ... ς ΤΙ αὖᾶ δε οὔπη 
ΝΟΑΟΚΙ, αἱ ρ]ει ανταί ορ απ ΕΙΡΡΣ516 ο πανίη 505 ΟγτΏσ Ῥαφειπο 
(αλλω δε) Εαίμα]εοᾶ ΟΗὔ0τ Τ]μάτί αἲ | αλλω δε Ί1δᾳ γλὠσσων: Ἐκ 109. 

ἀδοῦ Ίκδεν α]νίά ἨαςιασίὮ οπι | αλλω δε θ6ἳ. ΟΙεπι 0468 εἰο... ΡΆ ἆ 6 Ε 
ΠΙ10 γσ Αγ Τογίπαγς ὔ,δ ἨΠ] 165. 564 ο{αΗῦ α] τη (56ο που Ηίεναα ὃ α 

ΠοςΙῦ) οπ δε | ερμήνεια (-εια ΝΟΡΟ 6ίο: ΑΡ"ΕΘΙΡ οίς -τα) ΟΠΠ ΝΟΡΕΕΕ 
ακ{ρ αἱ οπιησίά Οἶεπι 0465 Ῥαβειπο ΟγτΗΣ Επίμα]εοᾶ οίο ... μη δι- 
ερµήνεια ο] ΑΡΧ (:: ος 19, 80. 14. 5. 19. 9τ. 28). Ῥειτεχειαί τετ" 



ΠΡΟΣ ΝΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 19. 14. 551 

ο 1 / ν) ως 3 » Ν. ἃ μα, Ν ο ” 

]λωσσῶν᾽ 11 πάντα δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ ἓν καὶ τὸ αὐτὸ πιεῦμα, 
διαιροῦν ἰδίᾳ ἑκάστῳ καθὼσ βούλεται. 

΄ -- ΄ . 2) 

12 Καθάπερ γὰρ τὺ σώμα έν ἐστιν καὶ µέλη πολλὰ ἔχει, 
/ Δ Δ -” 2) - 

πάντα δὲ τὰ µέλη τοῦ σώματοσ πολλὰ ὄντα ἕν ἐστιν σώμα, οὕτωσ 
νης ολ Ν Ν ο αν ῃ α- με 

και ο Χριστύσ' 19 καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ πνεύµατι ἡμεῖσ πάντεσ εἰσ ἓν 
” τ] 2! .] - ἷά 2 ” 

σώμα ἐβαπτίσθημεν, εἶτε Ιουδαῖοι εἴτε Ἕλληνες, εἴτε δοῦλοι εἴτε 
Ε) / Ν | [ὸ] - τι ’ Ν { Ν 

ἐλεύθεροι, καὶ πάντεσ ἓν πνεύμα ἐποτίσθημεν. 14 καὶ γὰρ τὸ 

Ρεγ Ἱπευτῖαπι γένη, 56ᾶ οὐ ιποῖς εἰ ραπςίῖ5 ποϊαίτιπι οδί. ... πι] Υἱρ 

νατπαᾶ (0αββῖοᾶ πέεγργείαξζοτιεδ 

11. παντα δε ταυτ. ΟΠΠΙ ΔΑΒΟΚΙΡ αἱ [ογε ΟΠΙΠ πιό ουν πόῦ Ο1απιθ” Ες 
τησσίη 50 ΟΥ ΗΥ350 Τά 1143. 141 Α{ΠΤοῦ 0ᾳ 829 ΟΗΥ50Τ Ἐίμο]σοα Τμάτί 
πα Η. 1. οι ὃ εἰ 9 Ώαπι αἱ ἨΙ]506 Αµισ58ερε αἱ (Ονἱπ{ 4,15 οπιπία αιέεπι 
ΟΠΙΙ88Ο ταυτα) ... ΏΏΚ 46. ἆ ε {6 νᾳ «ορ 5ο απ Πη8έΤεοί Β4 6 05,950 
ΈῬαφοιπο 205 Τ{ᾳ 1161 Α//523: 544 ΟΥ γίμοςδὲ Τά γε άν15 Ον 2,555. 559 Ἠ1]905 

Απιριςί αἱ ταυτ. ὃξ παντ. | το εν οἳ. Πιρίτεεί Βᾶ Οἶεπι Εαδωδοα Ῥαε 
εαπο Ογτατ ιά Πα {ου Απίευ ΟΥ 3,555. 566 Ογτίμες Τ]μάνέ αἲ Π. 1. εἰ οὃ 
Ταπι α] ... θεα 119. ατπι Τρ ηἱπίροΙ 364 Ου 5,950 ΟΗΥδ0τ ϱς2)159 Βογετῖαπ 

6510 (1η ΟἨΤΥΟΡΡ) οἵπἩ το | δια αἷ. Ταδίτεοί Β4 Ο1επι Ἠαβιαα ΑΠίεΥ 

Ῥιάΐει ΟΥτατ Ῥας”,195 (0ᾳε5 αἱ ππα Αρ58εΡε (ζζυίζεις Ῥγορτία θὐπιοιιζέ8) 

ΗΙεχρο]ας1 (03354 ἀῑνίσειις αὑπφι]ές τπέοιέφιιε) αἱ (ει. ΒΥ1Ρ 1ης Ε1άςς) ... 
ῬΆ (διερουµεγα Ῥτο διαιρ. ιδια) τα 4 ο [5 παῖὸ νε ΒΥΥΣΕΝ ατα Έας σδὲ 
είθαπο 396 Ἐρ/ρΗ{1. 116. 188 018560 (χωρηγουν εκαστω) οπί116ὲ ΡΓ]4]8ί 

Στι Ἠ11565 (πο ΠΜεπιόοᾶ ὔ) Απιῤἒα 2419 οι) Ηίαι5αερ Απιῤιςί αἱ οπι 

19. γαρ αἴ. ΗΙρρΡρὶον αρ Μαϊτά ΗΙ]966 ϱ{ς: κ α5ΟΙ Α1ΠΙ αθί1 οἵῃ | και μελη: 

Ρ"ΕΕια ἆ 6 5 ο Ηίρρρτον Η!Ι] 1Πεμοπτεξ1 μελη δε | πολλα εχει αυτα 

ΝΑΒΟΡ 1Τ. δτ. τὸ. 118. απ Ἠίρρρτου Ἐπέμαιεοά Τ]άνε αα Ἰ. 1]. ἨΙεν 
1ονίη 3 (4131316)... ς ΤΙ εχει πολλα επ ΡΕΕΑΚΙ, 4] Ρ]ευ Ἱ νο δγταῦ ρο 
Οὸ1ά Τά τ 2,101 Ώαπη αἱ ΠΠ Απιοιςί αἱ | τα µελή του: ϱ" ἆ ε Ρο ΗΙΙ 
Απιζιμίι ΤΙ6Η τ. ελ. εκ του (ἆ ε ἆε οὀΥογε πο, Ἠ1] αἴο 6:’ µπο οογροτε | 

του σωµατοσ 8ἶπθ αἀαΙίβπι οἳῃ ΑΝ ΤΑΒΟΕΑΚΙΡ 10. 1π. 25. 91. τὸ. 115. 

119. 1293 19Τ. ἆδοι {ρ νρ βγτα(ὶ 6ορ αὖπι αείὮ ΟΥ914 5611 ϱ/515 Ελέ]α] 
οοᾶ Τ]άγί αἆ Ἡ. Ι. αἱ Ηϊονίονίη 5 Αιιςβ5 50 οἱρ5 67 εἰαΗῦ Αα]... ς (- 00ο 

Φ5) αἀᾶ του ενοσ ΕΠ ΕΡΕ αἱ Ρρ]εν (118. ῥταεΙι) ἆ ο δαμηἴπί ο ΟἩν 

ὄλάδεπα Τ]άγ 2 101 Ώαπῃ, Ίΐθτα (εΩ πο οογρογε) ΠΙΙ Απιουςξί Τΐο]ι | χρι- 

στοσ: 6 Ἀιριοσ : 

19. εν ενι: Ὁτ. αἱ α]ῖᾳ ἆ ο (113 παπι εἰ ιο ερίγεί) Ο]1 ει 111 οπη εν. Τίθπι 

ΕΡτα 6 οπι εν | εισ εν: 98.3 (εοΠ/{ιδε) εισ εσµεν εν | εν πνευµ. (απίε 

εποτισθημι.) ουπι Α(Α)ΕΟ ρ"εαρ 1Τ. Απ. Τὸ. 80. 19τ. ἀδεν ἃ ο 6 απῃ {αι 

Ἠατ] (Π1 οπιπθς ππι «ριγΠέπι βοίαξί δΙΠΠΊΕ νο] Ῥοίαυϊπιιδ, 5 5αῦ αιί 

οίαδύπιιγ) αἳ (μπο δρἰγέέι) ἀθεπιῖᾶ {ο], αἴαπε εἰϊαιπη (νε] παπι δρῦ”. νε] 

πο ϐρ.) ΒΥΤΑΤΣ 60Ρ ΑΥΠΙ αθίἩ σο Τσηϊπίρο] 364 Α{Π 555" 568 ΑΓ] 141. 1τ4: 
361. 3τ3. 318 (0μ1516 Ἠπίμα]οοᾶ Αιρίαι5ί51 Απιογαί αἱ... ς (609) Ρτααπι 
εισ ουπι ΡΟΕΚ{Ι)) αἱ Ρρίεν νρᾳε]ε (ἴπ τιιο δίνει) Τ]άτί απ Ἡ. Ἱ. ος ”»101 

Ὥαπι. Ῥταρίθτεα αδοι 184. 199. 18. 119. αἱ ἔεγα3ο εισ (415 οπι) εν 

ποµα εποτισύ. (Μα σβοπη 4,13 και παντεσ, φησι, το αυτο ποµα επο- 

94 3 

2τ 
6, 156 
Ῥο 12,4 8 

΄- 

σα 5, 23 



ὅονρ Ἅᾖ19, 15. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄’ 

σώμα οὐκ ἔστιν ἓν µέλοσ ἀλλὰ πολλά. 15 ἐὰν εἴπῃ ὁ πούσ᾽ ὅτι οὐκ 
π Εμ {νο - [ σι ε σα 

εἰμὶ χείρ, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματοσ, οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἓκ τοῦ 
’ 16 ΑΛ 3” Δ πα σον ο 3 Αλ ε / ) πες 

σάµατοσ. 16 καὶ ἐὰν εἴπῃ τὸ οὖσ] ὅτι οὐκ εἰμὶ ὀφθαλμόσ, οὐκ εἰμι 
ἐκ τοῦ σώματοσ, οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματοσ. 1τ εἰ 
σ λ α 2} / μες 2 / Πασά 2 [ή πα μις, δι 

ὖλον τὸ σῶμα ὀφθαλμόσ, που ἡ ἀκοή; εἰ ὀλον ἀἄκοη, ποὺ { ὀσφρη- 
Ν κ τς Δ 3 Δ /’ Δ ϕ 3 -- 3 αν. 

σι; 195 νυνὶ δὲ ὁ θεὸσ ἔθετο τὰ µέλη, ἓν ἕκαστον αυτῶν ἐν τῷ 
Δ . τ' -” Ν 

σώματι καθὼσ ἠθέλησεν. 19 εἰ δὲ ἦν τὰ πάντα ἓν µέλοσ, ποῦ τὸ 
- -- Ν Ἀ ῃ ον ον 

σωμα; 20 νῦν δὲ πολλὰ μὲν µέλη, ἓν δὲ σώμα. 31 οὐ δύναται 

δὲ ὁ ὀφθαλμὸσ εἰπεῖν τῇ χειρί χρείαν σου οὐκ ἔχω, ἢ πάλιν ἡ 

κεφαλή τοῖς ποσίν᾿ χρείαν ὑμῶν οὐκ ἔχω᾽ 23 ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον 

τὰ δοκοῦντα µέλη τοῦ σώματοσ ἀσθενέστερα ὑπάρχειν ἀναγκαῖά 

τισ), 1ἴ6Π ΥΥΡ Ππιπι ροέω (1π πισξΙΔεὀ ποµα) δίδύπμε, Ο1επι11Τ ενι 

ποµατι επιοµεν, 18” 90, 69. 11933 191. 199. εν (Εἶνε εισ εν) ποµα 
εποτισῦ. εισ εν πνευμα, Ἡ 2ἱ. 99. 116. εισ εν πνευμα εφωτισθημεν, 

Α Υ6Γο εν σωμα εσμεν 

156. ουκ εστιν: α ουκ ειµι, 8ε4 8 να] 1ρβε” οογταχῖς μι. 

16. και: αἵ. ΟτΙπ{δ,61 Ααρβ5 51 (44350) Ῥε] αἱ]: Ίίθπ Απραισίςι Τεῖ οἱ... 
Ῥ"Ἡ ἆ 6ο Απιογβί οση | οτι: Ρ 114. ΟἨΥΠΙΟΣΟ1 πι, Οείθταπι αἆ Βπεπα 
γαγβιπι 15 εἰ 16 Ῥαποίαπῃ ΡοβαΙπηΒ (πέ εἴῖαπι ΤΠ, πες α]ίες νο]ιέ 

Υ{Α!), εοπίτα ς 0 ὢσ Ιπίειτορα{]οηίβ βἱρημπι. 

{τ. οφθαλµοσ: ϱ3 ο οφῦ. 

18. νυνι οἳπη ΝΟΡΌΘΙΕΚΙ,)Ρ αἱ Ρ]εν ΟΗΥ918 015 Επίμα]εοά Τηάτί Ώαπη αἱ... 

Τη νυν οπΊη ΑΒΡΕᾷ τὸ. 119. 13 ΤΗΡΗΣΙ. ΟΕ απίεπι Εἰγπιο]ορίς: 
τὸ νῦν κατ ἔκτασιν τοῦ υ γίνεται νυνί, καὶ διαφέρεν τοῦ νῦν" τὸ μὲν 

γὰρ νῦν καθόλου ἐπιρρηματικῶσ τάσσεται ἐπὶ τῶν τριῶν καιρῶν, τὸ 

δὲ νυνὺ ἐπὶ μόνου τοῦ ἐνεστῶτοσ: αἲ «παπι βεη{επίίαπι οί Βίερη. 
Τ]ας. νο]. ὄ. Ρ. 1609. | ο Θεοσ εθετο: ΙΤ. ἔνα (που Ίεπη ἆ ο ϱ) Ο15) 
611 (πο Ἱξεεπηϊπί 5,61 ηος”, 648) εὔετ. ο Θε. | εν επαστον: Κ ΡΙΔΕΠΙ (Ρει- 

Ρεταπῃ) εισ 

19, τα παντα 6ΙΙΠΠ ΝΑΟΡΕΚΙΡ αἱ {ογο οπΙΏ 011315: 919 Ἠπίμα]εοά ΤΗ ἀτεὈ]5 

Ώαπι εἰς ... Ώξα 1Τ. οπι τα, Ἠάπο Ίμη [τα] 

90. νυν δε επι ΝΑΒΟΡΕΚΙ, αἱ Ρ]ες ΟΗΣ519 Τμάτί Ώαπῃ α] ... εαρ 83. 47. 
67. 80. 114. ΟΗ1518 ΤΗΡΗΥΙ νυνι δε | µεν οὕπι ΝΑΟΡΡΟΕΙΟΕΕΟΚΙΡ αἱ] Ρ]ετ 
ἐρ νο εἰο... ΒΡ” Τὃ. 114. ἆ ο αὖΠΙ βο ΑΙΡΡΣΕΣΤ οααδί”1 οπι; Πῖης 

Τη [μεν] : 

91. ου δυν. δε απ ΝΒΡΕΚΙ, 4] ρ]α ἆ ο νς (εί. απ {α" είς) ΑΥΤΡ 6ο ΟἩτ 
95019 Τ]νάνί Ώαπω αἱ Απιζηισι Ααρίααδίδτα].... ) Φζ οπι δε αἱ Ίμη [δε] 
οππη ΑΟΕΟΘΡ 1Τ. ὃτ. 19. αἱ ἔ δι" ἀεπιῖά ΑΥΤΡΕΝ ϱ0Ρ αΤΠΙ αθί] 
Ἐαίμα]σοὰ Αρβ5Σῖ αἱ | ο οφθαλμ. Επι ΝΑΒΟΡΕΕΑΙΡ αἱ ρ]ας”ὸ Οτ)θ03 

Ῥαβ5ρι δὲ ΟἨτὸςό Επί]λα]εοᾶ οίο... ς(Ξ- αὐ ὢσ) οπι ο ο κ αἱ πιασἰά 

Αχπὸ Τατ ἳ1Σ ΤΗΡΙΗΨΙΙΣί (ποῦ. 1{επιζοπη) | 
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Β Ν αᾱ - 2 η π - / , 
ἐστιν, 95 καὶ ἃ δοκοῦμεν ἀτιμότερα εἶναι τοῦ σώματοσ, τούτοις 

λ } ς - 2 

τιμὴν περισσυτέραν περιτίθεµεν, καὶ τὰ ἀσχήμονα ἡμῶν εὐσχημο- 

σύνην περισσοτέραν ἔχει, 34 τὰ δὲ εὐσχήμονα ἡμῶν οὐ χρείαν ἔχει. 
ἀλλὰ ὁ 9εὺσ συγεκέρασεν τὸ σῶμα, τῷ ὑστερουμένῳ περισσοτέραν 
δ ν / 2Ώ ας) , ὃ- νε ὃς - / ἡλλὸ λ αι ιΑ 
οὓσ τιμήν, ύα μὴ ᾖ σχίσµατα ἐν τῷ σώματι, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ 

ς λ 3 / .. Ν ϱ) » Ν 3 / εν /’ 

ὑπὲρ ἀλλήλων μεριμγῶσιν τὰ µέλη. 260 και εἶτε πασχει ἓν µέλοσ, 
ΡΕ) /.. / / 

συνπάσχει πάντα τὰ µέλη εἶτε δοξάζεται µέλοσ, συνχαίρει πάντα 

98. και α: ΕΕΤΤ καν ο (Πο πιπ{α(15 56ᾳ) | ςὸ 1624, 1058. (ποἩ απιρ]ῖα5 

1066.) ατικωτερα, πέ εἰῖαπι 1, ὃτ. αἱ α]ῑα | ειναι του σωµατοσ: ΡΕΕᾷ 

α13 1 νο Ώαππ ρρὶαῖ Ρ]οχ (56 ποη Απρίααδί51 ϱ{ 35) αᾶά µελη νε] ρο5ί 

εναν νε] (αἱ 1Τ. Ώατη {νϱ) απἲε ειναι | εχει: ἙδῖαΒΙ εχειν 

94. εχει: ΡΕΕΒΙΑΕΙ ἆ ο ΒΥΥΣΕΝ 44 τιµησ | αλλα οΙΠῃ ΔΑΒΟΡΕΙ, αἱ τη (ὅ 
αρ Βετί) ΜεΙοπεΡΙΡΗΦ30 ο{561 Ώαπα...ς αλλ οππι εακδὰ αἱ ρ]α ΟΗΥ936 

Τμάτί αἱ | ο-θε. συνεκερ. οί. ΜοΙοπδΡΙΡΗ αίο ... Α συνεκ.ο Θε. | το 
σωμα (98): ν” οπι το | τω υστερουµενω οι Ἀ”ΑΒΟ 1Τ. ὅτ. 6τ”" Με]εί 

ερΙρη δΤΤ ἸΠΙί Ώαπι ... ς ΤΙ τ. υστερουντι οππι ΝΕΡΕΓΕΟΚΙ, αἱ ρ]εν Οσ198 
Γ1α]1565 Οτὸὸ Επα]εοὰ Τμάτί ΑπΙο 1155 α] | περισσοτεραν δουσ τιμήν 

αἱ. Ο5 (5εᾷ διδουσ) Ώ]α! εἰς ... Β τι περισσοτερον δουσ 

956. σχισµατα οππι ΝΡ"Εα1, 4Τ. Τ4. 109. α5ον αἱ ρἱαςδὸ (τ αρ Βοτί) 6 {ι 

(1ιατ]. οἶπέ θοἴδπια) αγπη Βας” 216 ΑπΙΟΟΜΙΙ55 Ίαν ΤΗΡΙΗΥΙ Αισζομίίη 6911 

οἰπαί Ροπ18/509 οε{ααςί291 814: οδάα].... ς Τι ΤΙ σχισµα επι ΑΒΟΡΡείς 

Ἐκ αἱ Ρία 4 ο ξ νο »γτα! σορ Οτή195 0ΗΥ956 Τμάτί 06ο Ααρίααδίδ1; 
Ξ9οδ Απιῤγοί 4] 1: πηῖπας αρίανη νἱάευαίτν σχισκατα ἆθ «ογροτε ἀῑςί | 

το αυτο (αεί. ἆ α{σ νο τᾷ ἑρδιωπ) ας, ΟΥ 5,611 ϱἱ 3,198 οίο: ϱΕἳΥΕΡΤαΩΡΙ 

ΑΥΠΙ τα αυτα | µεριµγωσιν εἴ. ΟτΡΙ5 εἰίο: Ρεξα ΤΗΡΗΥΙΠΙΕ µεριμνα 

96. εντε Ρτὶ εΝΠῃ ΝΑΟΡΕΚΙ, α] {εγθ ΟΠΠΠ νσοᾶᾷ αρ]αοΏπα (ςὐ φιιέζεπι) 8ΥΤΣΕΊ 

(αέ φπαχιζο) οορ Βας” 19 01555" 935 Ἠπίμα]οοά Τά τί Ώαπι αἲ.. ΒΙπα]]- 

ἴ6τ 91. ει, ΟΥ "1: Το. 99 (5 φαν) εἳ Ααρ5βθρ (μία ςἳ) δὲ Ρροβίεᾶασμθ 

οἱ ϱὲ. Οἱ αἱ. ΟΥ/314 οὐ µόνον ἐνταῦθα τοῦ ει πασχει µελοσ εν, συµ- 

πασχει παντα τα µελη, και ει ὁοξαζεται µελοσ εν οἴο; Ἰέοια Εβᾶθπη 15 
καὶ τό" ει πασχει εν µελοσ, σύµμπασχει παντ. τα μελη, πὶ] ῥταείετθᾶ; 

Ἱέα οίίατω Τ]ιάτί ὁ 1131 ϱΑΗΌ ει γαρ πασχει εν µελοσ οἵς, 4ππα αΙάεπι 

οετίθ οοηίγα εν τι ἰεδίαπίαγ. 1,1θεχα αἱ. 012940 οι πιστευοντεσ Σισυ 

σωμα χριστου αι μελη ἐκ μελουσ' εαν δε πασχη µελοσ εν, συµπασχει 

πα. τα µελη, και εαν ὁοξαζηται µελ. εν, συγδοξαζεταυ εἰίο. Τίοπι Βἱ8 

εαν ῬΒαριεβα στά... Τμ ει τι ουπι ΠΓᾷ ἆα[οσνσ ΒΥΥΡ απ Απιζἒμι 

αἱ | εν εἰ. 011314. 3, 640 Εαδάέπι 16 Ῥας 3,316 ειΣεβΡ4Τ4. 476 α] ΟΥΡίθΣ ε{ο 
(5εά ΟΣ19314 µελ. εν, ΟΥΡ: 1: 95 πιεπιὂγιηι πΠΙΠΑ) ... Α οσα. ΒΙπιϊίεγ 5εά 

Ποττῖπηο ΟΓ3198 εν τινα ευπαθειαν εχει µελοσ, συνευπαθηση παντα 
οἱο | συπασχ- οππι ΝΑΒ”ΟΡΕΚά ... ς Ἰμπ συµπ- ουπι ΒΞκδΗ1, αἱ «θτίο 

Ρ]ετ | µελοσ 396 Ίος 5ἵΠ6 εν (αῦ. 1μηθᾶ πίη) απ νἴΑΕ Τ]ανί 1208 νεος 
Τμπεᾶ τηδὶ Τ{ Ῥταεπι εν «ΝΠΙ ΔΕΟΡΕΕΑΚΙ, αἱ οπιπΥΊᾶ 1 νρ ΒΥΤΙΙΓ ϱ0Ρ ΑΠΩ 
αθίμ ΟΥ 13214 (µελοσ εν) αἱ ,930 (αἱ απίε) Βας”5,316 ο.ερϱ”τά (01555 015 

Ἐπίμα]εοᾶ Τ]ᾶτί αἲ Ἡ. |. Όαπι αἱ ΟΥΡίετ (Ξοά ὓἱ5 ππεπιδν. επι) οίο | 

συγχαι- «απ ΑΒ"ΟΡΕΕα ὃτ.... ς ]μη σιυγχ- οππι ΝΗΞΚ5Η1, α] Ρ]εγ 
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9. 10 
Ἠρῃ 4, 11 

δος ἩἨὁοᾗι, ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Αα’ 

- κ ” Δ 

τὰ µέλη. 2 ὑμεῖσ δέ ἐστε σῶμα «Χριστοῦ καὶ µέλη ἐκ µέρουσ. 
Ν [] Ν 1! ς Δ 3 ει 3 ὁ - 3 / 

25 καὶ οὓσ μὲν ἔθετο ὁ θεὺσ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλουσ, 
’ ’ 3 { ]ά 

δεύτερον προφήτασ, τρίτον διδασκάλουσ, ἔπειτα δυνάµεισ, ἔπειτα 
3 / ΄ ” 

χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήμψεισ, πυβερνήσεισ, Ίένη γλωσσῶν. 
3 - Ν ’ ’ 

99 μὴ πάντεσ ἀπόστολοι: μὴ πάντὲσ προφήται; μὴ πάντεσ διδᾶ- 
ν η , 3” 

σκάλοι; μὴ πάντεσ δυνάµεισ; 90 μὴ πάντεσ χαρίσματα ἔχουσιν 
. , - Ν / / 
αμάτων; μὴ πάντεσ γλώσσαισ λαλοῦσιν: μµῆ πάντεσ διερμηνεύου- 

Ό Ν΄ Ν ’ Δ ... : Χο” ο 5 

σι; 91 ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ µείζονα”᾽ και ἔτι καθ υπερ- 

βολὴν ὁδὸν ὑμῖν δείκνυµι. 

97. εστε σωμα αἳ. ΟΥ 352910" 3191 ο πί 5,61 ο{αΠῦ (εἰςαί153 καν παντεσ εστε 

σωµ. χῴιστ.) Επβάεπι «6 ϱ{Ρ555 αο58θρ οίο ... ΕΕΐα ᾳ Απιζιιο Σδν 1491 
(πο. 1έθιη 111416) σωμα εστε | µεροισ οἵ. ΟΥ ὃν δ40" 4,19Τ ο ῑπί Α, ὅθὲ. 800 

Ἐαβάεπι 167 ϱἱΡ5 145. 5το ϱ{αΠῦ Βμς 2316 01505 Βιπίμα]εοά Τμάτί αἆ Ἡ. Ἱ. 
οἱ”, 101 Ώαπη αἱ (Τμάτέ 5ἷς: ου γαρ ημεισ µο2οΙ, αλλα παντὲεσ ον χατα 

την οικουµενήν πεπιστεικοτεσ" δια τουτο γαρ το εκ µερουσ πραστε- 

Θεικεν. Ῥϊπαϊ]]ίου αΠΠ εχρ]σαη{.) ..ν.. Ρὶ ἆ ο Εξ νρ ΔΥΙΡ (5εἆΒ µε- 

ϱουσ) αὖπι Οἱ 3640 Ἐιιαρ5 58 Ερὶρμτοτ Τμάτε 1, 1300 Βαενογ]απεκί”!δ Ῥχος] 
608 (04119) Απιζισί αἱ (5εἆ Αιπζίας 15 θε 1 εω πιεπιογής; ΗΙΙδότ Αιρῖομ 51 

ΟΠ) εκ µελουσ. Βὶο Βενογίαι Ἱ. ]. (ουκ ειπε» µελη ἕκ µελων, αλλα 

µελή πολλα εκ μελουσ ειοσ" µελοσ γαρ ή κεφαλή του ολου σωματοσ.) 

98. τριτον: ϱ81" αᾷ δε, ὃτ. ΟΥ 5501 (ποἩ. ΙεοπιΏ{δ0ὀ προθαί 345) Ῥγαεπι 

και | επειτα ρνῖ: ΒΥΥΡ πξ ΕΤαΘό ειτα | επειτα 560 ΕΠΙ ΝΑΒΟ 17. 99. Τὸ, 

Τ4. 99. Βας ὃ,δ ΟΥτὴν 395 05585 Ἐαίμα]σοᾶ Ογτβεῖι«ο Ώαπι. Υἱάεπίαν 
α{ἵαπῃ ασποδσθτθ αἱ Ρἱ5 ἀεύιᾶε παδεπί Αποσβεδί Ρε]ας 10,305 Απιρθιρι.. 

ς ειτα οπῃ ΚΙ, αἱ ρ]ον Τμάτι ΤΗΡΗΥΙ 06ο. Πεπισ]ά [νο απάπῃ Παβθαπῖ 
Πεϊπαςε --επἰπᾶαε ... ῬΕξα ἆ ε 5 Η11567 ΑπΙΡΡ5115)1350 αΙ5ΡΙΥΣ (665. 665) οπι | 
αντιλημψ- οππι ΝΑΡ Ρ΄Εα... ς αντιληψ- οεμπι ΒΡΟΡΕΕΚΙ, αἱ οπΙπσΊᾶ | 
γενη (4): κἲ οι (ρ6σ ππαπϊ[εδίαπι Ιποιιγίαπι) | γλωσσων: ναε]ὲ Ἠαν]”Ἡ 

{ο] (4 επηϊῖά) ΑΥΥΡ αγ Απιονςί (5εᾷ Βιοί ]ες(ῖο) Ῥε]αβ αάά ἐπίενργεία- 

ΕΗοπεΒ (ἀοπιϊά --οπεπι) δεγπιοππι. ΟΕ Ἠπο ]μπεῦταβ: (ονγεσοἰογίδις υἱδιπι 

ποπ ἐδὲ οπιέενε ἹπΙεΥρταΙαΙΙ0ΠΘΕ, Ὕπιαπιοῖς έήγαεσο οοπδεπίαπεε αὖ αἴῖς 

(ἰδγῖς οπιχέἑα ἔτι, 

91. τα χαθισμ.:! Εᾶ ΟΙΠ τα | τα 86ο: ἵηπ Ἐ 8αρτα 5δοΠρίαπα οδί | μειζονα 
ουπι ΝΑΒο ὅ. θ. 10. 1Τ. 51. π. 99. 61313 τδ. 191. 98189. απι αοἰμαῖτ ον 

ὃν 641: 4, 418 ο(εαῖθ4 ο πί 4, 6849 Ῥμ]]εα (αρ Βου δ ον ΕδηΙ5ί5,10) Τμάου 
Π]ΟΡ οχοπ!ί 46 μα] έοᾷ ΟγτίμεςΣ: ΤΠάτίεοπιπι Ώαπῃ αἲ Ἡ. 1. εἰρ ατα] 654 
Ηιαενίουίη 314, 3,316 ϱ(ρείας 114,3, 194 ϱμλαππι1: ὃν 1009. Ἠαλρεπέ επῖπι Ον]πί 
3649: αριά Βαιζιπι -- οἰοεπέεπι: -επιιζαπιϊπό απιέεπι ἄοπια πιαίογα, πιαρί8 

απέεπο ὲ ῥγογλείεεῖς (ο 14, 1), Ἱίειι ΡΠΙ]εΝΒ αρ Βιιβδ: ζηλωσαντεσ τα 

µειζο)α χαρισματα οι χριστοφοροι µαρτιυρεσ, Ίξεπι ΤΠ4ΟΣΙΠΟΡ αντι 

του ολωσ γαρ εφιεσθε των µειζονων χαρισµατων ' ει οντωσ εφιεσθε, 

εγω υμασ επι ταυτα προοδηγησω. τουτο γαρ επηγαγεν’ και ετι καῦ 

υπερβολην εἰο...... ς κρειττονα (ΏΕΕα είο -σσογα) εαπι ΡΕΕΟΚΤ, αἱ 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 19,2... σδῦ 

ΧΙΙ. 

.. πό ’ -- Λ -- 

1 ᾿Βὰν ταῖς }λὠσσαισ τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, 
η] ’ ΔΝ Δ ” ’ Ν Β .ά Ἂ 4 Ω 3 ΄-. 

αγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὺσ ἠχῶν η κύμβαλον αλαλάξον. 
Δ Ν ὃς Ν -- 

3 καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν 
- Δ ελ - ’ ο 3 

τὴν γνῶσιν, 4αὶ ἐὰν ἔχω πάσαν τὴν πίστιν ὥστε ὄρη µεθιστάναι, 1, 9 « 

Ίοπρε Ρἰα ἆ ο Ες ν6 (θχο απι) εορτίά αγ ΟΥ δν τη οπί 141 0μτὸῦτ Φα6- 
ψεγ]απεαί2146 Τατ σί Ώαπιρα τα]! 560 οἱ5ὔ5 Ῥμοίσαίὔήτ ΤΠΡΗΥΙ ΑΠΙΡΡΡ 56,515 
αεγ]ά 1 6,194 Απιζγρί αἱ (οξ εἰ. Τεγίιχοῦ 1) εξ πιεἰίογηπι ἀοπαξίοπιπι 5εο- 

ἑαίογες πι). Ἐκ 1115 παὈεπί Οχ31Ί το υπο παυλου προστεταγµενον᾿ 
ζήλουτε τα χαθισµ. κρειττονα, µειζονα δε των χαρισµατων το και 

παντων προτεταγµιενον οίς, Ιεεπιαί ν 131 ἀἴσεπδι: Αεπιζαπιπί αμέει 

ἄοπα πιεζίογα, πιαφῖ5 αιίεπι ιέ Ῥγορηείείίδ; ΟἨχ νετος καν ου ειπε τα 

µειζονα"', αλλα τα αρειττονα" εἴς, 4παε χερείέ ΤΕΡΗΥΙ. | και ετι (α 
ετει, 983 ευτι, ΕΒΙ ειτει): Ἐα 4 6 5 πι1ὸ ({έεπι αἲ «ον. ργῦπα: 4ζ]ιιο 

θίο) ΥΥ5ΕΏ οπῃ παν | υμιν δεικνυµι (Α διγνυµ., 1Τ. δεικνυω): Έδτα ρ 
δεικν. υμιν 

ΧΤΠΙ. 1. γεγονα χαλκοσ πβαιε αγαπ. δε µη εχω (ν. 2.): κ οπη, βΒρΡΙ8 | 
γεγονα οἳ. Οτγεαί250 οεῖπί 3, 116 (Οροι -γεγονε χαλκοσ ήχων) Ῥα5 51505. 

3338 ϱ(αΗ1Ὀ 0Ἠνὸδ8 Ογτῖεδί Ρα56Ν85 οίο ({νςδ Γαοΐμς δαπι υεζιέ, Ίέεπι Αα 

ἴοἈ 6 Τα). δι ἑαπιφιαπη, οίο) ... ΡΡΣ εν ειµι, {επι ΕΡΤ εν εἰμν ή, ᾱ ϱ 

σ πα] ΑΠΙΡΥΡΙ ἐπ (5 πι Απηριςί οπι) Ίππο Βπι τι (Απηοἒςι νεζω) | Ἐα 
χαλικοσ | αλαλαζον οΙΠΏ ΝΑΒΟΕΑΚΙ, εἰς (5ΥΥΡ ΠΕ ΕΥ αλλαλαζον) ... Α 
ΡΕ 1Τ. 45ο" αλαλαξζων (Ίΐεπα 8ἱὲΕῖ κυμβαλοσ αλαλαζων) 

9, και εαν Ῥτῖ Ίο ΟΠΠ ΝΒΒΡΕΕΑΙ, αἱ {ετο ΟΠΙΠ Βα5 5505 Ἐρηχδῦῦ 01559 
Ἐπίμα]σοά ϱίς ... κ καιαν... 1 καν «ΠΙΑ ΑΟ 17. 91. Βαφ”) ὸ Ογτξεδί 

Ρ45ΟΝ85 | προφητειαν ο ΝαΑαβορὂεακδη α] Ρ]ος ... "1 αἱ Ραιο 
-τιαν | ειδω (πουεγίπι 4 6 ρ πηῖὸ νρ) ... ΑΡ 1Τ. 4Τ3 τὸ. αἱ αἲα Ερ]ν 

580 Ῥ ας Ὀαρ{θθδ ὮΏαπηρατα]] 515 1δω.... Εᾶ ουδα (ρτο οιδα) | παντα: Εά 
τα παντ. | και εαν 8ες Ίος0 611 ΔΟΡΕΕΑΚΙ, αἱ ἴετε οπιη Ερ]σέδὸ ΟΥ 

509 Ἐπί]α]εοᾶ οίο (α] ρᾳπς Βα55,5:5 και εχω, Ίίεπι ἔνς; 43. Βα5 5, 558 

καν ἴΑΠΙαΠι ΟΙηΙ5515 εαν εχω) ... 1πεᾶ πΙ καν οππη ΑΕ 17. 91. Οἶσπι 

61 ΟνΥή45τ ϱἰεαί251 ΟγγΥὲεδί ΡΣΟΜΣ5 | µεθισταναυ «ΙΙ ΝΒΡΕΓαΑ 1Τ, 19. 
31. δτ. 498. 44. 49. 59. 55. Τὸ. αἱ ραιο Οἶεπι ΟΥν{εδί Ρα5οµ ΤΗΡΗΥΙ... 
Μοαί]μοςΊ5ῦ Βα535305 µεθισταν ... ς Τϊ µεθιστανειν ΕΙΠΏ ΑΟΚΙ, αἱ Ῥ]6υ 
Ον 51516. 6τ9 ϱιοα{251 Ῥας 35,335 α(Ὀαρίθύδ Ηρμνῦῦ» 0Ἠ1555 Επίμα]οοᾶ Τμά τί 

Ώαπη α . 1. αρατα]] 565 06ο | ουθεν (α9’} οιπι ΝΑΠΟΡΟΕΙ, 8] βαΐ πηα (10 
αρ Βοεῖ, ὅ αρ ΜΙίΗ) ΟΙαπιδί Ερ]ιδῦῦ οἱ.112 Βας 3,335 οχθᾶἁ Ρὰ ο1Ρ8Ρίθ65 

Ἐπίμα]σοᾶ Ἠ[αςαγΏοπα36 (60117195) Ώαπῃ α Ἡ. 1. αἰΡαΤαΙ1955 4]... ςε 

97 (ποπ ς) ουδεν οππα Ρ"Εακδ αἱ ρευητ Ο]16πη166 Μεί]οάΤὸδ Μαραχμοπι 
π (6α11 1, 101) Ῥας5 8,505 ϱ]ν 559 Ογν{εδί Ρ856Ώ 56 Τμάτιε αἱ. Οοθίθταπι ος 

Ῥ]γγπες] 181: οὐθείσ, διὰ τοῦ 98:, εἰ καὶ χρύσιπποσ καὺ οἳ ἀμφ αὐτὸν 
οὕτω λέγουσι, σὺ δὲ ἀποτρέπου λέγειν’ οἱ γὰρ ἀρχαῖοι διὰ τοῦ ὃ λέ- 



556 πο 9: ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 
ος μι Ὠπιτ οι πκμμα νος..'  ασμα 

ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐθέν εἰμι. ὃ καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπ- 

ἄρχοντά µου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σώμά µου ὕνα καυθήσομαι, ἀγά- 

πην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι. 4 ἡ ἀγάπῃ μακροθυμεῖ, χρη-- 

γουσιν, οὐδείσ. Αά απάθ αΏθτίας αἀποίαπίεπι νίάρ Τιοῦοε]ίαπι. Ἰπ 

ΒίερΗ. Τ168. ὅ, 955 ϱδΧεΠΙΡΙΑ {ογπιας ουόεν εκ ΡαΡργτί5 αΏεταπίαγ, | 

εἰµι: Α ωφελουμαι, Ἰίεπι Απιρίας 1, 1460 ϱ(ρ545,9329 αἱ ποζ]η] πι] ργοᾶεςί 

ὃ. και εαν ρτῖ 1οο οππΙ ΝΡΕΕΑΚΙ, αἱ Ρ]ετ ΕρΗνὸ”” Ῥαρβῦαρίδθ5 ϱ]μτ55ὸ Τ]νά τε 
αἱ ... Ώπ καν 6πΠῃ ΑΒΟ {Τ. αἱ ραπο Ο/επιθή Ονοαί555 Ῥαρδιδοῦ Οντήτοά 
δ{[θδί ραδοἩ 35 Ώαπι | ψωμισω οἳπι ΝΑΒΟΡΕΕΑΙ, 4] Ίοπρε Ρία ΟΙεπιθῖά 

Οτοαί”53 Ἡρῃν 595 Βας5, 50 οευαρίθ6δ (01559 Ἠιίμα]ιοοά Ογτοῖ5 Τ]μάτί 
Ῥαπι αἆ Ἡ, ]. αἱ... ςὁ (ποπ ς αυ Β7) ψωμιζω οππι Κ5ΙΙ αἱ νίκ πια 
(αα]118 αρ Βοσ]) ὮΏαπιρατα]! 955 ] καν εαν 86ο Ιος οΙΙΠΙ ἃ (Β και αγ) ΡΕ 

ΕΚΕΙ, αἱ Ρίετ (Μα(1ι155) Ώρμν5δδ Ῥαφῦαρί 665 ϱΗτὸδὺ μάτι αἱ... ἴμπ καν 

εαπι Α0 α19 ΟτοδίἍ5 ΟΥτΤδΗ Ώλπῃ ... Βα8 5205 0ΗΤπο5ς” ΟΥγν{εδί Ρ85ΟΝ 
και ἴβπίππη | παραδω: Τὰ -δωσω | καυδησοµαι (9’) ουπι ΤΕΕΟΙ, αἱ 
Ῥοσπια (6 αρ Βοτϊ, 9 αρ Μίμασαϊί: {δέ αἱ περ]αχοτιπί) Βαβῦδρίθό5 

Εα{μα]οοὰ ΟΥτή 154 Μακ 1,535. Πεπι καυθήσωµαι οκ αἱ Ρα Οτεαίὔ5" 
Ερ]ις 59δ ΟΥ 339 (8οάπιοδοΙ -σομαι) Ογτῖεδί Ρα5ΟΝ85 Τμάτί Ώαπι αἱ. 
Ο1ειηδ]ή παραδουσ το σωµα ινα χαυθησεται, Βαβδ0ῦ καυθη, Μαιῖδὸ 
και εαν το σωµα µου πυρι παραδωσω. Οοπβτγπιαη{ί εαπάστα 1εοΓΙοπεπα 

(καυόησ-) ἆ ε {6 πηῖ6 να Αγταί ϱ0ορ ΑΤΠΙ αεί] σο Τεγίρταχκ 1 (φμαπᾶο 
εἰδί οΟΤρ ΗΒ διωίπι ἐγααίαίθθαί ειγεπιάιι, πλ] ργο/εσίβδεί, ἀ]εοίίοπεπι ἀεῖ 

πο Παδεπθ) ΟΥ 195: 504 περαρι15 (60113365) ΑιισίομΤ ο(15 ας588Ρ Απιογβί 

αἱ την [ασπίδΟ τς ον, Ἰπ καυχησωµαι οΝΠΙ ΔΑΒ ΙΤ. αθίἨΤΟ (οορι 

αρ ΜΙΙ οἱ ΥΙ5ε) ΕρΙιν2)1 3 (.σοµαι). Ἱηρτίπιϊς οἱ ΗΙεγβα! 51 4)501 (Υα]- 
1418 ἳ, 511) δ ἐγαᾶίάεγο οογρι8 ππειπι έ φἰογίεν εἰο: 1δϊάαπι 508 (Υ 11515) 
δοῖο ὕπ Πιαἑύιῖς οοζ(οἴδις, ἴπ εο ἐενέύπιοπῖο φιιοᾷ αργα Ῥοδιάπιµδ: Βὶ Τ8- 

ἀἱάθγο «ΟΥΡΙΒ ΠΙσΙΙΙΏ παέ Ρ]ογίθχ, αγάθαἸη Λαῦεγε ῷγο β]οτῖετ; δεᾷ οὗ 

αἰπιζέἐιαίπεπι υεγδῖ, φια αγιιᾶ «γαεσοβ ατάεαπι εἰ Ρ]οτ]εχ, τά ἐδὲ καυ- 

Φήσομαι οἱ καυχήσοµαι, Ίπια Ἰέέεγαε Ῥατίε ἀῑδίὑιφιάέων, αριᾶ ποδίγοδ 

εΥΤΟΥ ὑποίευὰ. Δεᾶ εἰ αριιά {ρδοβ «πγαεσος εποπιρζαγία διπέ ἀἴνεγεα. Έατ- 

5µ5 Ι4απιίδαίδ8: 5,435 (Υ 4114658). 4Ροδίοῖις δἳ εἰίαπι «οΤραΒ δηπι ἐγαᾶαί 

πιατέηγῖο μέ ατἀάθαί, εἴνε β]οτῖθίιν (έγπιφιιο οπιίπι Γονέων πι επεπιρἰατί- 

ύιις) αὐδφιε ἄεὶ οαγταίε οἷς :: αἲ ναϊτ Ροίπ5 καυχήσωμαι (-σομαι) 

Ρογ 6ΓΥΟΤΕΙΗ εκ και θησομαι Βαχὶββαε. | ουθεν (αἱ. 1η 5ἆ τη) ϱππη ΝΑ 

11. 91. Τὸ. (Βαρῖες {35 οχπης αρ ΊΥΙΦ{2) ... ς Ἰωηπθά πια ΤΙ ουδεν επι 
ΒΟΡΕΕΑΚΙ, αἱ Ρ]ετ ΕΡρ] 555 οἱ 3, 13 Βαφυαρίθδ5 ο{6ΡΡ 505 Ον 509 Επίμα] 

οοᾶ Ογγ5)154 οἰ{εδί ρα5ομ 8” Τμάτε Ώαπι αἱ 

4. χρηστ. ἡ αγαπη, ου ζηλοι η αγαπη. ου αἵο (ῑέα αἱ. Ιμπ): Ῥτααειπί 

Ἠαπο ἀΙξίποίϊοπαεπα ϱ δὲ ἆ 5ίΙεογαπῃ ταίίοπς, ΑΠΙΙΟΟΗ 1150 Ώαπῃ αά . ]. 

κ δἷο: η αγαπη μµακροθυµει  χρήστευεται | ἡ αγαπη ου ζηλοι| η 
αγαπη ου περπερευεται αἵς, ία πέ η πίγαπηᾳ πιοάμπι ἀῑδμπριϊ Π- 
σεα{. Τη Β {ετήία παπι δίο ἀϊδμποία βἵηρα]α: ή αγ. µαχροθυμει' χρηή- 

στευεται- η} αγαπη ου ζηλοι: ου περπερευεται' είο, Ῥαΐτεβ ρ]αγ]π] 

πηοᾶο Ἱη[εταπί βἰηπρα]15δ απαα Ρταθάϊσαηίαχ ΠΟπΠΕΠ 1 αγαπη, πιοᾶο 

αι{εταηπί: ν]άθ ροδΕ...ς ΤΙ χρηστευεται' η αγ. ου ζηλοι' η αγ. ου 
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; ο ο 5 τς . ; 5 
στεύεται ἡ ἄγαπη, οὐ ζηλοῖ η ἀγάπη, οὐ περπερεύεται, οὗ φυσιοῦ- 

ται, Ὁ οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῇσ, οὐ παροξύνεται, οὐ 
, Π - , ὣ 

λογίζεται τὸ κακόν, ϐ οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικία, συγχαίρει δὲ τῇ 
η / / ΄ / 

αληθεία' τ πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα 
« 

ὑπομένει. 
8 Ἡ 2 . ΄ Ιὃ / ’ ο »/ δὲ ῥί - : 

ἀγαάπη οἰδέποτε πίπτει' εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργή- 

περπερευεται, ου είο. Ἠαπς ἀῑδμποίίοπεπι εοπβτιηαέ ΟτοαΙ253. η 
αγαπη 8ες Ίος: 41. τι. ΟΙεπιῦδῖ Ον]πί 4 δδδ Ῥαρτερβε 455 Ομτῦή ΤΗΡΗΥΙ 
Τογ{ρας15 οπι; Ογτ{Οδί Ρα5ΟΒ 56 (πο 1{πιδὸ) Ο0ΥΡ195: 353. 359: 504 Απσδδυπη 
51549 (ΠοἨ Π6πιΙΙ04) αἱ η αγαπ. χρηστ. ή αγαπ. ου ζηλοι (αἀάππί Ἱρῖ- 
ἔασ 1 αγαπ. απίε χρηστ., 5δρᾶ 5εχναπί εἴίαπῃ Ρο5δί) | ή αγαπη ἰετί Ίος 

6ΠΠΙ ΝΑΟΡΕΕΑΕΚΙ, αἱ Ρ]εν ἆ ο 5 πι]ὸ ογγαίν ρο Ογσαί 555 (έοπη 5εᾷ αβογί 

ἑαηίππη η αγαπη ου περπερ. Ο5 3551 844 αίρτον αρ Μαϊδὸ, ἵπ Νοι159) 
Ογτῖεςί Ρα5έΠ 95 Τ]άτί Ώαπι αἆ Ἰ. ]. (οπη νετορατα]! 555 ου ζηλ. η αγαπ.) 
παρ Β 1Τ. τὸ. τ4. αἲΟτ α]δ [νρ «ορ αππι ΟΙ επιήδῖ Οσ]πςὅ)δοἳ 

οί 555 ΕρΠΥ555 (οΠ1 νεχο ή αγ. ου περπ. ου φυσ. 3; 113) Βαρτεςβς 15» ΟἩτ 

949 Ογτ{εδί ΡΑ5ΟΝ35 ΤΠρΗγΙ Τοατίραί 1 ΟΥΡ 159 Απηζγςί αἱ οπ, Αίαια 
Ἰήπο Ἰμπ [ή αγαπ.] | ου περπερευεται (ν]ῖοβε αίντά Α Ερινὸῦὸ περπο- 

θέυεται οί ϱεν εγτογεπιγ]ᾶ περισσευεται ΟΥ 3591): ἆ ο πι]δ ποη εδί ΡεΥ- 

Ἄετα, 6 ποπ Ῥετρεγαί ἰ ποπ Ῥεγρεγαπι αοὺέ, ἕ νε Οτπί ΟΥΡ Απιῤγρί αἱ 

πιο αφῖέ ΡεΥβεγαπι (ποπ ρεγῥ. αθ.), Τετίραῖ ποπ ῥγοέεγΌτίπι δαρῖί 

δ. τα εαυτήσ (168 αἱ, ΟΗἨΥ1,134 οιοάᾶΣ αἆ ΟΗτὸδὸ εἰὔδὲ; 80. ΟΗ1ὔ55: 954 το εαι- 

τησ) ε{. ΟΙαπιῦδό 05,560 ο,οαί15Ι Έριν505 ε(ὔ, 13 Βαρτεξε 4” αἱ πια Τοχί 
Ρα{12Δἱς.... Β 0]6πη”5ἳ το µη εαυτησ. Βίο Οἶεπι: οὐ ζητεῖ, φήσασ, τὸ 
᾽μὴ ἑαυτῆσ. τὸ γὰρ ἴδιον ἡ αλήθεια τὸ οἰκεῖον καλεῖ, τὸ ὃ’ αἀλλότριον 

ᾗ φιλοκοσμία ζητεῖ οίςε, Αἲ Ιάεπιῦ”ῖ η αγαπη τα εαυτησ ου ζητει, αλλ 

επι τον αὐελφον εχκεχυται 

6. τη αδικια: Ἐα οπι τη | συνχαι- επι ΒΡ"Εα (έεπι 19, 96 ΑΟ)... ς Ίμπ 
συγχαι- επι ΔΑΗΖΟΡΕΕΚΣΗΣ, αἱ οθτίο Ρ]6Υ 

Τ. στεγει (ει/]ενί ἆ ο {6 πη]ὸ νρ): ΕΒΙαξΙ ασταγι (:: οοτταρέε αἱ {οί αἰία 
ἵπ Ἐα) ... ΟΥΡΙ59: 303. 504 76ο 3 (6 4115)113) ἀῑζέρίί (στέργειΏ). Ὀίταπι- 

ᾳαθ πἰνῖᾶ «οπίαης αθἰἩ. ΟθίετΙτη αᾱ στεγει ΒΥΤΡ 1ηξ αάά ἴπ «ρε 

δ.η αγαπη αἱ εἰ. 016πω!τ 01564. 819 ο:5,δ41 οίο... Ἡ οπη η | πιπτει Έππη 
Ν αβο” 1Τ. 4Τ” 013” 80. Νγββαπίπι 6ί τες θ00 Απάταρος ΡΓοοΕΙΙ Μακίνη 1221 

(Μαεσα»ί οοτά 14 ϱ γαρ ταπειγοσ οὐδεποτε πιπτει νὶκ πας 5ρας{), 1ΐοπα 
σαᾶἵ 6 (εωοίᾶί ἑ οαζῦέ) Οτῖπί 4, 568 6! (Π[ιιᾶ φιιοᾷ Ῥγοπιιοίαυϊέ αροδίοζι8 

φωΐζα ο]ιαγτίαΒ ΠπΙπΦ παπι οαᾶεί) 5δὺ Αισῖοῦ 511191 αρ5δ86ρε Απιῤγρε... ς Τ 
ἔκχπιπτει οΙπ ΝΟΟΡΡΕΕΑΚΙΡ αἱ Ρ]6γ (46. εκλειπει) 01επι1θ6: 946 (02,564: 

815 ϱ5,541 ΕρΗτ555 ϱ{δ,115 Ῥαφτεβε 455 Μαεατ1τ1 (64111) 0Η1555 Ἐπί]α]οοά 

Ογτθδί Ρ356Ἠ 56 ϱἱ55 Τμάτενῖ5 Ώαπι Ῥ]οίεδί354 αἱ, Ίέοπι εποἰάἡ πη]ὃ νρ. 
ἆ ο {νροᾶᾶά Τεγίραί 13 ΟΥΡΙ1Φ5: 504 α] εωοζᾶεί, απι εποεᾶίέ | δε ουπι ΝΑΒΟ” 
ΡΌΘίΘΕΙ, αἱ Ρ]εχ ΒΥΤΡ πο Ομτῦθ1’ 561 Τμάτί Ώαπῃ αἱ Αιρθῖδ,,, ο ρΎρα 
ΕΡ αἱ ραµο ΙἹε νρ (Απιυγβί α1) ϱοΡ ΑΓΙ (ΒΥΥΣΕΒ προφητειαι γαρ) ὨῬιὰ 

1440 (6ο ἆ Ἱπεῖρ]{αἩ ειτε προφ.) οπη. Πμήῦ οτε Ο1επιδήῦ - εκπιπτει' προφη- 

10, 24 
Ῥηὶ 2,4 
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. 2 -- ’ - [ά ος / 

Θήσονται' εἴτε γλὠσσαι, παύσονται εἴτε γνῶσισ, καταργηθήσεται. 
1 9 

/ η . 

ἔκ'μέρουσ γὰρ γινώσκοµεν Καὶ εκ µέρουσ προφητεύομεν᾽ 10 ὅταν 

δὲ ἔλΘΊ] τὸ τέλειον, τὸ ἐκ µέρουσ καταργηθήσεται. 11 ὅτε ἥμην 
’ -α ε η ; Πα ; 3 η ε ΄ 

νήπιοσ, ἑλάλουν ῶσ νήπιοσ, ἐφρόνουν ὥσ γήπιοσ, ἑλογιζόμῃν ὧσ νή- 

5. 

τειαν καταργουνται, γλωσσαι παυονταυ είο | προφητειαι (ΝΡ’Ρ αἱ 
-τιαι, ΠΟΠ Ίέθιη ΟΡΕΡΕΑΚΣΗΣ, εἴο; Α -τεια, 8οᾷ -θήσονται) καταργη- 
Ὁήσονται εξ, Ο1επαῦ 6 (96ἆ ν]ᾷο απἰς) Νγςβαπίπι εἰ χε5θζ6 α] πηι Τογί 

Ρ13 Απιζιεί εἰο ... Β προφητεια καταργηθησεται | γνωσισ καταρ- 

7ήΘησεται οππῃ ΒΡΤΘΙ«Ἐ (86ᾷ -σεισ) ΚΙ, (Ῥ γνωσισ παυσεται) αἱ Ρ]ον 
46 ἔνᾳ τα ΟΡ ΤΠ σο ΟΣ533 (γνωσισ η ε µερουσ, ἠτιδ καταρ- 

γη ησεται, οταν ελθη εἰς) 111339 01395 Τ]άτί (Ώαπιεοπι ψ]ᾷθ ρο5) 
αἱ Αιισαοί Με]Ιο 8,418 οι5ρῖν εἰ ΗΜ110,107 Απιῤιιισ....... ΝΑρΡεστᾳα 17. 47, 

3] ραπς (8εά κα 1Τ. 4Τ. γνωσισ) 6 Νγ89 55 (και γνωσεισ παυσονται) 
(Ὀαπιίχί φεάζοπι ποία γνῶσισ χαταργεῖται; ἡ μερική) Τοχραί 1 (εω- 
Λαπγζηηέη. ζὔπριαε, δοϊεπέίαε, ῥγορ]ιεέίαε) γνωσεισ καταργηΘησονται :: 

Πηδ(παΙ αΠΡῖ αραιά Ῥαπ]απι γνὠσεισ, Ἠϊπο ροΐξεταί ρβταπῃ αρίατα ν]- 

4θτῖ; Ροΐθταέ νετο οἴαπι αἆ προφητειαι οἱ γλὠωσσαι αςοοπιπηοατῖ. 

γαρ οππι ΝΑΒΡΕΕΑΡ αἱ δαΐ πηιι 1{ νρ »Υταῦῦ ϱ0ρ αγ αθἰΠΡΡ Ιππί358 ϱ: 

(πηηιο επι εω ραγίε) 501 ΟΥ 1ος Με 151 (εκ µερουσ γαῦ ἔτι και ωσ δι 

εσοπτρου γινωσ.) ΡιὰάΠ1446 ἘβΡ5 156 Αι551 Τμάτί Ώαπι αἱ ΗΙ]{0 
Απηζιι αἲ.... ΤΙ (9/) δε εππη Ἐτ, αἱ ρ]αςῖὸ (11 αρ Βοτί) ΡΠοίάδετί αρ 
Οεο εἰ ΞΔἱ350 ἐκ µέρουσ δὲ ἀντὶ τοῦ: ἐκ µέρ. γάρ ̓  αἰτία γὰρ τοῦ διατί 
πέλλουσι καταργηθῆναι καὶ παύσασθαι ... 6133 5ο αθίΠΙΟ ΟΠ Ρ]αΠο: 
1έ6πι (δίπο αἵς ᾳπιαθ ρταθσθάαπί αβετιπε) ΟΥ 3, 55 ο{εαί249 ρισαί ερῃ 113 

Έβπιατο 156 ἍΓο]οιθΡΙΡΗ 351 Ἡρ]ρ]ιοτὸ, Ίξεπα το" εκ µερουσ γινωσκοµεν 
οίο) Ο1τ565 οἱς 

10. το εκ 8ίΠθ6 τοτε ΟΠ ΝΑΒΡΕΑΡ 1Τ. 91. 99. 4π. 6133 Τ8δ. τ4. 80. 191. 

Ἰὲ νο «ορ αὖπι αδἰμαίν ϱο Ιπή 508 Ον 1 645 ϱς 5,519 64509. 665 ρ,οα{249 ϱε 
1Π{2)313 ϱΙΔΗΝ ἘΠΕΡΣ 191 ΑΙΠΣ51 Ἐρ]ρ]δτὸ Ογταθου 58 Εέῃα]οοᾷ πα κίπησ 56 

Ώαπῃ οίο .... ς (409) Ῥταεπι τοτε εππι ΡΡΘΕΙΕΕΙ, α] ρ]εν αγταίς 02, 40τ 

(καν τοτε) εἴςαί ὃ Με[ειερίρη 881 0Ητζόδ Τματί αἱ | το (εετα ϱ [ν1π{558 

τα) εκ µερουσ απίθ καταργηΘ. οαἴ. ΙΙ 355 Ου1546ρ οΗβαπισαῖ ΒΙΙΕΡ5 Αι 
561. 14111446 Ογταάον οίο .... ΡΤΕΙίΕΕΕς 1έ νο ΑΥΥ5ΟΝ σο ΟµπΠί2,219, 695 

ϱἱ9520. 533. στὸ Αιραοί Γε]1ο 818 ϱ(.Ηῦ (ποη. ἸξοπηϊοἩ 56 οίαΙῦ) Απιυγςδέ αἱ 

Ρροβέ παταρ}. 

11. οτε: ΡΕΥ" {ι αάά δε |. ελαλ. ωσ νηπ., ἐφρο. ὧσ νηπ., ελογ. ωσ νηπ. 

οππι ΑΒ ΙΤ. 80. 98. ἕνα οορ ααιμαῖῖ Ο]επῃ 111 (εφρο. ὧσ νη. ελαλ. ωσ 
γη.) Οτεαῖ 6ΡΗ 113 (οπη]βεῖς ελογ. οσ νη.) αἰἶΏί 3,615 (ο15)ΣΤ ζοφιιεδαν εἶσιέ 

Ῥαγυιζης 56 ρειρῖῖ αἱ ς, ἵΐθτη ὃτ.) Βα510109 γεν 1, ῦτ ΓΙ4318 (οσα εφρο. 
ὧσ νη.) ΤμᾶνΙ 3, 8ἱ Ώαπι Απιοαοἳ ΓεΙο 8418 Ἠ]ογεδαίδ6α]... ς ωσ νηπ. 

ελαλ., ὧσ νηπ. εφρυ., ωσ γηπ. ελογιζ. «ππι ΡΕΕΑΚΗΡ αἱ Ρρ]εν ἆ ορ {ια 

αγγα!Σ αγ ϱο Οτσαῖ εΡΡ 6ΔἴἨ115 Βμας 5,335 Ἠρίρῃ 555 0Η1565 Επίῃα]εοᾶ 

ΤΠάτί αά Ἡ. 1. αἱ Τανίριᾶ 1 (οπη ὧσ νη. ελογ.) Δαρβδρῖς εἰ ΗΜά 10, 105 ϱὲ 
ΟΡ πηοπ ϐ, δ05 ϱΙΑΗ0 Αα] | οτε βθς 5ἵπο οοραία οππΙ ΑΤΑΗΡ” 6133 119, ᾗ ο 

ΔΠΙ Παχ] {οἱ σο Ο1δ419 οεἶπίἍ, 46. 6τ5 Τ14 111446 Ἠ]]463.., ς οτε δε οππι 



- 
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πιοσ᾽ ὅτε γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου. 19 βλέπομεν 

γὰρ ἅρτι δι’ ἐσόπτρου ἐν αὐίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸσ πρόὀσ- 9 
ωπον ἄρτι γιώσκω ἐκ µέρουσ, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼσ καὶ 9 
ἐπεγνώσθην. 19 νυνὶ δὲ μένει πίστισ, ἐλπία, ἀγάπη, τὰ τρίαταῦτα᾿ « 
μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπῃ. 

ΧΙΥ. 

’ Δ 3 ’ ” Δ λ - " 

1 ἀιώκετε την ἀγάπην, ζηλοῦτε δὲ τὰ πνευματικά, μᾶλλον δὲ το, οι 
” , , Δ -- -” η 2 3 / - 

ὕνα προφητεύητε. 2 ὁ γὰρ λαλῶν γλώσσῃ οὐκ ἀνθρώποισ λαλεῖ 5 

ον τ Ἱ 

ΔΕΡΟΕΕαάΚΤΡ αἱ Ρ]εν ἔρ νσοΙθ {απ ἀοπηῖὰ γταἰῦ ϱορ αὖπι ααἰμαίς Οχοαί 
ερΗ 113 ϱ{6εΡΡ οαί] 11 ϱεἱπίδ, Τθ. 908. 8,5 ριαΠῦ Ῥας 1, 159 ΕρίρΗξσ5 01565 

Επαἰλμα]εοᾶ Τμᾶτί Ώαπι αἱ Τετιρααίο (αἱ ιδ οἱ Βπι Γασέιις) ΑπιιἝι (αέ 

06) | γεγονα εἰ, Ο1επι11ή 05,119 αιεαί εΡΗ 13 ΤΏ14 11446 Βμα1. 155 Εριρ]ὂς5 
είο .... Β Οτξαῖ ΘΡΡ ἐαί1 115 εγενοµην | πατηργηκα (Μαεαχ ΕΡΙΡΗ -σα) 
αηίθ τα τ. νηπ. αἳ. Ο1επι1τ 015) 319 οιέΒῖ οΡΏ ο{σαῖ ΕΡΡ εαἴἩ ο επί 5,305. 486 

ειΗῦ Τά μ1 Ῥα 51159 Μασατῖ, 153 41 πια Αρ586Ρ 4]... ΡΕΕᾶ 4 6 6 (Ποη 
{νο) 5ΥΥΡ αππι 6ο Βα5” 5 Ερὶρμὂσδ Ονηί2,τθ. 983 Ῥαγίρπάϊοι Ἠ1]463 

Απηζιρι αἱ Ῥοβδί τα τ. νηπ. 

19. ῥλεπομεν: Ρ 43. -πωμεν, ὃτ. -ποιμεν | γαρ επι ΝΑΒΡΕΚΙΗΡ αἱ ΟΠΗ 

γ1ᾷ οορ ΒΥΥΡ (8ΥΙ5ΕΏ Ώαπι ΟσΙπίέ”, τὸ δε, αιέεπι) 01 6η 120” 914. 641 Ον]πί 
3600 Έποπιατε ὅδ ϱε1ττ Τι] 1446 Ογτία]εθ Αα] πια Ααρᾶοί ΓεΠς4, 415 Απ 
β4 τεδυστ1166,,, "κα 4 ίᾳ νρ (εί ρρΙαί ρ]6γ) 6ο ΑΥΠΙ 1η, 1{6Π1 Ο161η650 

οἱ ΤμάοίζΙέπῃ 963 αἱ | ὃν αἴ. ΤμάοίοΙεπι Ου 1383. 120. 191 αᾳ5.θ6ρ9 ϱΗἰπί 
8, 130 ΑΩ5ΑΕΡ Ειβπιαγο δδ. απ Τ)1 411 46 ΟΥ τί] 59 α] πα ΟΥΡ519 ΗΙ] 584: 404 

εἴο... ΡΕΙΕΕΙ τὸ. 80. 99. αἱ ὃ5δει αἱ πια ΒΥΥΣΟΝ δίρ ο." απ αθίὮ (5εᾶ 
Πν. ψατιῖ) Ο1απι 120. 314. 641. 600 Ἐ]λάγί (που αἆἲ Ἡ. 1.) 55: το. 195. 4, 654 

(5εἆ Ἠ53 1]. ὧσ εν εσοπτρω) Τεχίριας 1 Ον]πί 1,163 ρχαεπῃ ὡσ (πι ΠΠ {τευ 

Ώαπῃ ωσ εν αιγιγμ.) | εν ἄιγιγµατι (Οτ 1130 ϱἱ” 230 και αινιγµατοσ, ηΟΠ 

{επ α1191) ... τρ 109. 118. [5οἳ αἱ ρ8ιο ΟΥ105 120. 81 Αρ58εΡθΘ (ΠΟη 

Ίξετη ὃν 114). οἱ ἶπν 1, 463 αᾳ58εΡθ (ΠΟΠ Ίέαπι 5, 715) ΗΠ] 554: 549 (που 15η 503) 

6αιάδειπαὅ (πο 1{επι1) ΡΥβΘΠΙ καν. Ῥταείετεα Ο]επιπθίαπθε (ποη Ἰδεπι 

ΤΠάοἵί51Επ1) οπ εν αινιγµ. | γινωσκω: ΡΕ γιγν- | Επιγνωσοµαι: κ γνω- 

σοµαι | επεγνωσθην: Εᾶ επιγν. (5εἆ Ἱϊάεπα εἰῖαπω ν. 11. λαλουν εί 

λογειζομην) ... ΕΡΙᾷ ἆ (οπι εἰ) ο 5 {οἱ ΟΥΡΞ15 ρτβεπη εγω. Ἱπερίο (Π]8ί 
ἐοτίθ «πα εγω οοΏπαετεί) ΡΕ1” καθ. και ὦ επεγ». 

19. νυγυ δε μενει ({ νο εἰς πτπιο αμίεπι πιαπεί) ... Ἐᾶ µινει δε, ἆ ο  Οἶεπι 

946 µενει δε (ρετα!ΐ τα τρι. ταυτα, πιστ. εἰς) ΗΙΙ1315 ΑαρῖοὮ 85 Απηριςε 

α] πιαπεί (πιαπεπὲ) αιέεπι | µειζων: ϱ µειζω, 1, ΟΧΕΔἴ Τοπ 54 µειζον 

ΧΙΥ. 1. προφητευητε: Εα 46. 48. -τευεται (46. -τε) 

9. γλωσση (Μαο7,156 εν γλ.): Ῥεσα 10. 61. ϱ”Ἡ ασπι ΟΗτῦ15 βεπηο] Απιῦ 5ΡΏ 
650 γλωσσαισ | ου.: Ν ουχ | ανθρωποισ: Ἱπερίθ -πουσ ΕΕΙαΕΙ 
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19 

/ - ν ’ Ν 

δὲ προφητεύω» ἄνθρωώποισ λαλεῖ οἰκοδομὴν καὶ παράκλησιν καὶ 
’ « ο. ’ { Δ αν αν ς Δ . 

παραμυθίαν. 34 ὁ λαλῶν γλὠσσῃ ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ' ὁ δὲ προφη- 

τεύων ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖ. ὃ Θέλω δὲ πάντασ ὑμάσ λαλεῖν γλὠσ- 

σαισ, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε μείζων δὲ ὁ προφητεύων ἢ ὁ 
η λ ο ) πι / .] Δ 5 Δ δ ὄ ’ 8 { 3 λ ε. ῤ 2 οδ Δ αλῶν γλὠσσαισ, ἐκτὺσ εἰ μὴ διερμηνεύῃ, ὕνα ᾗ ἐκκλησία οἰκοδομῆν 

τα ο 2 ς -- -- 

λάβῃ. ϐ νῦν δέ, ἀδελφοί, ἐὰν ἔλθω πρὺσ ὑμᾶσ γλώσσαισ λαλῶ», 
ιο .- 3 / 3 Ασε / αλ 5 3 ων, μα κ 

τί υμᾶσ ὤὠφελήσω, εαν µη υμῖν λαλήησω η ἓν αποκαλύψει η ἓν γγῶ- 

σει ἢ ἐν προφητείᾳ ἢ διδαχῇ: τ ὅμωσ τὰ ἄψυχα φωνὴν διδόντα, 

9. Φεω ο. ΝΤΒΡΤΕΩΡ 61”. ΟἨΥ51δ5εΠΠΕΙ,., ςτωῳ Θεω ο. ΝΕΑΡΕΕΚΙ, α] [6ο 

οπΊΏ ΟΗ: 515 5επ16Ι Τ]άτί Ώατη αἱ | ουδεισ: Ν ουθισ | γαρ ακουει: 1Τ. 
παρακουει | πνευματι: Ἐξία ἆ ο π απ {α Βοτίας Ῥε]αρ αἱ πνευμα 

ὃ, ο δε: Ἐᾷ ειγαρ ο, 5 δὲ επῖπι πιά. ΒΙπαϊΠίεν ἆ ο [νο παπι φ, Απιοιμι 

φαιά επύπ. ΟΕ ΟτΙπΙ4619 {ᾷεπι αροδίοζµ» αἲ: Φμῖ γγορλείαί εἴο | ανθθω- 
ποισ: ταχβ15 ΕΡΙΤΑΞΙ -πουσ | παραμυθιαν: 4Τ. µακροθυµιαν 

Δ. ο λαλω}: Εᾷ ο λαλει, 59οᾶ α αάά {λαλων | γλωσση: ΡΕ 46, αγ Μας 55 
γλωσσαισ | ο δε προφ. εκκλ. οικοδ.: δτ. 483 τὸα 118. δεῖ {ο]” οπι 
(ως ἑαπβ]]οπᾶο αἩ οιχ. α οι.) | εκκλησιαν (εί. ΟΥ3/Τ Μας 133 εἰς 

Απιυιςί οἰς): Ἐβία 6 νρεΙθ (ποπ Ιέεπη απι {αι ἀαεπη]ά {οἱ, 5εά Πατ] πα 

να) Ῥε] αάά Θεου 

δ, παντασ υμασ: Α ΑΠΙΡΥΔΐ υμ. παντ., πες αῑίει Αγτα ζορ | λαλειν 
γλωσσαισ: Α Τὸ8 απι ΟΗΤ2165επηΘΙ ΤΠΡΗΥΙ γλ. λαλ. | ινα προφητευύητε 
(ρα -ετε) εἰ. ἆ ο 6 Απιυιδί.,., ϱ6Ι” ἔνςσ Ηἰοετίονίπ3ᾖ (,3,316) Ῥε]ας 
προφήτευειν | µειζων (1, αἱ Ραις -ζου, Τὸ. κρεισσων οἱ δΤ. κρεισσω) δε 

ουπι ΑΤΑΒΡ 99, «ορ Επίμαἰοοᾶ (1η Μας7)5 ο δε προφ. µειζ. Πο)... 

ς µειζ. γαρ οτι ΝΕΡΕΕΕΚΙ, αἱ {εχοε ΟΠΠ ἆθέερ νς βγσαίΓ αγ αθί] 

Οτὸῖ6 Τμάτί Ώαπι αἱ Ἠϊανγιονίηπ 3 Απιζυςί αἱ]. Ῥταθίθτοα Εᾷ αάά εστιν, 

αἲ (πιαίογ εδὲ επύπι, παπι πιαῖον εδέ) Ἱὲ νο | διερµηνευη οΝΠΙ ΔΑΒΡΕΕΡ αἱ 

βαΐ πιυν]ᾶ Τηάτί Ώαιη Θες .... 1 αἱ ριαδῦ ΟμτῦΤΌ ΤΗΡΙΗΥΙ διερµήνευει 
εεν ΠΕ Ε διερµηνευων (Ἡ διερµηνευων η, αποὰ Ἱπάς Βαχῖί αποά Ἱη Ὁ Ρτο 

-ων 8αρτα δεγ]ρίαπι οδί η)... Ἐα 3 ο διερµήγευων (5 πζθέ φιιῖ ὑπέεηργε- 

ἐείωγ, 8εᾶ { νσο]ο ἀθπιῖᾶ πεὲ Γοτίε ἐπέεγργεεέω", απι {ια {οἱ πῖδὲ Γονίε 

τιέ ἴπιό.) 

6. νυν οπΙη ΝΑΒΡ"ΕΑΡ Τὸ. ΟἨΠΠΟΡΟ1Ι Ἐιίμα]σοᾶ ΤΠηάτί Ώαπαῃ ... ς Τί νυνι 

ουπη Ρ.ΕΚΙ, 3] Ρ]ον ΟμτὸΤ6 ΤΠρΗΥΙ Οεο | τι υµασ: Ῥτιυμ | η εν 

απο. οππι ΑΒΡΕΕΑΚΙΡ αἱ ΡΙετ{ρς νρ 5ΥΥΣδΕΣ Αγπι Οἱαπηδθό οἱς.... α 1Τ. 

οτ”” 1203 οδοἳ ἆ ε «ΟΡ 8ΥΥΡ ΤΙΡΗΥΙ οπι η | η εν γνωσ. η εν προφητ.: 
ἆ ο απι ἀετη]ᾶ οπι εν πίγαπηᾳ, Ε {οἱ Πασ]” οτη {αηίπιη απία προφητ. | η 

διδαχή (4Ώδααο εν) οπι κ” ΡΒΙ"ΕεβταΕΤ Ἠ5ο {οἱ αχ]... ς Ίωη ΤΙ η εν 

διδαχ. οππη ποΑΒΡΘίΟΚΤΡ αἱ ρ]ει ἆ αξρ νρ (οί. απη {ι ἀθπιῖά Ἠατ]”) 

Ο1απιδότ 0Ητὸῖ6 Ταν Ώαπα αἱ Απιοτεί αἱ 

Τ. µη: ΡΕ Ροβί εαν ροπ. ΟΕ 1 νο ιδ ἀἰδέποξίοπιεπι δοπέέπτιπι (5ἱο Εν; 

ἆ ο «οπῖ, ἴο] δοπύέμ8, 5 οω ϱ]ιοπφῖθ) ἄεᾶενῖπί (ἆ ο ἄοπέ) | τοισ (5 οπη) 
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3 ο) Δ 2 ε ’ »λ Ν -- / Δ ο πε 

είτε αυλόσ εἰτε κιθάρα, ἔαν διαστολην τοῖσ φῷόγγοισ μή δῷ, πῶσ 
έ / Δ 2 ’ Ἂ Δ ’ Ν Δ Σλ 

γνωσθήσεται τὸ αὐλούμενον ἢ τὸ κιδαριζόµενον; ὃ καὶ γὰρ ἐὰν 
ἄδηλον σάλπιγξ φωνὴν δῷ, τίσ παρασκευάσεται εἰσ πόλεμου: 

[4 ο εςς κ. λ μα Δ 2 - 

9) οὕτωσ καὶ ὑμεῖσ διὰ τῇσ γλώσσησ ἐὰν μὴ εὔσημον λόγον δῶτε, 
/ π / ” Ν αλ ος - 

πῶσ γγωσῦήσεται τὸ λαλουμενον; ἐσεσθε γὰρ εἰσ ἄέρα λαλοῦντεσ. 
- ’ ” ΙΑ .] 2) 

10 τοσαῦτα εἰ τύχοι γένη φωνῶν εἰσὶν ἐν κόσµῳ, καὶ οὐδὲν ἄφω- 
νου. 11 ἐὰν οὖν μὴ ειδῶ τὴν δύναμιν τῇσ φωνῆσ, ἔσομαι τῷ λα- 

φθογγοισ ΕΠ ΝΑΡΕ(ΕΕ)ΚΙΡ αἱ οπιπὐ]ᾶ Ενρ (νὶάς απία, Ιΐθπι «οΡ) 
ΦΥΥΡ (ΑΥΙΞΕἨ ἴπίεν δοππι εἰ δοοίτιπι εἶμ) Ομ Ἐπίμα]οοά Τπάτί Ώαπι 

8)... Β φΦογγου (5ΐπε αγί]σπ]ο), Ιΐεπι (ν]άε αηίθ) ᾱ ϱ {οἱ αγπι Απιογςέ 

(ξοπίζιφ), Ἠϊπο Ίωπ του φΘογγου | δω οππι ΝΑΒΡΤΕα αἱ δαΐ πια ΟΗγὸτῖ 

Ειίμα]έοᾷ Οεο ... α΄ ΤΙ διδω οι ΡΕΕΙΡ αἱ ρ]ᾳ5ῦὸ Τμάτι Ώαιη 
ΤΗΡΗΥΙ ... κ δωτε. Ἐκ Ἱμαίί ἀεζεγύπί Ερνρ (άεζεγιπέ Απιῦχβε), ἆ ϱ 

ἀεπέ. | γνωπθησεται: ΡΕ γνωσθη, δεᾷ εὔῖαιη ἆ ϱ Εᾳ ρατίίετ ας νρ 

βοζείως | αὐλουμενου: ΤΤ. λαλουμενον 

δ. εαν: εοτγαρίε 1, οτη αἀάῑίᾳαο εν Ροδί φωνην | σαλπ. φωνην Ίος ογάϊπο 

οππῃ ΝΑΡ 1Τ, 119. ἄδεν Ογ5, 131 (Ίἴετη δα] 60Ρ ἐιθα ἄεέ υοσεπι Ποπ πιαπί- 

7εείαπι) ... 6 ἴωπ ΤΙ φων. σαλπ. ΕΠΤΏ ΒΡΕΕΑΚΙ, αἱ ρ]εγ Ἱενσ(ξεάἁ ςεσς 

Απιθγςέ 9οσεπι ἔιδα ἀεζεγίέ, ενα Όοσεπο εεί ἔια) ΟΠιδτΊ Τμᾶτίι Ταπι | 

σαλπιγξ πί ΝΕΡΕΚΣΙ εἰς: Εά σαλπινξ, ΑΙΡ σαλπιξ | δω: ϱ" δοη ... 2. 
45. 49. διδω (τα {δι τοβίκίασ, 5ο ν]άδηίτχ Ἠαας -- αὲ ἆο 17. 9τ. ἆο- 

επῖί Έτεςρ - Ροβα5 αᾱ ν. Τ. βρεείατθ) | παρασχευασεται: Αα ΟΥ3,131 

-αζεται 

9. ευσηµον εἰ. ΟΊεπι δδ είο... ΡΕ 91. 953” 80. ευσχηµον. δεά ἆ ες 
Απιζιρί σίφπ{Πεαπέεπι (6 αάά ἑ εἰφπίῄοαίιπα), ΕΥ πιαπῖΓεκίιπι | δωτε: 1, 
δω | εαν µη εὐσημ. Λλογ. δωτε: αἆ Ἠαεο ΚΠΕ αἀποία!: αντιτου" εαν 
µη διερμηνευοιτε, 4ππεθ εκ Ώαπι αἆ Ἡ. Ι. Βαπρία 5αηέ (5εᾷ Ἠαδβοεί 

-νευητε) 

10, τοσαυτα ({ νε ἑαπι πια, Απιογει παπι πια, ο [ἀεβοΙί ἆ] ἑατέωπι) : 

Ῥετ"ΕΕΤᾳ οπῃ | Εά ευ τυχου (εοτιαρίθ) | εισιν 6ΙΠΙ ΝΑΒΡΕΕΘΡ 92. 99. 
4τ. 013735. 191. 199. Ο1επιθόέ Ώαπι ΤΗΡΗΨΙ ... ς εστιν επι ΚΙ, α] Ρ]εγ 
Οπ1ῦτ5 Τμᾶτί Οεο | εν κοσµω (εί. Ο1ετη είς) ... Ῥ'Εα 25611 εν τω κοσµω. 

Ίτεπι ϱ {νρ (αί. {α ἀεπιῖᾶ αἱ], πο έετη απι) Απιογί α] ὅπι Ίου ππιιζο | 

οὐδεν 5ἶπθ αυτων οπΠῃ ΝΣΑΒΡΖΕΩΡΙΡ 1Τ. 61373 α110.9 ἓνρ βα1 «ορ ατπι 

Ο]επιδθά Επίμα]εοᾷ Ώαπι Απιζιμισα] ... ς (409) αἆά αυτων απ} ΝΕΡΕΕ 

ΚΙ, αἱ ρ]εν 6 ογταϊ ΟΗτὸτ5 Τμάτί αἱ | αφωνον (εἴίαπι ο ΑπιὈΙΒ{): ΡΕ 
τα ἔρ νρ αἀᾶ εστιν, οδόῖ απίε αφῳω. 

11. εαν ουν: Ῥ (η18ἱ {αἶδας 8ΗΠη) ει ουν | µη ειδω οἳπη ΒΒΡΕΕΚΡ αἱ Ρρ]εν 

(ἴσνυ Απιργβί αἱ πεδοῖεγο, ο ἴφπογεπι) ... ΑΡ 1Τ. 91. Τ. 46. τὸδ. αδοῖ 

8] ραπο ιδω ... Ε γινώσκω | και ο λαλ. εν εµοι βαρβ. εἳ. ΟΙεπιδθ... 
τ, Α96Υ3 ΟΠ | εν εµου ΠΠ ΝΑΡΚΡ οαἱίο... ΡΕΕά 61373 αἱ6 Οἶεπι Οτὸῖδ 
Ώαπῃ οπι εν, πες αΠίει (πια) ερ νρ »γταίτ οορ ατπ Απιζιμι α]. ΟΕ 

ΟἩσ αἆ Ἡ, 1. εκεινοσ εµοι βαρβαροσ παγω επεινω - ου γαρ ειπεν εσο- 
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- [  ς » ν η σα λ 
λοῦντι βάρβαροσ καὶ ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ βάρβαροσ. 139 οὕτωσ καὶ 
{ - Ν ’ / - 

υμεῖσ, ἐπεὶ ζηλωταί ἐστε πνευμάτων, πρὺσ τὴν οἰκοδομὴν τσ ἐκκλη- 
, .. 2 Φ΄ / ος - / 

σίασ ζητεῖτε ἵνα περισσεύητε. 19 διὸ ὁ λαλῶν γλώσσγ προσ- 
, σ / 2λ λ / 3 Ν 

ευχέσθω να διερμηνεύῃ. 14 ἐὰν γὰρ προσεύχωµαι γλώσσῃ, τὸ 
- ’ « Ν ” 2 ’ 

πνευμά µου προσεύχεται, ὁ δὲ νοῦσ µου ἄκαρπόσ ἐστιν. 15 τί οὖν 
’ ” / Δ Δ - εν ἳ - 

ἐστίν; προσεύξοµαι τῷ πνεύματι, προσεύξοµαι δὲ καὶ τῷ νοῖ" ψαλώ 
- Π - Ν Ν ως .Γ 3 Ν ον - 

τῷ πνεύµατι, ψαλῶ δὲ καὶ τῷ νοῖ. 16 ἐπεὶ ἐὰν εὐλογῇσ πνεύ- 
« Γ -- Ν / ο ” -- 3 

µατι, ὁ ἀναπληρῶν τὸν τοπον τοῦ ἰδιώτου πῶσ ερεῖ τὸ ἁμὴν ἐπὶ 

μαι ῥαρβαροσ, αλλα τω λαλουντι βαρβαφοσ. και παλιν οὐκ ειπεν" ο 
λαλων βαρβαροσ, αλλ ο εµοι λαλων (εοτγ]με λαλ. εμοιῬ) βαρβ. 

19. πνευµατων (ερ έμηπι ο Εν ΟτΙΠ{5,105. 4,509 Απιῤγε!): Ρ 98πις τὸ. ιδ 

(Αρ ἑαἰέιπη) α΄ (Ερύγέδιτι ἑ δρα ἴζμπι) 5. ΑΠΙΌΡ5Ξ018Σ πνευµατικων | 

περισσευητε: Α τὸ Απιργρδί προφητευητε (ν1ήοβε ΑιπΏιβίεοᾶ {π γο- 
Φ]ιεζί Ῥτο μὲ ϱγορ]ιείεΓί8) 

19. διο (ά0/) ουἱη Ν ΑΒΡΕΕΑΡ 1Τ. Ώαπι... ς Τϊ διοπερ εππΏ ΔΟΚΙ, αἱ ἔεγθ 
οπιπ ΟΥὸΤ5 Τμάτί αἱ 

14. γαρ ΟΙΠΏ ΔΑΡΕΚΙΗΡ αἱ Ρ]ετ (58. δε) ο { να γτα «ορ ΟΗνῦτὸ Τματί 

Ώαπα αἱ ΟΥΙΠΓ4Ι6Ο1 Απιριρέ αἱ... Ώσδτα 1τνῖά 1083 σβα] αὖπι οπι, Ίζεπα 
(φησι γαρ εαν πο.) Βαδείιδ1ὸ, Αἴαιο Ἠϊπο ἴωπ [γαρ] | προσευχωµαι: 
ταρ 114. 199. αἱ 56ἵ προσευχοµαι .... ΟΝΥΞΤ5 -ξωμαι 

15 τι ουν εστιν ο. ΟΙ 3311: 4903 οίς: κ οπι | πρυσευξοµαι τω πν. προσ- 

ευξοκαι δες. ἘΚΙ (εί -ξωμαιτ.π. -ξομαι ὁ.) 1Τ. ὃτ. αἱ ρ]εν Ο119195- 
8.456 ο{σοαί 1ΟΠ1146 ρίεαί ορ. 181 Ἐπςβρ5θύθ οιπηαί 107 Ο]μΥ5τ9 05 Ἐιπίλα]αεοᾶ 

Τηάτί Ώατη αἱ (οξ αἱ. Ον Ὀτ1 παρα τω αποστ. πρΏωτον πφοσευξοµαι, 
δευτερον ψαλωο), τει οπαῦδοαέσ νε ΟνπίΣ 311 εἰῖει Απηζημιειρ ἆαν 10055 

Ἀπηβαςε δοἵσο...--- (Α νῖὰς απηίε) ΑΡΕΕΘΡ 20. 46. 41. προσευξωµαι τω 

πν. προσευξωµ. δε. ΟΕ εἰ. 015501 τω λεγοντι' πφοσευχοµαι δε τω 

πγευµ. προσευχοµαι δε τω γοἳ. | προσευξ. δε και ΕΝΠΙ ΝΑΒΡΕΙ, αἱ Ρ]εν 

6ο) ΑΥΤΡ ΟΥ1/199 ἘΙ8Ρ5 609 οπια! 101 Οὸτο ϱί5 Τ]άτί αἱ... ΕΑΚΡ 9δ. 46. 

109. 114. ο [ρ νρ 5αΏ αὖΠΠ (5ΥΥ5ΕΝ ε{ ογαζο) ΟτεΔί τοτη ᾳἰσαί εΡΕ Ἐέ]α] 

εοὰ Ώαπι ΟµΙπί 1,94: 5,311 ϱίσ8ερΡ Απηζἒαι αἱ ΟΙ και. Ἰμΐρειε ΟΥ 5,436: 
0 αποστ. λεγει' προσευξοµαι τω πν. προσευξοµαι τω νοῖ. | ψαλω τα 

πγευµ.: ΤΡ οι τω | ψαᾖ. δε και ΟΠΠ ΝΑΡΕΚΕΗΡ αἱ Ρ]εν «ορ 5γτρ ΟΥ 
οαί ορ Έπςρδ Ον 519 0ἱ5 Ἐπ]ια]οοᾶ Τμάγε ΜακίπιΣ, 500 0ες .... Τμ οΠ1 
και οΙη ΒΕα 46. 109. ο ἐς νρ 5αἩ αἲπ (ΕΥΙΣΕΗ οἱ ῤεαῖίαπι) ΟἨ 1195 οί 
{Πέ 1194 ϱ{ 5,305 ϱ{3:605 Α {333 αρ α115 Ρ5-ΑΙ2)309 0α85δ150 Ώαπι ΤΗΡΙΨΙ 
ἨΙ1545 Απιζισι αἱ {τω νο: ςὲ 10694. 1099. (που απρ]α5 16560.) οἩ] 

τω Ρε 6ΥΓΟΓΘΠΙ 

16. ευλογήσ 6ΙΙΏ ΝΑΒΡΕΡ 17. 61. τὸ. 80. 0561 ο86ὲ Ἠαίμα]εοά Ώαπ....ς 
Τ1 ευλογήσησ επ ΕαΚΙ, αἱ ΡἱεΥ (65ΕΙ Κ56Υ αἱ ραις -σεισ) Οζ» Τμάνε 

αἱ. Παβπ]1, 9. ο [ο νρ Ρρὶαϊ δεπεᾶίἰωεγί. Νοπ απίθανα αἀάἰάίπιας εν 

επ] Ν ΑΕάΚΙ, 41 Ρ]εγαο έρνςο υγ αν ΟΗΥ21Ρ Τμᾶτί Ώαπι αἱ ρρ]αί 

«ΝΟΒΡΕΡ Τὸ. 19τ,. Επίμα]εοᾶ αάά εν, Ίζαοπι (5εἆ ρατίέεν νυν. 14 εί 10. 

πι ζπφια, ἴπ αργα, ἔπ πιεπέε) 5αἩ οορ | πνευµατι οΝΠΙ ΝΑΒΡΕΕΟΡ 1Τ. 
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- ” 5 , Ε Ν , , 2 σ ν Π Ν π 

τῇ σῇ εὐχαριστίᾳ: ἐπειδῃ τί λέγεισ οὐκ οἶδεν' 1Τ σὺ μὲν γὰρ κα- 
» - Ἄ « β - - 

λῶσ εὐχαριστεῖο, ἆλλ ὁ ἕτεροσ οὐκ οἰκοδομεῖται. 15. εὐχαριστῶ 

τῷ δεῷ, πάντων ὑμῶν μᾶλλον γλὠσσῃ λαλῶ᾽ 19 ἀλλὰ ἐν ἐκκλη- 
΄ / ’ / - πα - ϱ ᾳ 

σίᾳ δέλω πεντε λὀγουσ τῳ γοἵ µου λαλήσαι, ἵνα καὶ ἄλλουσ κατῃ;- 

χήσω, ἢ µυρίουσ λόγουσ ἐν γλώσσῃ. 
20 ᾿4δελφοί, μὴ παιδία γύεσθε ταῖς φρεσή, ἀλλὰ τῇ κακία 

Τὸ. 19τ. Εαμα]οοᾶ Ώαπα... ς (409) Ρί8επι τω επι κ, αἱ Ρρ]αν ΟΥ 515 

Τιάτί αἱ | το αμ ην: Ε ΟΠΙ το | επειδη ΕΠΙ ΝΑΡΕΕαΚΙΡ αἱ οπιηὖ1ᾶ 
οίο.... Β επει | τι λεγεισ: Εα ο 6 (πομ Ἱΐαπι {ν5ς) Αιισξεπες αά 1111 12 
ΗϊαγξαΙ 5: 4.515 Απιυγςί ροδὲ οὐκ οιδεν (πεδοίέ) ΡοἨ 

1Τ. αλλ εππι ΔΑΡΕΕαΑΚΙΡ αἱ ρ]ον ΟΗΥ519 Τμάτί Ώαπι α] ... Β {8έΓ αλλα 

ο ετεροσ (ε Ενε αἴέεν, 6 Απιοηςί αἴδις) ... ἘξΤαΒΙ ο εταιροσ, ἴξειη ΥΣ 

861 «οοὖιδ ἔτι 

18. τω Θεω β8ἶπο μου ο ΔΑΒΡΕΕΟΡ 1, 25. δ1. 6133 τὸ. 50. 191. 1Ττ. 

118. 119. ο 6 απι ἴοὶἱ βγεί «ορ ΤΠ αείμαίῖ ατα ΟΠ15δὺ Ἐπίμα]εοά 

Τμάᾶτίεοά ἨιαιίονΙμ 2 (5,3,316) αἲ ...ς (Ξ5Ξ αὐ Βᾳ) αἆά µου οἵτι ΚΙ, αἱ 

ΡΙει νσε]ε ἀειπῖά Πατ] Τμάνίεά Ώαπι αἱ Απηζισί Ῥα] (:: ο Ῥο 1, 8. 

1 0ο 1, 4. 1, 14. ΡΗΙΙ 1, ὃ αἱ α11Ρ1). Ῥταείετεα Εᾷ ἆ ο {5 νς6 (απ ΡΡ 

ἸαϐΏ) ϱγγη!ῖτ Ίέετη ο0ορ αάά οτι | µαλλον: ΕξΙα 6 ροδίγλω. Ρον... 41” 
ΟἨνπιοδοΙ ᾖ ϱ {νο αείμῖτο Απιζἒιι αἱ οπι (56ἆ ἆ φιοᾶ οπιεζιηα 9 ἐδίΥΊΙΠΙ 

Ιὑπρπαπι αἰίε {οφπον, οοπίτα Ενρ α3 φπιοᾷ οπιπιζηι υεδέγιπι Γίπφια ἴοφιιο) 

| γλωσση (α9’) ουπι ΝΑΡΕΕΑΩ 1Τ. 81. ἆα[ρνρ απ Ώαπη Απιζἒσιί α] 

κ. ς γλωσσαισ οπι ΕΚΗΡ αἱ Ρρ]εν βγτα!τ «ορ αεί] Οτὸδὸ Τμάτί αἱ Ον 

πιά, ατο } λαλω ουπι ΔΒΡΕΡ (οί τα, ν]άε απίθ) 17. 6133 τὸ. 191. εδοὶ 

Άτα ΟΙ Ατο {, φἶειξ αἳ Ίρςε ἀῑσοῖι: Οπιιζιπι υεδίγιηη πιαφῖς ζὔπφιῖς ἴο- 

φον”), Ἰἴθπι (νἰᾶς απἲθ) Τέ το αγνΠίτ «ορ «πο - ἴοηιο"...ς λαλων 

οππι κ; αἱ ρ]οΥ ΟΠτὸδὸ Ἐπίμα]εοᾶ Τμάνγί Ώαπι ... Α ΟΠη 

19. αλλα ουσια ΑΒΡΗ ΜεϊΙοπεΡΙΡΗ 550 ϱ{561,,, ς αλλ ΙΙ ΝΒΕΘΙΡ αἱ εετία 
Ῥϊετ Ον Τματί Ώαπι ... Νἲ οπη | τω γοῦ µου οππΙ ΒΑΒΡΕΕΑΡ α11 (1Τ. 

απΏίε πεντ. λο. Ρροπ) ἐς (νὶάε ρο5έ) νρ »Υι5ΕἈ αγ (οσα µου) ΝΥ55903 

(4116) ΜεϊοπερίρΗ 550. 561 Ἐπίμα]οοᾶ απ Απιζας 11380 α]. Βίο τα: 

Φελω πενται λογουσ λαλη οµεν τω νοῖ µου,  τοἷο φιπηιε δενπι.ἑ Όεγδα 

[οφ ηὲ φιζᾶεπι πιεπίε πιέα (αἴῖαπι {51ρ6ν οἱἱΣ φιῖᾶεπι ποϊβέαπι Παῦ εί). 

Αεζεᾶῖί «ορ ζοψιαζ φιίπφμε σεγδα πι ἰπίεϊφειῖα ππεα... ς ΤΙ δια του 

γοοσ µου οππι ΚΙ, αἱ ρ]ετ ἆ ο ((ήπαιε πετθα ζοψωῖ ρε 5ετδιπι Πιτ) 

ΑΥΤΡ Μαοτ,155”0μ1ῦ5ῦ Τμάτίε Ῥποιζαί 11 Μασς1:655 1, Ῥναείεταα οί Μείοπ 

ερίρη 530 πεπλανημένωσ ὃ µαρκίων ' ἀλλὰ ἐν ἐκκλησ. θέλω πέντε λόγ. 
τῷ νοῖ µου λαλῆσαι, ἑτέρωσ δέ' διὰ τὸν νόµου. Ἠιτδιδθ:: σὺ δὲ 

προσέθηκασ, ὦ µαρκίων, τὸ ,διὰ τὸν νόµον"-, ὧσ τοῦ ἀποστόλου λέ- 
γοντοσ" , θέλω πέντ. λόγ. ἐν ἐκκλησ. διὰ τὸν γόμον'. αἰδέσθητι, βα- 
βυλὼν ἑτέρα εἰία. Οµαπι ἵπ τεπῃ ϱβ Ραιι]ῖπερΣ5 (ραρ1”5) πιαῖο φέπφμε 

φεγόα [οφιῖ ἵπ ἴεφε φ παπι πηπζέα ποχία ὑπ ζίπομα, αἳ Απηουςέ: δεᾶ ἴπ εεοῖ. 

φοῖο φπἴπφιε υεγόα [οηιί ρετ Ίεγεπι (5ἱοεᾶ Σεπ; οοπ{γαεᾶ Τοπ Ρε 8εηδιιπι 
ππειπι) οἴς 

20. ταισ δε φρ. τε]. γινεσθε εἰ. Ο]επι11ῖ είο... εᾷ ἆσα ἔ ρ ΟµπΙ4/684 
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/ -- Δ Ν 2 / 2 ” / α 

νηπιάζετε, ταῖσ δὲ φρεσιν τέλειοι γίνεσθε. 21 ἐν τῷ νύµμῳ γέγρα- 
[νά 5] ς / Ν ω / αλ / -” - 

πται ὅτι ἐν ἕτερογλώσσοισ και ἐν χειλεσιν ἑτέρων λαλήσω τῷ λαφ 
” Δ 2 ο αά 

τούτῳ, καὶ οὐδ οὕτωσ εἰσακούσονταί µου, λέγει κύριοσ. 22 ὥστε 
αἱ γλὠσσαι εἰσ σημεῖόν εἰσιν οὐ τοῖσ πιστεύουσιν ἀλλὰ τοῖς ἀπί- 

Δ , κα .. / 
στοισ, ἡ δὲ προφητεία οὐ τοῖσ ἀπίστοισ ἀλλὰ τοῖς πιστενουσιν. 
Ὠς 3λ ιτ / (ον , ΄ ατ Α Ν Ἀ. Ά λ ’ - 

25 ἐὰν οὖν συνέλθῃ ἡ ἐκκλησία ΄λη ἐπὶ τὺ αυτὸ καὶ πάντεσ λαλῶ- 
[ή μμῤ Να - ων] 3/ 3 3 ” φ 

σιν γλὠσσαισ, εἰισέλθωσιν δὲ ιδιώται Ἠ ἄπιστοι, ουκ ἑρουσιν ὅτι 
/ .) ’ 2 µαίνεσθε; 24 ἐὰν δὲ πάντεσ προφητεύωσιν, εἰσέλθ] δέ τισ ἅπι- 

ινα ταισ Φῷ. τελειοι γενησθαι. (Οτ]πί ααποά αἆ Οοτηίος δοσ]θῖέ 

4ΐσθπς: Ἰ{αἰδία ρατυιιδὲ εδἰοέε, ιέ 8επδίδιι ρεγ]εοξὲ εὐείε''. Ῥτουδις ία 

εἴ. ἀᾳα {ρ.) ... ἴοΙῦ οπι 

21. γεγραπται (88): ΝἨ τι γεγρ. Ῥταοίθτεα οἳ Τιοῦταβ αἆ νετῦα: ἴπ ἴεφε 

φογέρέηπαι εδ: ,,Δοιι αᾶας επίπι. Αἀάππε επίπι {οἱ αἱ1αεμπα (ποη ατη {π 

ἀεπιῖά Ἠασ], πθο ϐ) Αγπι Απιργρί αἱ, 1ἴεπι εν τω γαρ νοµω ΟΕτζδὲ | ετερο - 

γλωσσοισ εἰ. ΜεΙοπεΡΙΡΗ 531: 565 04,580 ποἳ (αχ ΡΠΙ]Ιοςα1«3Ρ ὃ) Ἠ![ρρ Αϱἶνα 
Οοπβ 1” 1)5 εἴς ... Εᾷ ἕτεραισ γλωσσαισ, αἲ εἴῖαπι Παπ] (ὔπ αἰδίς ζζπ- 

φιὔϐ) αλα αθ Ππίθγρτείες | ετερων οΙΠΏ ΝΑΒ ὔ. 6. 10. 1Π. δΙ. 89. 6133 

Τὃ. Επί]α]εοὰ ,., ς ΤΙ ετεροισ εππι ΡΕΕᾷΚΗΡ αἱ Ρ]ει ΜοϊοπεΡρΙρα (αέ 
απίθ) ΟΥ (αἱ απἱθ) ΗΙΡΡρ (αἱ απίθ) ΟΗΥ 558 ΟγΥδοΡΠο 611 Τ]άτί Ώατη α, 

ηος α]ῑίει 1ΐ{ Υς «ορ ΒΥΤΡ (αἱ ΦΥΥΣΕἨ ἠίπφια αἰία) Ατπι αεί] ϱο Τετίηατο 

65 Απιζγρέ αἱ :: ΠΧΧ δια φαυλισιον χειλεων, δια γλωσσηςσ ετερασ | 
ουδ ουτωσ ... ΕΕΙᾷ εΡβ (ποπ ἆ Γνβ) ουδεπω | εισακουσονται: ΕΕΤᾷ 

49. 56 -σεται 

99. εισιν: ΕΡΤΩΒΙ αάά (Ρεν Ἱπειτίαπι) εισ | πιστευουσιν: Εᾷ πιστοισ. ΟΕ 

ἓνρ Απιρίας 11380 ποη Πάεζίδις δε ὑπ[αεῖίδιι, οοπίτα ἆ ο Απιζιρι ποη 

(Απιογβδέ αά ά εέφιιε) Πιΐς «ιά ογεώιπέ 5εῖ πιοπι ογεζεπέῖδι8, ϱ ποτ Πάεϊῖδιις 

ἑ ογεζεπέίδις 5εῶ πιοπι ο)εαεπέῖδις ἐ ὑι]αε[ίδις. 

98. ουν ΟΠ ΝΑΒΡΕΚΤΙΡ δίο (6ί. Βαβτεβςῦ»2)".. τα 613 ἆ ε 6 Ρο ΑπΡ 

δρῇς 2,656 ΑΠΙΏΥΒΕ οσα (Πο Ίξθτη Ε νϱ), πο Ἰωπθὰ ποπ [ουν] | συνελθη 
οἳπῃ ΔΑΡΕΕΑ”"ΚΗΡ οίς (οδοῖ συνεισελθη) ... ΒαξΙ" ελθη | ή εκκλη. ολη 
ΟΠΠ ΝΑΕΚΙΠΡ αἱ οπιπΥ]ά ΑΥΤΡ 6ο απ ΟΥζ5 Τμάτί Ώαπι α].... ΕΕ 
8 νο ϱο ΑΥΙΣΕΝ ΑπιζηριἍ Απιογοί α] ολη η εκκλησ. | παντεσ λαλωσιν 
γλωσσ. 6ΠΙΏ ΝΑΒΕΑΡ (191. 5εᾷ Λαλουσιν) 6 ΒαβΙΞΕ 553 Ἐπίλα]οοᾶ 
ΤΗΡΗΥΙ. 8εά α (εοπίτα ο ζοηιπαπίι) 40. λαληήσωσιν, ΕΕΙ λαληωσι»... 
Ῥ3ΘἱΕΕΡ ἆ 6΄ρο λαλωσιν γλωσσ. παντεσ, αἴᾳπο 5ο ΕΙ. Βἰπη]]1τεν σορ 

αθί Απιοιβδι Λλαλω. παντ. γλωσσαισ ... ς παντ. γλωσσ. λαλω. επι 

Ό6τ””ΚΙ, αἱ Ρ]εΥ (413 λαλουσιν) Ενα γταίῖ αγ ΟΥ 588 (8 550 γλω. 
παντ. λαλ.) Τμάτί Όος οἰίο | ή απιστοι: Β οΠ, Αριᾶ Απιοιρι 5ῖο 

ἱταπβροπίέαν: Φιάεῖες εἰ ἰάίοίαε | οτι µαιν.: Πεῦταξ , γιοᾷ ὑπδαπιῖς. 
Θοπίιιοίίο ᾳαοᾶ πιμέαπᾶα ποπ εδὲ πι Ῥγον. ὑεεγγοφαξίυιαα απ]ᾶ.'' (αωά 

παρεί Ῥε]ας α1) 

24, προφητευωσιν: ΙΤ. 98. 114. 199. -τευουσιν | δε τισ ο. Ο8ἱ 335 (εαν 
δε προφητευητε, εισελθη δε τισ π8ᾳπο Βη. ν6γβαβ) οπή, ὅδ0 ΒΑ 5, 50 
Ρ1ά 1380 ρίο.... Α τε τισ, ᾳαιοἆ ΑΡΠΟΒΟΕΕΥΟ ναἰν ΒΥΙΣΕΒ αεί... ΙΤ. Ος 
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δ 3 ς ’ 2 ς Ν ’ 

στοσ ἢ ἰδιώτησ, ἑλέγχεται ὑπὸ πάντων, ἀγακρίνεται ὑπὸ πάντων, 
-- .) ” Δ ’ ΔΝ ο 

20 τὰ κρυπτὰ τῇσ καρδίασ αυτοῦ φανερὰ γίνεται, καὶ οὕτωσ 
. ’ -» ω 2 /’ ο ” 

πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον προσκυγ/σει τῷ Όεῳ, απαγγέλλων ὅτι ὄντωσ 
λ 2 ρω α] / 

ὑεῦσ εν υμῖν εστι. 
5 3 τν / ᾳ 

260 Τί οὖν ἐστί, ἀδελφού; ὅταν συνέρχησθε, ἕκαστοσ ψαλ- 
ν ο Ν ο 3 / ” στ σ 

μὺν ἔχει, διδαχὴν ἔχει, ἀποκαλυψιν ἔχει, γλὠσσαν ἔχει, ἑρμι- 
/ μῤ 3 4 Δ 3 ) . ο. 9 2! ’ 

νείαν ἔχει πάντα πρὺὸσ οἰκοδομὴν γωέσθω. 3 εἴτε γλὠώσσι 
ο ο / Ἂ Ν -τ- στ ντα. ἃ Ν 

τισ λαλεῖ, κατὰ δύο ἡ τὸ πλεῖστον τρεῖσ, καὶ ἀνὰ µέουσ, καὶ 
ρ ο ῃ , ὅ ο) 3λ δὲ Ν η δὃ : . ΄ ΄ 2 

εἰσ διερµηνευέτω 35 ἐὰν δὲ μὴ Ἰ διερµινευτήσ, σιγάτω ἐν 
- κ Ἄ / ον ο. - ως - ο Δ 

ἐκκλησίᾳ, ἑαυτῷ δὲ λαλετω και τῷ θΌεφ. 339 προφήῆται δὲ 

οαί 5566 Ἰοῦ (ΠΟΠ ΙΕΕΠΙΡΙΙ) ΟΠΠ τισ | απι. η ιδιωτ. (115. οσα η εδι.): 1Τ. 

η ιδιωτ. (Αρ Έτες ηδιωτ.) ἡ απι. | ανακρ. υπ. παντων: κ 109. οἵη 

20. τα κρυπτα ΕΙ ΝΑΒΡ᾽Εα αἰ1ὸ ἆ ε ἔ μνρ (4 ο {οἱ α]βομπ οσομίέα 

εἰίαπι, ἀθπι]ά οσο. επῖπε) ΑΥΙΞ6Η ϱ0Ρ ΥΠ σο ααί] (5οἆ οκ Ἠῖ5 ΒΥΥ αγΠΙ 

αθί] εἰ οσοι[έα) Ονοαί 145 οεἰπίΣ1δί Ρ1άτΙ 350 Ώμς 5,50 0Ἠ16,614 Επί] ο 

ΟτΙπία, 600 Απηζιας Στ 1901 (οί ΟτΙΠΙ 650 ϱ{ Αππῦ οσοσιίέα «ποφιιε) οίο...ς 

(Ξ αυ 2) ΡΙΑΘΠΙ και ούτω (961, εἰο --τωσ) 6Η ΤέΚΙ, αἱ ρ]εν «γτρ ΟΗΥ 

558, 99ο. 595 Ῥμμανί Ώαπα αἱ | και ουτωσ: ἆ ο Οπ]9ί 1,650 ΑπηζιἝι 6 ές | 

απαγγελλων: Ἐ 10. 14. α»αγγ. (οοτταρίαε αἲ απαγώνγελλων, εχ εΠΙΘΙΙ- 

ἀαίΐοηπε απαγγελλ.) | οντωσ απίε [ο] Θεοσ ο ΝΑΒΡΕΚΑ αἱ [εγαΙὸ Τι 

νσ ΑΥΙΞΕΝ ϱ0Ρ ΑΙ αθί σο Ονσαί 345 αμ ληῖ Ρἱ5 τα πΙ 50ο 0Ητδ,θ1ά ία] 
οοᾶ ΑπιριιςΣ α].... ς Ροδί ο δε. οππη ΚΙ, αἱ ρ]οΥ ΑΥΥΡ Βα8 5, 5 ϱ0Ηγὔ58. 

9»0. 995 μάτι Ώαπι αἱ | Θεοσ βἶπε ο οπΊη κ ρ" κα 1093 156" Ονσαι ΟµΥ 

988. 990. 99 ς Ίπ ΤΙ ο Θεοςσ οἳΠΙ ΝΕΒΡΡΘΙΓΕΚΙ, αἱ ρ]ετ Ὠἱα(νΙ Ῥας 

Ον 611 Τ]ματί Όαπῃ αἱ 

96. συνερχησθε: οἳςὶ συνεισερχ., οἵ αἲ ν. 25 | εκαστοσ 8ἱπε υμ. οαπα ν” 

ΑΒ 1Τ. Τ4, αδοῖ ϱ0ρ: Βαβτεξρῦδό Ἠη]ια]οοά ,,,ς ΤΙ αάά υ ων 6Πη ΝοΡ 
ΕΚΩΚΙ, α] ρ]εν Τὲ νρ Αγγα αγπη σο Ομ γῦῦ” Τ]άτί Ώαπη αἱ Απιοηἒι αἲ. | 

ὀιδαχην (95. ὁιδασκαλιαν) εχει: Α αἰδ ο | αποχαλυψ. εχει απίθ 

γλωσσ. εχ. ΕΠΙ ΝΑΒΡΕΚΑ 1Τ. τὸ. 99. ἀδετά ερ νο βγτα ορ αθί] 

αἱ Ῥαρτερς ὅδῦ Ε(Πα]έοὰ αἱ Αιηοιμί αἱ... ς Ροδί γλωσσ. εχ. «αι 1. αἱ 

Ίοηρα Ρα ΟΗΥ99” Τ]άτί "λαπι αἱ. Ῥτασίετεα κ αἱ Ίπα Γα οπη γλωσσ. εχ., 

Ἱίοιη ο, 4Τ. αἱ (ογοῦ αγπι ΟἨΥΠΙΟΣ63 ΟΠΠ αποκαλ. εχ., 6ο νετο βἷςᾳ ονγαῖ- 

ηπί: απο. εχει εθµην. εχ. γλωσσ. εχ. | ερµηήνειαΥ: ΡΕΕΑ ὁτερ-, ΑΡΕΙ, 

-γιαν | γιεσθω οι ΝΑΒΡΕΡΑ ΚΙ, 41 ρ]α Ῥα5τοβα ”δξ α(ὔό Ον Επίμα]σοά 

Ῥματέα).., ς (5 αυ 92) γενεσθω επτά ηΙΠαΒΟ νὶκ πια Τλαπ1. Ῥγαθίεγεα 

Παζ /ἱαπέ υοδίς | καν ανα µεροσ: κ Αθ" τ1. 114. οπι | και εισ (109. ειο 

ὀε): 91. 985. 95, α5ΕΥ3Σ ΟΙ και 

28. διερµηνευτησ επι ΝΑΡΡΕΙΕΕΚΙ, αἲ. οπιπσ]ά Ονὸὸ εδ Ἐπίμα]σοὰ 
Τματί Όαιαι αἱ (:: νον, αριᾶ απίίαπο5 γαθςοΒ Ποη αβδίαία) ... Γη 

εθµημευτησ ΕΠΙ Ἡ οἱ (ριπδιηῖςβο ο) Ῥ"κα... τὸ. ο διερήνευων 

Σεαυτω: Τα αὐτω 

ΤΙΡΟΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. Τ. οᾱ. 8. 50 Β 

Ἐρι 4, 12 

22 
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δύο ὴ τοεῖσ λαλείτωσαν, καὶ οἱ ἄλλοι διακρωέτωσαν' 0 ἐὰν 

δὲ ἄλλῳ ἀποκαλυφύῃ καθηµένῳ, ὁ πφῶτοσ σιγάτω. οἱ δύγασθε 

7ὸρ καθ ἕνα πάντεσ προφητεύειν, ὕα πάντεσ µανθάνωσιν καὶ 

πάντεσ παρακαλωνται. 93 καὶ πνεύματα προφητῶν προφηταισ 

ὑποτάσσεται' 95 οὐ γάρ ἐστι ἁκαταστασίασ ὁ Θεὺσ ἀλλὰ 

ειρήνης. 

29. οὐ αλλου ο πη ΝΑΡΡΡΕΙΟΡΙς αἱ ρ]αν ΟνοπιτἩ ΟΥ τν 10 Ῥαενεςς 525 Ονῦσά 

Ελα] εοὰ Τά τί Ώαιη .., "Ρα 91. 919” 15ου” οἵἩ οι | διακρινετωσαν 

ΟΙ ΝΑΒΡΡΕΙΟΡΚΙ, αἱ οπιπν1ά (1Τ. διακφιγεσθωσαν) Ονεαῖ Οταν Ῥας 
γομς 31 οίς .... ΡΕ α»ακριγετωσα». Ἐκ Ἱιμαίί [νς αμαίσεπί, ἆ ο ΟΥΡ 

131 επαποίπεί, ϱ «Πεϊιαίσσπί ἐ επαπππεηέ, Απιριβδί επαπιζπεηέ πεί ἴπιέει- 

τουετιή 

90, καν δε ο ΠΠ ΝΑΡΡΟΕΚΙ, αἱ οπιησΙά ΑγτΡ ϱορ Ῥαβτέβρ”5” οσο Ομισή 

Εα]εοὰ Τμάτε Ώαπι αἱ ΟΥρ131. Βίου φποᾶδέ νο Απιυνςί Ραἱ, 

εἰ εἰ ΒΥΤΣΕΝ..., ϱ"Εα ἆ ο ρ Ον 5, 5τό (ἱ αἰλξ, ὑπὸ αροδέοῖηΣ οἱο) 

οπή δε 

91. γαθ ενα παντεσ οΙΠΙ ΑΛΗΚΙ. 31 εχο ΟΠΙΠ (86 1. Απιοιἒί ση] παντεα, 

6. θτἨ” εκαστοι, 38. Τδ. εκαστοι παντεσ) 8ΥΙΡ «ορ ΟναΓ315 Ο]νὴν4 

Επθμιαίεος Ταν Ώατα αἱ ... ΡΕΡΑ 8 Τε νς ΑΥΥΣΟΝ αγπι παντ. 
χα ενα 

09, πγευµατα ΟΠΠ ΝΑΗΚΙ, αἱ Ρίεν { νρ (αἱ. απ [αι ἀσπι]ᾷ αγ] ἴο]) 6αρ 

ΑγΙΡ Αη Ου5/511: 4.115 ο μπί 599 Ἡρίρμδτ 0Η Εαμα]εοᾶ Τ]άχίσοὰ 

Ώαπι αἱ Τανπατοχ, α (οἱ αρζγις μγορλιοίαγσι μγορ]ιειῖς επιιέ διζά) 

Γ{41αἱ 5016 (αριά α11θ)... αρ) πνευμα οσα Εκδ 1. 48. 59. 61” 

10τ. 1403 919. ἆ ο 6 ναδίκ [αι (νἶάςο Ἱπίνα Τις υναϱ) Αγτδο Πρῖρ]ιττ 

Τιατίιοα ΟτίπιΣ, 8 Ρ14ΙαΗδο14 Νονα απο (411951) ΠΙΙΙ156ό Απιυγιι 

αἰ.  Οοπαα Τεῦτας οἷς: ο, Ποπεπᾶις οδὲ ΠΙΕΙΣ Ῥρίμν. Βπὶοοξὶ 

Βαπέ, ποπ ιγοφαπάις οἰπφηϊαγί βαυϊοσίας οδί.. | νποτασσεται: 1, 

«σονται 

3δ. ακαταστασιασ ο (Ρα οπι) ὤεοσ: Α οτ. ΒΥΙΣΕΝ οορ Ἠρρῦι (αρ Ταϱ) 

ϱ Φεοσ ακαταστ. Αραᾶ Τεναπατό αν ρονρ]ίαν: ποπ επύπι αμεγβίοτεῖς δι! 

«εᾶ ραοἶδ, ππάθ αρρατοί ο Φεοσ 6ΚΤη Ιπ εχεπιρ]αγῖ 81ο ΠΟΠ Ιπνομ]ββθ. 

Α]ππ{]έει Απιῤηἒμις ποπ οδέ επίηι «ἰςδεπδίοπί απιοίο δεᾷ γαοῖς. | αλλα 

ΟΝΙΠ ΝΑΒΡἩ 4τ. α19936Ν αἰνίά Οµι555 Ἠαια]εοᾶ απ... ς αλλ οι τα 

ΚΡΗΙ, αἱ Ρ]ονν]ά Τ]μάτί αἰ | ωσ εν πασαισ αἴο: ς (Ποπ ει αὐ 2) Ίαες 

οπά. απίοσεάᾱ οοπίαπσ, πθς αίον α΄ Ον Τατ "λαπι ΓΙΡΙΥΙ 06ο | 

των αγιων: τα 2. 10. 61. 95. 191. Όδος ο5ΕΥ νος]α (αἱ, (απ ἀσπιῖα Παν] 

{οἱ 56ά ΠΟΠ απ) {ο (πο Ποπ ἆ; οἳ ονταί δαῦ ἆο ᾱ, δε οοη/[ιάἴδβο 

ναί οΠὰ ϱ) ΥΥΝ ο.” ατπηαιηδί ο(οοηδί ΟΥ 905 15 (β6 4 Ιποδο 1 α]ίογο Ίος 

ῥιατασσομαι. Αἲ ΟµΙ01 οἱ 306 πος διδασκω πθς διατ. πά1τι). ας ὁι- 

ῥασκω, Πε Ώαπι διατασσοµίαι ττ οἱ 4, ἐπ. | μι ία ἀἰδεα ντε ἐκκλη- 
[ ο ο αμ - 

σιαισ, των αγιωτ' αι }υ1αι τς έν οἷς, 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΑΛ’ 14, ὃτ. 54Τ 

{ ; τς - ο Π] ε Ξ- 
«σ ἐν πάσαισ ταῖς ἐκκλισίαισ των ἁγίων, 94 αἱ γυναῖκεσ 

. -. , / 3 ὦ λ ώ - ο 

 ταῖσ ἐκκλισίαισ σιγάτωσαν᾿ οὐ γὰρ ἐπιχρέπεται αυταῖσ λαλεῖν, 
λα γι ς ΄ Ν εν ας , / - υ 

«λλὰ ὑπωτασσεσθωσαν, καθὼσ καὶ ὁ νόµυσ λέγε. 90 εἰ δέ τι 
εν / ” . 1 "ο / ος . / ο 

πα ευ’ ὈΦέλουσιν, ἐ ΟΙΚΦ τουσ ιδίουσ ἄνδρασ ἐπἐρωτατωσαν 
ν) Δ ΄ 3 λ - 3 3 , ο ή ες -- 4 

αισχοὺν γαρ ἐστιν γυναικί λαλεῖν ἐν εκκλησία. Ὁῦδ ῃ αφ υμῶνο 
η - ο Εμ. υπ 3 Πω - , ’ 

λόγοσ του Θεου εξήλθε, ἡ εἰσ ὑμασ µύνουσ κατηντησεν; 
ρ πο -- ΄ π Ἀ Π 3 

ὢί τισ δοκεῖ προφτησ Σιναι / πιξυματιχοσ, ἐπιγινωσκετω 

24 αἱ 0. Ἠο νειβι5 ΡΕΓΩ 95. ἆ ο {ο Απιζημι βεάτ] ροβδέ ν. 40. ροη. 

αἰπιϊ]τ{ον [13 (1. α. ΥΙο(ογέαΡ) νν. 96-- 40 απίο νογβαπῃ 94. αἀβον]ρςῖε, 

ηθς {ΜΙΠΕἨΠ δοβάθΊη Υ6υδα5, πί ρορίοςα 5οφπππίαγ, ἀθ]ον]ῖ. 

94, αι γυ)αικ. 5ἵπα υμ. υπ ΝΑ ὅ. 1τ, 91. τὸ. 90. 115. {ἓ νο οορ Ὀμβιῃ 

ΑΙ. πα Οτοαί”τθ ΜοϊοπεΡβίρΗ ὅ51 οἱ 26 Πα] 86 Νγββεσσίεςτ (1, 149) 

Ἰοππα] ο απ ΟΥΡΊ18Ροα]...ς (409) Τί αά Όμων εππῃ ΡΕΕΕΚΙ, πἱ 
Ρίο ἆ ο (933Ρ Εταεςῖ» σβΥΥΣΕΝ ϱἱΡ ο, οὗ, ΟΙ 10υ 015 Τμ τε αἱ Απιοερ 68: 1002 

Αιπυνδέ Βεάπ] | εν ταισ εκ»λησιαισ «ΝΤ ΝΑΗΡΕΕΟΚΙ, αἱ [ογα ΟΠΙΠ ἆ ϱ 

{ο νρο]θ απη (13. ἀθιπῖά Ἰατὶ ΥΙΥΡ Άἲπι Μοϊοπερίρη 331 Ον εαἳδτὸ γιο 

(αἲ απίς) Ον Ειίμα]σοά Τ]άτίι απ αἲ.... 119. [α”. (οἱ ΑΥνΣέ «ορ 

ὑαρπα αεί Μεοτοπερίρὴ ὔοῦ Γ 11507 εν τη (ΜοἼοι Ὀ]α] ο1). εκκλησιε 

επιτοεπεται (α)/) ομπή ΝΑΠΡΕΚΑ αἱ ρ]α510. Μοιοπερ]ρη 560 Ονοαι τν 

ΕΠ] οὰ Ώλαπι, Ἱίοιῃ ρογπιζζέω ἆ ο [ο νρ ορ Ὀπδιῃ Αῑπι ΑΠΕ (πί 

Ἀπίς) Απηῤηοιαι... ς ΤΙ επιτετραπται οἳἹη Κ{Ι, επιτετρεπται, Ιἴθιι 

Εν] 9ὰ ννιΣί) αἱ Ίοησα Ῥ]πι Μ οἴοπερίρ 931 11 50Σ Ον 10ο Ταν αἲ. Ἱξαιη 

αγιπί” | αυταισ: ΙΤ. ὃτ. εδ) αυτοισ | αλλα ΟΠΠΙ ΝΑΠΡ” ΜοΙοηΕΡΙΡΗ 060 

Πάνα] ἐοά ννες αλλ «απ ΡΕΡΕΑΚΣΙΗ, 1 οστίο ρ]ον ΜειοπορίρΗ 51 Οι 
ποῦ Έα γί ανα αἲ | υποτασσεσθωσαν «1 ΝΑ 0. 10. 1τ. 99. τι. τὸ. 
90. ΑΥΙΦΕΙ ορ ὑπβπη πα Μοϊοπορίρα υἱ5 Ἐπίμα]ἐοὰᾷ Ὥαπι ν.. ς Τϊ 
υποτασσεσθαι 6ΝΠΙ ΡΕΟΚΙ, (Ἡ -τασσεται) αἱ Ρριετά ο {ϱ νρ ΔΥΙΤΡ ΑΤΗΙ 

Γ1190 Οι Τατ αἱ Απο Αιιυνδίι αἰ. Εταείεγεας Α αὐά τοισ 

αιὀρασιν 

30. ει δετι: ΡΕΚα 1 νο Απιυσρί αἱ εετι δε, δὲ (ίά αμίεπι | μαίειγ «111 

ΝΟΠΡΕΕΕΚΙ, αἱ ρ]ον εἰς (αἱ. Οτέαίᾖ19).., κ αἲ (Ὁ Ιαίο) 11. 25. 26, 91. 

τὸ. Νγβ81 339 πανθανειν | Θελουσω" οἱ. ΝΥ5» αίο, ὃτ αἲῦ Ονεαῖ Ῥ]ιάνί 

εθελουσιν... Α Τὸ. Ώαπι θελωσιν | εστιν: Ἡ Επμα]έοά οἱ | γύναιχι 

(αμ/) οππῃ α Απ 1τ. 51. τὸ. 80. 191. αἱ {εγοΙὸ (νο «ορ Όαδιῃ αἲπι αοἲ] 

Ον πιστα ΕπίΠα]οἆ (γυναικα) ΟΤΑ 91 (Κοἆ Βαοί ]οςιίο) Ώαπι Ρε]... 

ς γυναιξιν οαπι πΡΏκακι, αἱ Ρίει ἆ ο (δρ βιαεοῖς αντι Ονεδί σι 

ΟΙινοά Τ]ανί αἱ Αιποηοι αἱ | λαλειν απίο ε)) εκκλ. 61η ΝΑ 1τ. ὃτ. ο. 
Τὸ. 80. Ενρ «ορ ὕαβδιη αεί] ΟνΥοδί”τ9 561 ϱἱ”50 ΈΏαπι Ῥα] ... ς Ροβί 

εν εχκλ. απ ῬΕΕΩΚΙ, αἱ ρίεν (5οἆ αἱ” απία γυναιξι) ἆ ερ ΒΥΤΗΙΡ ΑΡΙΗ 

Οι ο 219 56 Ογ 401 Μα] σα Τά νι αἲ Απιζισι | εκκλησια: ΕΡΤΑ, αἱ” 

4 ο σ8γΥΡ Τ]μάτί -σιαισ 

56, µονουσ κατηντησεν: ΕΕὰ  κατήηντ. µονουσ. ΒΙΙΠ Τον εορ κατ. απίθ 

ο εσυ. μον. ΡΟ 

ὮΤ. επιγινὠσκετω (ΡΕ επιγιγι-) οἳ. Ον εΔΙ30 είς... Ἡ Ον 105 γι ώσκετω 

(Ον αὐά ταυτα) |. πυσιου ΠΙΑ ΝΕΡΕΕάΚΙ, αἲ μία ΟΥ 05 αντί Επη. 

ος 

1 τες, 18 

απ ἃ, 16 



548 14. 98. ΠΡΟΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 

ο ῃ ε.α» α , 3 ο ιτ: 3 ; 2 .ν 2 -- 
ἃ γράφω ὑμῖν, ὅτι κυρίου ἑστώ' 98 εἰ δὲ τισ ἀγνοε, ἀγγοεῖται. 
. ιά 2 / .. ” Δ ’ Δ Ἀ -- Δ 

ὢ9 ὥστε, ἀδελφοί µου, ζηλουτε τὸ προφητεύει», καὶ τὸ λαλεῖν μὴ 
/ / 5 / ολ 2 / Δ 1 /α 

χωλύετε γλὠσσαισ᾽ 460 πάντα δὲ εὐσχημύνωσ καὶ κατὰ τάξιν γι- 

γέσθω. 

Τε Α Οτσδί3τ οἱ 31Ἱ εου (εί εἰ. οορ)...ς (Ξ- αυ 82) Ριαεπι του 

ο πηπαδο πηπΝΊά Ἐππίμα]εοὰ ΤΡΙ | εστιν 5ἶπο αἀαίανη ουπα ϱΕΡΗ 

α (αἱ. ϱἨ, {απι Πάο]]ίον ἐταπβδογρςῖς) 14. (εισιν ΡΥο εστ.) ἆ ο ς Ονεαί 

Σπ (οοπβτπιαί αἀά1Ιδ ὧσ ου παντος επιγιγὠωσκοντοσ τα του Θεου. 

Πεν” 5ὸ ἵνα ουν επιγινωσκωµεν τα του Όεου) αἰ55: οἰπί τὸ ο(δό: (αἴτου 

19060: ει τισ δοκει 18 αγνοειται αἴαιί) ἨΗτ]56 Απιῤιμιιςς αππε Ἰαείῖο 
πε ρ6ς 56 ΟΠΙΠΙΠΠΙ Ππαχίπιε οοπηπιοηάαίατ, Πα αεσεἀθηίο Οτἵροπο αἲ 

ϱγαΝΙ5ΒΙΠΙΟ5 Υ86005 1βίΠΟΡ Ἱπβ]ρηϊ απσογ]ίαία Πα νε. δη 

εστιν εντολη ουπῃ Ἀ (Ἠ εντ. εστ., « εστ. εντ.) Απ 1Τ. Αιρερ 105 (3,605) εἰ 
1ο 95,3 (αἴτοα Ίοσο αοσιγαίθ ὤοπιπιί εδέ πιαπάαίπι), Ἰξεια 6ορ αθἰμ....ς 

εισιν εντολαν (5εἆ 0 επτολαι) οπι Ῥοδίέμ" κτ, αἱ ρ]εν (0τ. 80. 

Ἐπ(1α]εοᾷ εντολ. εισω’, 95. ΟἨν εισ. αι εντ.) Εν, αυτα Όαβιη ΑΤΠΙ 

ΟΙγ403 (εισ. αι εντ.) Τμάτί Ώαπι αἱ Απιοιμισσᾶ 

38. αγνοειται ου ΑΡΑ ΥΙΡ"Ες (Ε ήγνοειται, ϱ8ἳ” αγνοειτε) Ον 5190 

(ρεγρῖί βἰα(ῖπι: ουκουν 9 αμαθτωλοσ αγνοειται υπο του ὤεου;) αἴθαί 

2οτ (ο ]ίππι οδὲ αγνοειτω, αἲ ροτρ]έαχ οὐ μόνον οὐκ εἴ τισ ἀγνοει τὰ 

τοῦ ἀποστόλου, οὗτοσ ἀγνοεῖται ὑπὸ τοῦ 9εοῦ, αλλ εἴ τισ ἀγνοεῖ λέ- 

γων' πνεύµατι Θείῳ λέγοι [3] ὅ τι μὴ πνεύματι δείῳ λέγει, ἀγνοεῖται 

ὑπὸ τοῦ Θεοῦ), Ἱίετη ἑρπογαίη ἆ α, ἰσπογαδίων {6 νο ΟτπΙΣ)Τ5 οἱ θύτ 

ΑΠΙΡΡΣ36: 18 Αιηῤγςί αἱ, ποπι οοφιοβσείιη’ Η1Ι55, 1έθιη Ῥαδτη (α{ Βησο]υν 

ἵπ ποίῖς ρετ αγνοηθησεται τεᾶάΙέ, 1Ίἴεπι «ορ Ῥεχ αγνοειται. Οοπίνα 

ορ αρ ΜΠΙς οτί ἱφπογαπβ) ...... ς Τϊ αγνοειτω απ ΝΟΑ”ΒΡΌΘΙΕΕΚΙ, αἱ 

οιππΥ] αγταί (οορ ν]άο απίθ) αγπι αεί Ον επ ἈΣτικί (86ᾷ ν]άε απίε) 
οἱ”50 (56 νετρα Ῥαιι]1 αβογαπ{ι). Οτή ο” Βαύμα]έοά Τπάτί απ αἱ τ: 

ἀπ υἵαπα πο αβί απἶπ αγνοεντω Ρο {ααϊ]οχα Ιεοίῖοπα ἹαῬοπά πι 81ί 

99. αδελφ. µου οἳΠῃ ΝΑΒ” Ρυ6ίό 1. 99. 83. 45. 0) τ1. ΤΑ. 115. 119. αἱὸ 
φγγαίν ϱορ (αείἩ Γγαΐγες ποβίγέ) Ομτ10” Τάνε Όαπα α).... Ἠπ αὐ. [μου], 

ς Τϊ οἵη µου απ Ἠ5Ρ"ΕΚΑΚΙ, αἱ Ρ]α Τέ νρ Ῥαδιη αὖπι Απιζἒοι Ρα] αἱ | 

τα ΟΠ1 το Πίο προφητ. | Ἡ 48. οπῃ το απίε λαλ. | µη κωλυετ. ηος Ίοεο 
οππι ΝΑΒΡ 11, ὅτ. Τὸ. (οοΡ Ῥαβίη πε ῥγολίδείε ἰοφιῖ ἵπ ζἴπφι.) Ἐαίλα]εοὰ 

Ώαπι ... ς Ροβδί γλωσσαισ ουπι ΡΕΕΑΚΙ, αἱ ρ]ος Πέ νο ΑΥΤΗΙΕ απ αθί]ι 

Ον 103 Έμάτίέ αἱ Απιυνςί αἱ { γλωσσαισ 8Ίπθ εν 6ΗΠΙ ΝΑΡΟΕΚΙΙΡ αἱ ΟΠΛΗ 

νά [νο εγταίξ απα ΟΥ Εαίπα]έοὰ μάτι Όαπι αἱ Απιησι αἲ εν» η 

ρναθπα [ε], ΤΙ εν ειπα ΒΡΕ ἆ ο µ ΟΡ Ὀαβπι (εν γλὠσση) 

40. δε οππι ΝΑΒΡΕΓΑΡ αἲ1δ 1 νρ ΑΥΙΞΕΒ «ορ αἲπα ΟΥ 40” Κπινα]εοά Ογν 

α”ον4δυ Ῥμάτί Ώαπι αἱ Απιζιισι... ς (-- αὖ - 3) οἳ1 6Η ΚΙ, αἱ Ρ]ι 

(ναβτη ᾖαπέ πιοᾶο οπωιία ἄεσεπίεν εἰο; 3ΥΧΡ επι), Ίτεια, 6εγ{θ ΘΗΙΗΙ ΠΟΠ 

αἀβον]υαπῖ, Βαφίθβρ 969. 453. 495 ο{υαρίδ65 ΟΙ 1185 ΑπΙΡΟΒ1: 58 α] 
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ΧΥ. 

9. ος - 3 ΄ Ν 2 ο] 

1}. ΓΓρωρίζω δὲ ὑμῶν, ἀδελφού τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμιν 
« -- ω ] “0 Γ Έξ νε ΄ 9) 5 . .. 

υμῖν, 0 και παρελάβετε, εν ᾧ και ἑστήκατε, 3 δι οὗ καὶ σώζεσθε, 
΄ ΄ . ’ { ἵ-ᾱ υ] Γ . ” 

τίνι λογῳ ευηγγελισάµη» υμῖν εἰ κατέχετε, ἐχτὸσ εἰ μὴ εἰκῇ ἐπι- 
/ ο] Ν ο ; Δ Δ 

στεύσατε. Ὁ παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοισ, ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι 
- Ἀ ο « Ν - «ς - ιά - Ν ’ 

Ἂριστοσ απέθανὲν υπὲρ τῶν αμαρτιῶν ἡμῶν κατᾶ τὰσ γραφάσ, 
κό ο ῥ ν ὦ ’ -- ς / -- 

1 και ὅτι ἐτάφι, καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ ἡμέρα τῇ τρίτῃ κατὰ τὰσ 
/ (μες Α 4 ἐ ΄ -” ” κ. / ο ” 

Ἰραφασ, Ὁ και ὁτι ὠφὑῦῃ Ληφα, ἔπειτα τοῖσ δώδεκα. ϐ ἔπειτα 

ΧΝ. 1. ευηγγελισαµών: ΡΕ ευαγγελισακ. | εστηκατε οἳ. Γἱα]3554 οἱο: ϱ31 
α στηκετε. Ἱμαίί σίαξῖδ 

9. τινι λογω: ϱ" ἆ αἀὰ και. ΟΕ αἱ. Απιργςί «ιιοᾷ εξ ΦΕΓΊΊΟΠΕ αππιιπἐαυτ 

οοὐΐς | ευηγγελ.: Οι 2αἴ 335 ευαγγελισαμην (πο Ἰαπάαί ν. 1.) | εικατ- 

εχετε εἴ. 5ΥΤΡ ΠΕ εν Οτεαί Γ1α1554 είς... ϱ Έδια ἆςθρ Ιαχόν Απιουςί 

ὀφειλετε (ΕΕἱα οφιλεται) κατεχειν 

ὃ. Αβεγαπέ νεγδυπα Πτα 09 Ον 19 Ε1α1954 Εδρ5 516 ο{6ε]ος 336 Ογναοί 14 

Τατηαγο ὃν ΗΙ11015 Αγζ]α|551 (113) εἴο | ο καν παρελαβον οἳ. ΟΥ1)3534 

Ρἱα] 56/ Εαςεε]ος 336 ϱ{5 516 01110 ἀῑδενίθ ϱ! πγ Αιιβ6ΟΠΣΘΠΘ8,ΤΟ ϱ/ΑΠ10 

Ῥο] αἱ ... Ιπί309 Τετ ς ὃνδ ἨΙΙ1ΟΤ5 Απιζιιιοἕᾶ: 1641 Απιργρέ α] οπι 

4, τη ηµερ. τη τριτ. ΕΠ ΔΑΒΡΕ 1Τ. 91. 9. ἆ ο 6ορ ΥΤΡ ΟγτΆΥ300 Ἐπίμα! 
οοά ΟΥτίοἩ 1011 ϱὲ (οπι τη 869) ΕΙΔΡΗ 135 Η] 1018... ς τη τριτ. ήμερα 

οΠῃ ΕΑΚΙΡ αἱ] ρ]οτ ἔ5νρ Ρο ΒΥΕ Ῥαδπι ΜΟΙομεΡΙΡΗ 531 ϱ|56δ Ῥ]α|[ 554 

Ἐιδπια! 501 ΟΥτΑΥ 205 Ομ 113 Τματί Ώαπη αἱ Τη{ 205 Ῥεγµπατεθ,5 ΑγςΠοΙ 
591 ϱ] 

ὅ. επειτα επ ΝΑ 1Τ. ὃτ. 46. τὸ. 109. 12196Ι Εβλίσί 113 ομηαί 801 Ογντητ 
316 0/15 Επίμα]σοᾶ Ἠεργεμβίεν απ στ. ς Τμ Τϊ ειτα ευ ΒΡΕΚΙΡ αἱ 

ΡΙεΓ ΒΥΤΡ 116 Εταθό ραῇ (αρ Ἐηρε]ῦτ) «ορ ΟΥ 19354 Ειδιηα! ὔ5π. 397 Ογγαεί 
τα μάτι Ώαπῃ αἱ... ΡΕ και μετα ταυτα. Βαπ]1ίθχ οἵ ῃοδέἼιαεο ΕΠΙ 

[ι Απιζιοι (νρο]ε εἰ ροδέ ος, ἀειπ]ά εἰ ρο5ί), εἰ Ῥοδίεα ᾱ 6, 5 εἰ Ῥοδίεα 

ἐ ροδέ Ίαεο. Τ6πι ϱο ΒΥΥΣΕΝ αγπη; Ῥαμβπι ἑαπίαπι εξ :: αρρατεί βέπἁ Ἱαπι 

νατῖαπαϊ οΡΩΠΗΙ8Ρ6, Ιἴ6πῃ 1η 6ἶδ αἀαθ δεαπἁπίατγ. Ἐ εκ Ρ"6ίό Ώαες 

πιοηΏβίτα σοπ/[6οῖξ: µετα ταυεῖτα τοῖσ δώενδεκα. |.δωδεκα ΕΠΙ ΝΑΒΡΟΚ 

ΓΡ αἱ ἴογθ ΟΠΠ ΒΥΥΣΕΝ ϱίρ ἴχῖ δα] 60ορ Ώαβπι αΓΠΙΖΟΗ αεί ΟΥ1394 Ες 
ΠΙ5ί 1912 ο(πιαΙ 201. 501 Οταν 515 Ογτασί 14 Ἠεδγομ] εν απαεδεστ (0ο{ε]αογδή”: 

καθὼσ παῦλόσ φήσιν ὅτι ὤφθη κηφᾷ, ἔπειτα τοῖσ δώδεκα, οὐ τὸν 
θωμᾶν συναριθμῶν, οὐ γὰρ παρῆν, ἀλλα µατθίαν καὶ ἰοῦστον οἱς) 

οἵο. Ὀδεντίπιε 49 Η. 1. εχρ[ἰοαπίεπι Ααδ νὶὰάε Ροδί... ΡΕ 1293 Ίένρ 

κο ΒΥΥΡ ΠΕ αΥΠΙ 15ο Ἠιιβηιαί 201 5 Ώαπη (αά4ά: μετὰ γαρ τήν ἀνάληψιν 

ὁ µατθίασ κατελέγη, οὐ μετὰ τὴν ἀνάστασιν εὐθέωσ) Ατοβε]δ] 

ΑΠΙΟΥΣί ἨΠίεν αἱ πα ενδεκα. Τα ΑαςσοονςότΙ, Αἱο αμίεπι οι αρραγεί 

(ωζδιι ἀιοδεσύπι, φπεππααπιοάπι Ίιεο ηῖδις (πι ειιή. Εἰεγί επιύπι Ροξεδί 

μέ ἷε ἔωδα ἀἰδοῦριίογιπα Γιιοιτπέ ἐδίΐ «ιοδεοσῖπι πεδοίο φμῖ. Λίαπι ἐζζο5 «11ος 

σ6α1, 11 

11, 98 
1ο 94, 965 
ΈἘς 50, 8 88 
Ρ515(15], 10 

Ίμο 24, 54, 56 
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” » Π / 2 -- Ε / 5 5 στ ε , 

ὠφύῃ ἐπάνω πεντακοσίοισ αδελφᾳοῖσ ἐφαπαξ, εξ ὧν οἱ πλείονεσ 
/ [ο 2/ ο) νο] ΄ ” .. ο 2 ; 

µένουσιν ἕωσ ὅρτι, τινὲσ δὲ ἐκοιμιθησαν. { ἔπειτα ὠφύη /ακωβῳ, 
“ πο) 2 / -- ” κ ἃ η ς Δ -- 

Αοιθ,4 ἔπειτα τοῖσ αποστόλοισ πασιν. Ὁ ἔσχατον δὲ πάντων ὥσπερει τῷ 
3 ’ 2/ 9 . 2 / υ) 2 Δ ΄ 3 3 6 » κ. - 2 ΄ 

Εν θ,5 ἑχτρωματι ὤφῦῃ καµοι. Ὁ) εγω γαρ ἕιμι ο ἑλάχιστοσ τῶν αποστο- 
Ππ] ε) δ αρ ᾿ ο ϱ ϱ) ΄ ο, σΩ./ Ὁ Δ 

Αειο λῶν, ὁσ οὐκ Σίμί Ικάιόσ καλεισθαι ἀπύστυλοσ, διότι ἐδίωξα την 
5 , - Ὃ / ΔΝ ολα νας 
ἐκκλισίαν του Όευυ' 160 χάριτι δὲ Φεου εἰμι ὃ εἰμι, καὶ ᾗ χάρισ 

3 τό » |. Ἡ 3 Αα / 2 Δ / τι -- ΄ 

αυτου η εἰσ ἐμὲ ου κει εγενηὕΘη, ἄλλα περισσὐτέρον αυτῶν πάν- 

αμοξίοζος ποπεύπαυτέ, ποπ ἴαπι ἀιμοεεσίπι δεᾷῖ ιιζεοηι ἀἰσεγαί, δἑοιμί 01 - 

ππ{1ἱ εἰταηπι οο ἶσεδ ᾖαδζενπί; φιοᾷ ογεῖο Ώεγέιῥαίο Ἰοηιῦιεν 

επιοπάαθδε, Ῥιίαπίε» (1ε τἰζῖς ἄιιοαεσῦπι αρ. ἀἰοξιπα, ϱγιῦ αηι Γμαα εθἐὠιοίο 

πωιζεοῦηι εγαπί. δεά δίοε τί οοᾶίσες υεγζα5 ᾖαδεαπιί «ὶ πωιάεσῦι ᾖαθεμέν 

φέρε αἰίο (ιοδᾶαπι «Πιοδεοίπι ἀἰδείρωίος Ῥαμίις υεζί ὑπίειίρί, εἷυε δασγα- 

ἐπ ἐλίιπι ππιπιεγιπι εἰίαπι ὕπι μιάεσίηι δέατε υοζιεγϊ --- πΙ ὑπαε εσἰδεΐ 

«ος σεγέαἰζ υε] ἰδίογιππι αἰίσιῖ υεγαοἰβδίπιο πιανγαἰογ; εριύπαγέε υἰάέαξι" 

οἱο. Αῑίεν Ίάεπι Ααμαιιδεδίσεπες 1) 111 (9, 11406). πε οπΊνη ρε ΕΥεςΙ0- 

ολ στι ἀἰσίωπι. ἴ]δί επῦπι ραγξ πιαίογ ἐδὲ αιέ ροίοΥ, 8ο[εί εἴιδ πιοπιῦιε εξίατι 

χι οοππμ1 ελιεπιά{ γιο α ἔρεωπι ΠΟΠιΕΊι πιο με) ὐπεί: δίοµέ αἄ ἀμοσεούηι 

αμονίοζον ἔαηι ποπι ρε ὐιεδαέ Πας, φιι εἐίαπι πιογί5 ιΓζέ επι εἰοηιήιιιν 

Γπεδιή’Γεαΐ α πιο ιβ, εί ἑαπιετι ἱρθζις ἄποσετιαι τί ΠΙΕΙΣ ΠοΊπειι αροδίοζι5 

ὕι ερἰδέ. δια (επί, δέ αἲί επι αρραγιιέσδε ἐς ἀποάεεῦπι: ει αγἰσπ[ο 

ειῖπι ιου (έγαεοὺ οοᾶίσεν αθειέ, εξ πιοτι Ῥοδδίμέ ὕπιε[ίφί «ισπ «πιο- 

ἀεοῦ, δεί τί ὕι εο ΠΙΙΠΕΙΟ ὑιδίφτιεδ. 

«πλειονεσ (αυ) οππι ΝΛΗΡΕνα αἱ ρ]α51ὸ ΟΥ 115 Εςρ5ὖδι Ευ να]εοὰ 
ΟγιαοςΜς,,ς πλειουσ εππι Κιν αἱ ρίει Ειδθῖσι 1 Ον Η15 Τ]νάτί Ίλαιπ 
αἳ {τινες δε (κ αὖά εξ αυτων) 5ἶπο και ουν να Ρρ μα 617” 19190ι 

ἵν νρ ο δαµ ορ Όαδπι ΝΥΙΥΡ αὖπι (ΥΥΣΕΝ οἱ «ζαπι το τινες δε) 

ΑΙΡΕΟΠΙΣΟΤΟ Απιζησιἅα)... ς ΤΡ αὐά και οἶπι πλ" ρύκιν αἱ ρε πο 

(αο διωιέ «Γιιὲ εί οὐᾷου πιζσεγιώι) Ον 183 Έιδυς 551 Ατοο] 1 Οι Βάλα] 

εοῦ Ογτασί ή Τ]άτι Ώαπη αἱ 

ἐπειτα ὠωφΘη ου ἈΔΕΡακις 1Τ. δτ. 4Τ. αἱ μον Ον 1103 Εικηναίσοτ 

(οπιίβδο ωφθη) ΟΥΤΠΥ216 Ειίμα]έοὰ είς... ΡΕ εὐρ ΟΥΤΕ 1 ειτα 
επειτα τοισ οὐ Να Αξεακ {. 17. 96. 49. 46. 48. τὸ. τὸ. τ4. 9ὸ. 106. 

109. 91933 αδον αἱδ5οι αἱ αἰία ΟΥ354 Εκυ» 551 ομηαίὔοτ Επ]να]έοά Ογν 

αὐἰ Ώαμ...ς ΙμΠ ειτα τοισ ΟΠ ΑΕΒΡΗΗΡ αἱ ία ΟΥ Ταν αἱ 

«ώὦσπερει (ΚΡ ὃτ. ὠσπερι): ϱ" Ε5ρὔδὸ ωσπεῳ | ᾠσπερεὶ τῷ: δῖς ΡΟ1Ρ 

ὃτ. οἱς, Ἑάίαπι οΐίαια Πῦτ Ον 1105 Ης9ρ53589 οἱς... ΑΡ ὡσπερεί τω: 

αὶο ΙπΙμιιδὸ Ἰπι (6 αρ οχ]), 1ος αίον οὐ ανα Ἱρίρμ ο Ον 11ο. Ίο - 

ία Ονσοᾶ Ῥαδίθεπ» | τω οἱ. Ἱ Ον Έα» Ερίρι είο... να 19Ι66ί κα] 
(Πο Π{οπα ορ) οἵη | καμοι: Ρα και ἐμοι 

10. 1 εισεµε: ρα οἱ1 η. Ιίοιι 1 νο Ρρ]Δἱ /γαζα ειν πι πιο | ου κενή 

εγενηθη οἳ. Ονσαί αρ 1 (8οά 10 ουκ εισ κενο ἐγενηθη) οἱα, Ποια 

ρασμα ον Γι ἓνρ Ηἰονίονα 5 (04,3,316) οιΗ1Ο Ααραί Το μὴ 6,615 1], Ον 

1 21601 μμ τοι Γωά ... ϱ' πτωχη ουκ εγενηόη, Εξ πτωχη ου γε- 
γονεν, Ἰίοιι ἆ ερ Απιυόοσεά ραιιή 12 (1580) οἱοὔ/1ν ή Απηρισι αἱ ραιμε 
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3 , 3 αν 9 οτι 2 Λ « ; - - Δ υ ; 

των» ἐκοπίασα, ουκ εγω δὲ ἄλλα 1 χαρισ του ὕΨεου συν ἐμοί. 
” σ ΕΙ ” - σα , υ α΄ 

1] εἶτε οὖν ἐγὼ εἶτε εἐκεῖνοι, οὕτωσ κηρύσσομεν καὶ οὕτωσ ἐπι- 

στεύσατε. 
τὸ ολ σ- ν ῃ σα - - 

189 ΜΗ] δὲ Χφιστὺσ κιρύσσεται ὅτι ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, πῶσ 
α/ 3 η, π Ὀ ερ -. 5 . « ο σον 

λεγουσιν ἓν υμῖν τινέσ ὅτι ἀνάστασισ γέκρων οὐκ ἔστως 19 εἰ δὲ 
οκ τος - Ὦ ” ενώ) -- Ν 3 ῇ : ν εδ 
ανάστασισ γεκρῶν οὐκ ἐστιν, οὐδὲ Χριστὸσ ἐγήγερται' 14 εἰ δὲ 

Δ 2 ’ Ν Ε) ΔΝ « - Δ 

Ἀριστὸσ ουκ εγήγεοται, κΣ)Ο}’ αρα και τὺ κήρυγμα Ἰμῶγ, πὲγΊ 

(ἆ ο Ῥαμψετα, Απιοο5 εφέια) πο Γι. Βίο ο: Ῥαμρεν "/. επι. 

Πίο 6ο αμπΠοδζονα πτωχη ἀοσοπετα 1μοεῦ. εἰ ἄαὐ6|. | αυτων (αδὲῖ ρορί 

παντ. Ροη) αἱ. Ον]πῦἁ,46τ. 656. 568. 5ῦδ. 65ι οἱς .... Ρ6Ι"ΤΤ οτι | παντων: 

καὶ 191ευί απαντων | αλλα ή εΙΠΙ ΝΑΒΡΤΕ ΙΤ....ς αλλη επι Ρέμα 

κ»Ἡμρ αἲ ρ]εν ΠακίοἩ 1005 (]μγ416 Τμάτι Ταπη αἲ | συν εµοι ἂῦσαιο η 

ο νΝ ΒΡ "Ρα, Ιἴοια φγαΐέΐία αεί πιεσµπι Ἱ νο ΟΠΕΣ 101 οἱή6τ. 586. 556. 535. 

651 Απιῤησί α].... ς ΤΙ ή συν εµοι οΠΠΙ ΝΕΑΡΌΕΙΟΕΕΚΙΙΡ αἱ ΟΠΙΠΥ1Ι Βαβ 1,103 
οἱ 5155 Ῥς-Α11ι 22335 014186 Επία]σοᾷ ΟγτΙοΙ 1095 Τά νε αἲ Ι. |. εἰ (η εν 

ειιοι) 504 ΑπΙΟςΗ 1995 1166 Ώαπῃ αἲ µ. 1. οἱ 3196 α]. Τέθπι δα] ΤΠ αοἴ]ι 

Ον ΣΤ (φας ἵπι πιο εδέ) Ηιατίον αι” (φισε ἵπ πιε εδ) ομαῖῦ 

11. ουν: υ"εᾶ 4α [ο ρο ΙπῖΞ00 δε, νο Τοαγριᾶ]ο 19 (6ρ4ιηατς 130 δίνο 

εφο, ὑπιφιῖέ, δίσε Ιί οἵς) επύπι ... Ὀάδιη οπι | επιστευσατε (86): κ πι- 

στευσατε 

Ι». οτι εγηγερτ. εκ νεκρ. «11 ΝΑΒΡΟΚΙΡ αἱ οπηνΙά ἔνα (ἓνρ φιος Τεδι- 

γοωᾶ α πιογέιής, Ἰΐοιι α1) οἰς το (59 οκ Τ]ιάτι) ΟΗνή55 Επίμα]έοἳ Ογι 

Ἀοι 1 Τ]νάνί Ώαπη αἱ Τατίτες 6835 Απιζἒιἒι α]. ... Τϊ εκ νεκρ. Οτι εγηΥ. 

η ϱ"εἰόμρα 4 ος ΟΥ2311 οἱεαί 355 (6: απο Ιεσίῖο Πο ποπῖμηΙ ῥγαθ- 

(οτοπᾶα ν]άευΤιἨ) | εν υνν τινεσ οπη ΝΑΒΡ ΙΤ. Τά. 120. αἲεῦ αγ ναι 

ΟνῦδίΙ ο(οαί 55 οι ας Ἅνδ05 Ον 5 επι Ἠπιμα]έοά Ογνταοί 1 Ώαπ.... ς τιν. 

εν υμ. ουσ ΡΕΡΑΚΙ, αἱ ρ]6Υ αἲπῃ σο ΕρΙρΗΟΟ5 Ον 1” 0ἱ5 Τμάνί αἱ Απιῤἒἒι 

Ῥνοπιίδα ὃν ὔ0ν 181. Απ Ίίεν 1έ νο 84] «ορ θαδΙα Τογι1εΣ σα11 33 η ᾷατηι 

αζσιπιέ πι υοδί». 

19. ει ὃξ πδᾳπε ουκ εστιν 6ἱ. ΑΔΑΒΡΕΟΚΗΡ είς... Ν.Ε 1. 28. 45. 48” ΤΑ” 

αὐός ἀἆ5ον ο Ογταοῦ 1 οἵη (ἰαἨβ]ΠεΠίος 4 ουκ εστω ἂᾷ οὐκ εστιγ). 

ΟΕ πιο Πο 500 ο οπίπι πιογέιξ ποπ τει τιπέ Ἰιεφιο Ο)η". εδ εί; σὲ 

αιίεπι (0). πο Γέδιεωζέ, ἐἔπαιί εν ϱγαεαἰσαἑίο ποδία, ὕπαπίς ἐδί εἰ 

Πάες υεδίνα. Πού αίεπι εἰ Γαἶκί ἰοδίε «εί, «Πιοπίσηι ἐἐδμοαηιη! 

φιοᾷ φιιδοίαυί (Ιδέα, «επι ποτε φιδοἰἑαντή. δὲ επι ΠΟΥ Εῖ 10η ΤΕΝΙΗ)- 

μέ, Ἱε(ιο Ο)Η). εδ εαέέ. οἱ αμέέπι Ο]Η). ποπ Γεδι του, ὑπαπιῖν εξἰ ]τάες 

εκία, φπιοµίαπο αά]ηιο εδ εἴο. ῬΒἰπαϊηίεν Γρ Πἱηίρο] 361 εν ου νεκροι ουκ 

εγειρονταν, οὐδὲ χρι. εγηγερται ' κενον αφα το κηρυγκα η ώ), χένη δε 

και η πιστ. υμίν (αἱ ημων)" ετι εστε εἰς. | ει δε: Εά εαν δε... ἆ πάπι 

δὲ, 1ἴοια (νἷάς απ{α). Γγῖ οὐ οι 

14. ϱΕἳ” οπη εγήγερταν᾿ 1 ευ δε χοιστ., Ἰἴειι Ὦ ἆ ο Ιρηἰπίμο] (ν]ὰο απίς) 

οπη ει δε χρν. ουκ εγήγερτ. | αφα και οµπι ΑΑΡΕΙΕΕΤΕΕΙΟΚΡ αἲ”ὸ 6 Ρο 

Εἱα1553 Ἠπτλα]έοᾶ 0ος (Όαβπι εί ϱγαοαἰσαξίο ποδέα Όαπα αἱ Όαπια Πἱά65 

ποδίγα) ... Τι αρα [και], ς (Ξ- αυ -ἰ- νᾳ) οἳι καν ΟΙΠΙ ΝΕΒΙ, αἱ ρα 4 ο 



55 «6, 10. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ  Δ’ 

Δ [ὁ / ιά ο ρα 15 ιά ΄ Δ . ΄ -- 

καὶ ἡ πίστισ ὑμῶν ευρισκόμεθα δὲ καὶ ψευδοµάρτυρεσ τοῦ 
» 5 ; -- - ο Ξ 

Όεου, ὅτι ἐμαρτυρήσαμεν κατὰ τοῦ Θεοῦ ὅτι ἤγειρεν τὸν Χριστόν, 
.] 3 ”/ 2 ο/ λ 2 3 / 3 Δ Δ 
ὃν οὐκ ἤγειρεν εἴπερ ἄραά νεκροί οὐκ ἐγείρονται. 16. εἰ γὰρ νεκροὶ 

ε) .) .. . Ν ΔΝ ’ « 

οὐκ ἐγείρονται, οὐδὲ Χφιστὸσ ἐγήγερται' ΙΤ εἰ δὲ Χριστὺσ οὐκ 
ο ων, / ς / ς - ! ” Ας 9 - ς ς - 
ἑε}η}έρται, µαταιας Ἰ πιστισ υμῶγ, ἔτι ἑστὲ ε τισ ἁμαρτίαισ υμω}, 

{νο ντα βαἩ 60Ρ απ ααίἒ Τρη]πίρο]361 Ἠρίρ] 555 Ογτην 215 Ην 94 
Ογναο1ή Τμάτι Ώαπι Γν1π{ 500 Ῥαγίτες σαγΠ48 Απηῤγςίς ΤαςπΙ5ἱΡ 63 ϱ] (5οά 
ἆ ο Πϊπί Ῥοτί οίο πθς αρα εκρτπι) | κενή και (α0’) οππι ΝΑΕΡΤΡΟΡ 

1τ. 95. 51. ὃτ. Τ4. αδθι ἔρτ νοθ]ε (α ἀαιιῖὰ {οἱ (α1) ΒΥΥΝΕΙ βαἩ «ορ 

ΑΥΠΙ αθἴίῃ σο ΠΙαἱ55: ΟΥΤΑΥΣ15 Ἠπια]όοά Ογταοί 14 ο(ζαί 290 Ώρπι (Ίέθπι 
ΕΡΙΡΗΖ95 µαταια και η πιστ. υμ.) Τί 500 Ῥοτίαεδ σαι 48 Απιριςί αἱ 

ες ΤΙ κεν. δε και ΈπΙη ΕΚΤ, αἱ ρ]ετ ΒΥΤΡ (απι ἐγφο εδέ εἰ) Ισηὶπίμοι 

361 (ν]άε απίε) ΟΗνή3: Τμανε αἲ Γ υμων (μι ὑμῶν, 15 εὑρισκόμ.) επι 

ΝΑΡΡΟΙΕΡΑΚΗΡ αἱ Ρ]ετά ο Γρ νο Αγτα «ορ απ Γσηϊπίρο] οχοᾶά ἁ Ο]τ 

134 ἘἨπίμα]έοά Ογιαοί1 Τμάτε αἱ Ππί Ῥογίτες 6ατα Απηριςι α] ... ΕΡ3 

9. 1τ. 326. 94. 611” Τὸ. 91. 106. 156 βα Ῥαβπι σο ΓσπἰπίροΙ ϱκοᾶ 3 
Γἱα1554 Βρ1ρΗ5ύ5 Ογνς Οεο Βι(έΧρ υπαῦ α] ημων... ΑΥΟΠΕΙΘΟ5 οπι κεν. 
και ή πι. υμ. 

15. ευρισκ. δὲ (9Τ. αρα, Τὸ. γαρ) και 6ί. ἔρ 1 νε Πν]πί δυν Ο 11190 Οψτὰτ 315 

Ἡρίρ] 114 είο .... ΡΞΤΕΒΕΙ απ ϱο Τεγίϊθ5 έ81η 15 οΠ1 και ᾱ ο ΟΗΤΙΠΠΟΡΟ1 

Ατςλε]θύ5 οπι ὁε | οτι (Τατ! φι) εμαθτυθ. κατ. τ. θεου: ΙπΙπί 9089 (γ]ὰε 

ἈΠίθ) ΟΠ κα. τ. Θε., Ιίεπι Ῥου(65 έαγπ (εχσοεά Παποξ)... 48” Ῥαμπι 

(ποπ {έετη δα] «ορ) Ερ{ρΗ ή Ογνεαί31 ο, ΟΕ ΑΙσβτΙ5Ηά αρ Κοιίμ2150 
καταψευδομαρτυρουμεν του Όεου, ἴἴεπι Ἐρ1ρ]θῦΣ η]] ης οτι ειπαµεν 

Γ ήγειρε’: ΕΕΤαΣΣ ΕγΙΥΕΝ, ατια ἵηπ βεπ]ρίαγα εγειρεν ντὰοίατ Ἰαΐενα, | τον 

χριστον εἰ. Ιτίαί 509 Α/γὶο (αδί απ) ΟΥ 3155 Ῥπβπια! ὔτὰ ΟΥΥΑΥ315 Ἠρίρ]ι 
558 Ογτασι1 Ῥογ1ες οατη Αγομε]θ5 οἱίς ... ν” (ποη Ι{οιης) αάά αυτου | 

ειπερ αρα νέκροι (Ρα οι νε.) ουκ εγειρονται εἰ. [ᾳ ν νρό]θ απ {ι ἀσππ]ά 

{οἱ πατ]” ΒΥ1ΤΡ «ορ ατπι ΟΥ: ΟγτΙοΝ 1091 οἰβοί1ά οισδί”91 Ώαπῃ αἱ Ταο 

ηἱΦΙΡ62 Ῥρ]αρ ... ΡΕ 49. ἆ ο Πασ]” 5ΥΥ5ΕΝ 8αἩ Όαρπι σο Τμάτί Πγῖπι 509 

(νίᾶο απίθ) Τουίτεν 6ᾶτη ΑγΠοΙΘύ5 Απηῤηςί ο). ΟΕ οἱ. ΟΥ 155 αΡί οετία 

α]ίτα ἡγειρεν πμ] αἀβοτίρίέασ, Ποπ ΕΡΙΡΙΙΙΣ αῬί Ῥτο ον ουκ ηγειρεν 

Ιαρ]{1γ ειπερ ουκ Ίγειρεν, ΠΙ] ΡΥκείογεα, 

16. εν γαρ νεκρ. ουχ εγειρονται: Ρ 125. ν απα {απ οἱ | Ρ ουδε ο χρι. 

17. η πιστισ υµων (413 νε]: ημων) 5ἶπο αἀα[ίαπα «ΠΠ ΝΑΡΕΕΡΑΚΗΡ αἱ 

οπισίά αγ ΟΗΥ154 Ειιμα]οοὰ (0ΥΣΙοΝ 1091 ματι Ώαπη οἱο... Τη αάά 
[εστιν] εππα ΕΡρ”, Ἱέεπη (5εά 1ὲ νρ εἰς Όαπα εδ Πεν υεδὐα)λἀεἴμτνα 

5ο 8ΥΣΣΕΣ ϱἱΡ ο, οῦ. αἰςο (αἱ. επί Ονπί , 503 Έοτιῖος ΟΧΥΛ) { ετι 6Νπῃ ΝΟΒ 
ΡΕΕάΚΙΡ αἱ Ρίο 5 τ΄ ΒΥΙΡ ΑΥΙΗΖΟΒ Αγομο[θ05 Ον τή Ῥμάτί εἰίο... δτ. 

43. οτι, Ιπϊπι 508 (φμοπίαπι αάλπιο) Ῥονίτε» 699 35 (φμἱα αά)αιο) οτι ετι, 

ᾱ ο φιᾷ αάλιιο (1. ο. τί ἔτι) ... ΝΤΑ 8. ΒΥΙΣΕΝ δα] Ῥαδπι ασπιαδς αθί] 

ρο Ἐπίπα]σοᾶ Ώαπι ΡΥάΘΠΙ καν, «οΡ αάᾶ εἰίαπι, ἓνρ Ον 503 Απιῤημι 

αἱ ααλιιο επιπι 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 16, ο4..  ὅπο 

” Δ [ -- ”. /; . 
15 ἄρα καὶ οἱ κοιµιθέντεσ ἐν Χριστῷ αἁπώλοντο. 19) εἰ ἐν τη 
.. -” ῤ να -” 2 ’ ν) τν / / 

ζωῇ ταύτῃ εν Χριστῷ ἠλπικύτεσ ἐσμεν μόνου, ελεεινότεροι πάντων 
; νὸλ ο [ ον . 

ἀνθρώπων ἐσμέν. 390 Νυνὶ δὲ Χριστὸσ ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἅπ- οοι 1,18 
: Ν ο ϱ ’ ν 2 3 δ) ολ δι 9: / 9 

αρχη τῶν κεκοιµηµένων. 3ἱ ἐπειδὴ γὰρ δι ἀνθρώπου ὢάνατυύσ, Ίος, ας» 
Ν ως ός, ία 3 / ος 9)2) 4 Ν 2 πλζν ΔΝ 

καὶ δι ἀνθρώπου ἀνάστασισ γεκρῶν. 33 ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ 4δὰμ 
’ 3 ’ 4 Ν 3 - - / .. 

πάντεσ αποθν/σκουση, οὕτωσ και ἐν τῷ Χριστῷ πάντεσ ζωοποι- 
) ο ο Φ αν. ο ἒς 3 Φήσονται. 3Ό ἕκαστοσ δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ τάγµατι' ἀπαρχὴ Χριστός, 

” « - - - 2 - ϱ)/ κ ᾖ Δ 

ἔπειτα οἱ του Χριστοῦ ἐν τῇ παρουσία αυτοῦ, 34 εἶτα τὸ τέλοσ, 

{8. ΕΞ απολοντο 

19. εν χριστω απίε ηλπι. εσμ. ΕΠΙ ΔΑΒΡ Εσα 1Τ. ὅτ. ὁ9. 110. 119. 10τ. 
ἀοίστνρ ρο Ππί50 03503 (µονον εν χρ. ηλπ. εσμ.) οἰσαί”οτ Οτο 
440 Βιμα]εοά ΤΗΡΙΥΙ (μον. ηλπ. εσμ.) Απιζἒασν5Ἵν εμλὰ 1αδιγ ὅ, 1161 

Αιηβιδί α] ... ς Ροβ8έ ηλπ. εσµεν ο ΡΕΚΗΡ αἱ Ρρ]εν αυτα -αἩ οορ 

ῬαβΠι ΑΤΙΠ αθἰ] (8εἆ ΡΥΙΣΕΗ Ρα] 6ορ Ῥαδπι αγπι κονον ροδί ζωη ταυτή 

Ρο). Ον 5,811 ΟΥ 155 Τ]άτί αἱ (Ἴλαπα ροςδί ἠλπ. εσμ. μον. ροπ) | κά 

ελεινοτεροι | παντων αν Όρ. εσμεν ευ. ΟΥ511 ολο Ομοπ1 ο οἷος Πεπί 
οπωιφιι5 διύπ1ι5 Ποπιϊιίδας... ΡΕ 4 ο ἓτ Υνδ (Πο Ι{επῃ ϱ) 5ο 5ΥΥΡΕΒ αΤΠι 

Οτοαί Απιοη Απηζιςί αἱ εσµ. παντ. αν θρ. 

90. γυγι δε ΟΠ ΔΑΒΡΕΚΗΡ αἱ ΟΥ Ογ3,553 αἰσαίἍ9τ οἰς ... ες Ὠ]αΙ 85ἱ 

(νυν δε χρι. κηρυσσεται εκ νεκρ. εἰς) νυν δε... 4 ο δἳ αμίεπι | νεκρων 

εί. ΟτΡΙ5 αιδ5ῦ5 οία.... Ρᾶ ΡγαεΙΙ των, Ἰΐοπι ΓαπΙΟΟΙΗ το εκ των νεκρ." 

προστιδεισ | τ. κεκοιµημενώ» 5ἱ1θ ἐγε. ΕΠΙΏ ΔΑΒΡ"ΕΡΩΡ 6. 11. 6133 

[σιγνο δα] 6ϱ0Ρ Ώ8βπι ΑΠ αθί Πγῖπί 505 Ὃν 2,553 ϱ{ 5, 5058 τι. Ἱζή αοτςσ 5 Ρ 

(οἰσαι»9τ) οιϊπί 4, 695 Ώ]α] 3541 Ον 136 Εια]σοά α] ΠΙ11104 Απιζισιαι... 

ς (-- 0 1) αάὰ εγενετο επ ΡΕΚΙ, αἱ Ρ]6υ 5γταίῦ ρο ΟτΙπί 10ο Ῥμάτί 

ΈΏαπι αἱ] 

91. ὃν υἱ5 εἰ. Οι 5100 οεδί2τ Ρα] 855 Ειιςάσπι 163 Ρ1ά 1550 Α 45: 415 οίο 
εν Ἐ δια Ἠἱ8, α δια ρχὶ Ίος | Φανατοσ οι ΝΑΡ ΓτνΙ 6” Οµ9,10ο 
Ρ1α1854 ΑΕΙ Επίμα]εοὰ Ογνῖα] 501 Ῥρ-Α (255 ΕίΙογ1155 ῬΏαμῃ ... ς ΤΙ 

ο Φανατ. επι ΡΘΙΟΕΕΩΙΡ αἱ Ρ]εν ΟνσαίἍοτ Ειδάεπη 163 Ρ1ά 1350 Α 1 
415 Ῥ»- ΑΙ” 459 (6{510) ΟΥτηΣ196 Ἠ{Πον 1151 οἱ1160 ΟΗσ16 ΟΥγτΙα] 301 Τ]άτί 

αἱ (8οὰ ες Πί5 Έάςδ Ογταν Ῥ5-Α ιν  Εαίπον 115 ΟΥ οἴϊαπα Ρορίοα 1 

αναστ. (πεπίαν) 

95, ΑἨ ζωοποιησονται, 58 1ρ8ε” (αἲν1ά) σοττ -ηθήσονται 

98, δε εἰ. ΟΥ5114 ϱἱ4)195. 405 οἱς.... κἲ (5εά 1ρ5ε” 5αρρ!) Ο15109 οπι | του 
χριστου: 5 αἴαιο Ιίει ςὸ 1024. 1055. 1641. (π1οἨ αππρ]α5δ 16506. πος 

ΜΛΙ Ὑγιδε α) 4) οπι του:: εκ 6ΙΥΟΤΟ | εν τή παροισια αυτου: οἱ. 

Οµ 4, 199. 405 Η{ρρποεί 6 Εβρδ “5 Ρ1ά 191950 γαρ 5 846 οίς, τ ΑιιμίοἩ 68 τη 
Ῥταεδεπέία εἴις, ἆ ε { ατα {οἱ πι αἀνεπέι εἴιδ ... Εᾶ οι εν τή παρ. αυτου 

ελπισαντεσ, Ἰἴοπα 6 εί (6ρεΓαπἰεθ) (5αρ Εἴαθεός Πίθια «ιῦ ἴπ αἀνεπιίι (--ἔτι 

πιῦῦ ο{ς) εἴιν ογεώἰαεγωέ πιῦὸ νρο]επι ία ἀοπιῖά Οτηί 2155 ο, 5, 5ῦσ Η 154 

(5εά 1056 (πίτα (ιά ὧι αζυσπίι εἶμ) Απιοισί αἱ 



554 15, 25. ΠΡΟΣ κΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 

σα τν ν , - - Δ το 
ύτα) παραδιδοῖ την ῥασιλείαν τῷ Όεῳ και πατρί, ὅταν καταργήσῃ 

ν» 109 αν. 9 ν 3 ο. . ΄ κο ᾷ 6 κ.” Ν λ.ν 
αιοιι πασαν αρχήν καὶ πασα» εξουσίαν και δυναµιν. 29 δεῖ γαρ αυτον 

δι 95, 4 ’ ” τσ ος / Ν 3 Ν ά Δ / 3 

Πο 1ο15 βασιλευειν ἄχοι οὗ Φή πάντασ τουσ ἐχθρυὺσ υπὸὺ τυὺσ πὀδασ αὖ- 
- ορ 3 ο ΓΑ τ ο νε 9) / Ν 

του. 30 ἔσχατυσ εχθρὸσ καταυγεῖται ο Φάνατοσ. 3 πάντα γαρ 
Αι 8). τε , ο. ς) ας Δ ας 2 - [ζὰ ολ 5’ α ’ / 

"μια, 3 υπεταξεν υπὀ τουσ πὐδασ αυτου. οταν δὲ εἰπῃ ὅτι πάντα ὑποτε- 
ο ος ος. [δὲ 2 Δ - « / - ν ῃ 

ταχται, δήλον Ότι ἐκτὸσ του υποτάξαντοσ αὐτῳ τὰ πάντα 

94, παφαδιδοι «ΙΑ ΒΡά; {ει παραδιδω ΝΑΡΕΡ 51. 6133 80. Π]ρρποεί 6 
Μεα]]εισεὺ δὲ οἱ 13 ΕιιβρΣ415 ΠΙάΠ950 ἨΡΙΡΙΙ 105 Έως 1, 1του 111 (ιο 
πίτος θμΙπῃ 1ος Πιο ]οσ[1ο) Νγ55 1816 αἰπια!{ντ ΟγνΙΙ1150 οἱ (ΟΥ 49105 

οτε παραδωσει, εἰ 915 οτα» παραδιδωσυ)), Πίαιι 5ΛἩ ορ Ῥαδν... ς 

παραδω επι ΚΙ, αἱ ρίεν ΟΥ 111 ο 5 Εαβρ5 115 Ον 15τ Εἱμα]έοᾶ Τά τί 

Ίαπι αἱ. Τεπι ἐγααίαεγ Τί νο μρ]8ΐ | πατρν ... ΕΣ" πνι (1. ο. πνευ- 
ματι) εκ ΕΥΥΟΥΕ Ρο πρι (1. ε. πατρι) | πασαν απίε εξουσια): ΔΥΥΡ ς." 

μαθει, Νγδς 1846 Ριά 1239 οι | δυναμη: 4. ΡΙ8εΠι πασαν, 1ξαιῃ 
ΒΥΤΡΕΝ 

95. αχρι ουσ ν ΑΗΡ 17. Επίλα]εοά Ώαπι (οξ εἰ. Οιτεβίδ01)..,ς Ἱμη 

αχρισ οπή ΝΟΗΌΡΕΕάΚΙ, αἱ Ρ]ον είό | αχο. ου 8ίπο αν ουπι Ν ΑΗΡΤΡΑΡ 

1π. 91. τι. Τὸ. 90. 98. αἲοιἳ” 6αἩ «ορ Όαβια ΟΥ49408. 409 ἨἩάρρποειύ 
51 ΔΥΟ 159 6ἱµ5 94 Ερὶρ] 985 ας589Ρ Ἐπίμα[οοᾶ Ίλαπι... ς (4009) αάά 

αν οµΙή ΝεΡΌοίόκΙ, αἱ Ρρ]εν Ο9956 (ειζαΐ εΡΗ 196 αχ ΟΥ) Μοε]]να55υ Ον 

μα 340 (βι1οί 16ς110) οἳ 341 0αε8δῖ ιά 558 Μαχοβίααοά 345 (6.115) Ον135 

Τάτί αΙ. Ῥαδδίηι Ιρεγε εωσ αρ, αί ΟΥ 31 Μςσα]]19ἱ1551 Νγερ1,δ16. ον 

3559 ΑΙΠ9Τ0δ αχρισ αν. | εχθρουσ (1 εκθρ.) 5ἶπο αυτου ου ΒΕΡΕΙΚ 

15 αἱ Ρρίοτ ἆ ο νο (αἱ. αἲἨ {απ ἀεπ]]ά {οἱ) ΒΥΤΡ αὖΠι Ὀ8βπη 1 πι 901 ϱ0Υ 1658 
ο19)686 ϱ/41405 αι λπί 160. 4,005, Ἠ]ρρηοεί Μοοσ]]εαςδ 5.0 αἱ Εβίπατςο 151 β6Π1 οί158δ 

ο{ρ5 444 Νγδοδήό ΑΟ] ΣΤΟΣ Ο)135 Βία] εοὰ Έματί αὰ Ἡ. 1. ΈΏαπι αἱ Η1153: 

590. 1056 Απιριςι αἱ... 11 αἆά αυτου σαι Ανα 10. 11. 91. τὸ. 95. 120. 

ἐρ τν ων] Ά µο 8ΥΙ5ΟΝ βαἩ «ορ ααοἲἩ ΟΥ35585 ος, 11. 4089 ο ὐπί 3,406 αᾳ5αορ 

Μοσ]191551 οἱ Ἰλαδηατο 181 561 016,51 14 μή 580 Ματοδῖαα Ἡριρ]τύδ Ογτ 
αν Εἱ5 α] Τοιμπανο δν οριακή ΗΠ ή αἱ. |. τ.ποὸ. αυτου: βία σ ΟἱΗ 

αυτου 

0. εσχατοσ 118 υπο τ. ποὺ. αυτου (ν. 21): ἱταιμβδ]θπάο οπι κ’ ΙΤ. 92. 

Βιι]α]εοᾶ | εσχατ. εχῶρ. κατ. ο θαν. μου ]οσο 611 πόαβρυρίόμα κ], 

αἱ οιωηὺίά (ρχ νρ οἴο ... ΑΔΡΕ ἆ ο {οἱ Ἰασ]” ϱο ααῖ ΠΤΙ ὅδ. 980. 1096 

Αιπῦσοι α] ροδί παντα γ. υπετ. υπ. τ. ποὺ. αὖὐτ. Ρ0Ἡ 

9Ἠ. οτι παντα αἲ. Οµ4,405 ο πἱ5, 895 ΑΗ 1105 Ἡρίρ] 155 ΟγΤ)Χ 140 Νγςρῖὔή6 

ΤΠ πναμ]οὰ 598 (1115) εἰς ἔρν Αιρ αΐν απαοσέ,,, 11 [οτι] πα., οἱ Ομ 1η 

Οτι Β ἆ ο νο Ηἱρμιοειθ ΤΙ 5ο ΟΗ1ή55 ήπιε σδτ ΗΙ]25: 550. 1ὐνό Απιῤινί 
αἲ.. Ῥνγασίογοα νά ή τὰ παντα Ρίο παντ. | ὑποτετακταν 8ΐπο αάά]- 

ἴωα οἱ, ἆ ον Ππί ον Αι ὈιάΜΙ Τ1απα 1ο] (Ἀγ55 οτι πα. υπεταξεν) 

αἱ ΗΙ] 55ο. 196 Απο αἱ... μα νο ΥΙΟΣ κα] σορ Όαδια ασπι Η{ρρ 
ποςί6 Ογπισ, δύο Η1]55 Απιζιρί αἱ αάά αὐτω, αἴᾳαο {άειη ΟΥ ΤΗΣ 10 Ἱρϊρ]ι 

195 ΡΥΘΙΗ | τα παντα αά ΠΠΘΙΙ: 1 ΟΠΙ τα 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΟΙΟΥΣ Α΄ 1ο, 50... οσο 

λω ῷ κ ς - ος Δ , η Ν ον, τς « εν « 
35 οταν δὲ υποταγῃ αὐτῷ τα παρτα, τοτε και συτὸσ ο υιὸσ υπυ- 

η μα Ἄς ... 2 - Ν ΄ ” σονε Δ ΔΝ / 

ταγήσεται τῷ ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ πώντα, ἵνα ῃ ὁ Όεῦσ τὰ πάντα 

εν πασι». 
520) ο] Ν ’ / ς κ.” [ Δ - -- α ο 

Ἀν) Ηπει τι πυι/σουσι» οἱ ῥαπτιςύμένοι υπὲρ των νεκρωνς ει 
/ Ν 2 ’ , Ν ο, ας ο - Π] , 

όλως γεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, τί καὶ ῥαπτίζονται ὑπὲρ αὐτων; Ὁθ τι 

98. οτα» ὃε υπ. αυτω τα παντα οἱ. κὰ Πγαί ὁδτ ΟΥ ν1οτ ο πίὅδῦδ ο{{εν Ίδης 

ας 199 ΤΚ (τί 550 Α{ Τυ5 Βαν 13585 Νγας 846 αἱ Ταεγιριακ ή Ἠ]]σοὰ (ν]άο 

Ρο5έ) Απιζιβί 1... ν” 1. ὃτ. αἱ Ηἱρρποοίι6 Η]] 55. 550 οιαΠΙὺ αἶίαα (κος 

βιοί 1ος) ο {γαπξ]]ϊσπάο | υποταγη (Ἀγδδ υποταξη) αυτω: ΡΕΤΕΒΙ 

επί ΟΠέΣ, 151 015 (που ἵξειν 3, 685: ὅ, 855. 5τ4) Εσιηβής 158 αυτω υποτ. 
Ίίονη ν΄ οπυπία εἰ ιδίεεία Γιεγύιε; Ον 10 αὐτῳω τα παντ. ὑποταγ. | τοτε 

και αυτοσ ΕΠΙ ΔΑΡΕΚΙΡ αἱ ἴογο οΠΠ Εν νρε]ε ἀοιπῖά δα] «ορ ΏΗΒΠΙ 

ΒΥΤΡ αΥΠΑ ἁεἴΙ (πο ἔπιο απέεηι {8 {ρδε) Πυσηπιμο)”55 Ἠιρρπουίὁ Εκηλανὸ 

138 ΑΙΠΤΟΒ ϱεΡα]] 6, 1ο ας 11388 ϱ/ 8,51 ῥε-Αι] 589 οι 195 Ερὶρ]ι το ΟΥ τν 310 

Χγ9ς96 0405 Μαγοθίαα απ 01155 Γαἴ]λ]εοά Ίάνί Όαπι αἱ ος ΡΑΣ 
Οἱ 1,101 ϱ/9, 669 οἱ 955. 84 οἱ 10509 Η1]90.185 Απιυγοι 1 (εεά Ηίρρ Μεο]] 

Νγξς Ο0α65 8ΊΠο ο υιοσ) ...... μρ"εμβία 1τ. 61” ἆ ο 6 απ [α ἨΑΥ] {οἱ 
1η γΙάἨ. ΒΥΥΣΕΝ 1η ἡπί δύπ Ο0γ2,Τ40 ϱἱ4, 10 Μοσ]]οιι5 11. 45. 08. 18 (αὐίαιιο 

οιηΐκδο ο υιοσ) Ρ1ά 1050 ΗΠ] 55. 500 οµίοῦ Ῥ»- ΑΕΙ] 545 αἱ οηχ και, Πἶμο 

99 εἰ Τμ [και] | ο υιοσ οἱ. Τρ προ] οχεᾶὰ ΡΙ Πεῖπι ΟγΡἱ5 οιἰπί 1151 νῖρ 
οιαΗῦ απαίου Εππςήατο ΑΙ ΟΥΥΗΥ Βας 1 355 οἱ ὅ, δτ τα τ0ἳ Ἑρίρ] Μανο 
αἰνὰ Ον Ῥ5-Αι113. 50. 48 Πα] εοά Τότε Ώαπα αἱ Αιζαιν αιασδί (655 

4) Αιηζισι α).... Εμ πῖρο] οχείά δ Ἠ]ρρποείϐ Μοσ]Ι οι» ααπίου 0ᾳος 5 
Νγδβῦίθ ῥ,- Αε]αΓ 742 Ῥονίρναχ 4 Η1]δα6ρο αἱ οπι ῃ ινα η ο Φεοσ (ται 991 

ΟµΙΠΙ 1151 616 Ῥογίρταχ ΑΠΙΝΡΣΟ6 ει 6 οἱς αἱ οἲέ ἄειι): ϱ" ωὰ ο 8ε. η, 

ιαπ ἆ ο 1ἱ «ει δι | τα παντ. ἐ) πασ. ΟΙΙΠ ἉΡΟμΡΑΚΗΡ αἱ [οτο ΟΠΙΙ 

[σι πιρο] 358 Ον 8. 31. 916 οέρτον (ΝοΙιὐ1) Μοε]] εις 115 Ἐςιλατό 196: 196 
ΑΟ τὰ 1 900 Νγδςδίδ ρῖριΤ95 Πη πα πῖςὴ 5 558 ο Ἡ 140 Μανοίαἀ λατ. 

ο ομτςς η μασυ Ὅαπι αἱ... Ἰ οπ τα (409) οι Απρ” {τ. γι 

ΗΊρραοειθ Μςει]ευ» 3 Εαδιηατο1ςτ. 158 Επίμα]εοά,. Ο6 οἱ. Οµ 1153 λε- 
γοµενου του Όεου παντα γενεσθαι εν πασιν, ὠσπερ ου δυναμεδα 

κακιαν χαταλιπειν, ουτε Όεοσ παντα γινεται εν πασιν εἰς 

99. ποιησουσιν (ὁτ. 4Τ. αἱ Ρας -σωσιν): Εᾶ εογταρῖο, τί {οιίος αΡί, 

ποιουσειν | Γάὰ ρ]α, πἱ ς 8 2, δῖο: νεκρών, εἰ | νεκφοι: νου νεκω. | 

ὕπεο αυτων «ΝΠΙ ΝΑΒΡΤΗΕΑΚΡ 494 ο ἔρτνρ ο ΒΥΥΡ Φα) «ορ Ραβδι 

Ἅπίη (αοιμρ εν) ΟΥ 2815 τα] 864 (ςοὰ Βαοί 1ος[1ο) Ερὶρ]ι 1 Είπα] όσα 

15141331 Ώαπι Ταςπἱ51ρ61 Απιζημι αἱ... ς(- αὐ ή) υπ. των νέκρων 

οτι 0601, αἱ Ρα 5ΥΙΣΕΝ Ερμτὸτὶ Ον Τπάνέ αἰ. Ῥταείεγεα ο{ αἆ µ. |. 

Τογια νο δν 10 {11 εἰ Ὢγο πιο ιὲν ἐὔπιγιί μγΟ οογροχ δι εἰ ἐπί ΠΟ 

ἐναυπι επιίηῃ οΟΥῬιδ οδἐπι(ηιιιν. «ίᾶ Γαοίεμί «ἱ 210 ἐογμονγίό. θαμιίραιι- 

ἐν, δὲ οοΥρογα Ἰιοι γεβιιιέ2 Ῥιπαϊλίον Τατ ἐ8τα 185 87 πο (ας 

δαρείμαμέιω: οὀΥρογα Τέδιέ. πάει Ἡν πιο ΟΙ 105 ραπτιζο- 
µεθα γαρ φήσιν υπερ των νέκρων, τουτεστι των σώ/ίατων των ἡμε- 

τερων οἵο. Π{οπι” 11 πα Π, ].τι και ῥαπτιζη υπερ των γέκρων ; τουτεστι 

των σωκατων αἰς. Νας α]ῑίοι Τ]ιάτι αά Ἡ. Ἱ. ει δὲ γεκφοΥ εστι το σωμα 

και ουκ ανισταται, τι 9ηποτε και βαπτιζεται; 



Ῥο 8, 38 

Εν 50, 19 

6. 5 

550 Ἅᾖ16,5. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 

τής ο η -- ω ο) κ 5 ῃ 
καὶ ἡμεῖσ κιγδυγεύοµεν πασαν ὥραν; 91 καθ’ ἡμέραν ἀποθνήσκω, 

. λ « / ος απ ρ - ρ . 
γη τὴν υμετέραν καύχησιω, αδελφού ἣν ἔχω ἐν Χριστῷ Ιησοῦ τῷ 

, [ -- 9ο 5 να ις 3 / ο ο] / , 

κχυρίῳ ημων. Ὁλ εἰ κατὰ ἄνθρωπον ἐδηριομάχησα ἐν Ιφέσῳ, τί 
νο Ν ’ Δ 2) 

µοι τὸ ὄφελοσ: εἰ έκρο! οὐκ ἐγείρονται, φάγωµεν καὶ πίωµεν, αἴ- 
Ν 2 απ πωρ 939 ν - Ἐν ος νεο ”ς ; 

ριο» γαρ αποῦν/σκομεν. 99 μὴ πλανασῦε᾽ φθείρουσιν {δη χοι- 
Δ ς / ΄ ».», / ν , νλ ς . 

στὰ ὁμιλίαι κακαί. 94 ἐκνίψατε δικαίωσ καὶ μὴ ἁμαρτάνετε 
2) / Δ ν Ν ”’ ο ε ὃς - 

αγγωσίαν γὰρ Θεου τινὲσ ἔχουσιν πρὺσ ἐντροπὴν ὑμῖν λαλῶ. 
σολ Ν 3 κο βη - 3 ’ ς , / Ν / 

90 4λλὰ ερεῖ τισ᾽ πῶσ ἐγείρονται οἱ νεκρού; ποίῳ δὲ σώματι 
" ῶ ” ο η] , ον ο } 
έρχονται; 96 ἄφρων, σὺ ὃ σπείρεισ, οὐ ζωοποιεῖται ἐὰν μὴ ἀπυ- 

91. υκετεραν (εἰ. σὲ αρ 57) οἳΙ ΝΡΕΡΕΕΑΚΗΡ αἱ Ίοηςσο Ρ]ια 1 νο »γνιίὈ 

ΒΑ 6ορ ῬαβΙη ΥΠ Ρο Πἱαἱ964 (κεὰ Βαοί 1εςίῖο) ΟΗΥ 145 (καυχησιν εν- 

ταυθα την αυτων προκυπην λεγων) Τπὰάνι 51910 Έαπι αἱ Απιῦρς {5931 

Απρ8Ρ 151509 α058ΕΡ ΑΙπΠΡΥΡέ τα]] ... ς (ποπ σὸ 60 2, 5εὰ Εὐ’) ηµε- 

τεραν πα Α αἱ Ῥοεγπιὰ (ὁ αρ ΜΕΠ, ὃ αρ Βοτί) παει Οτ2)10 εἰσαῖ δὲ. 30ᾳ 

ματι αἆ Ἡ. ]. (Καυχησι) δε αὐτου την πιστιν αυτου εκαλεσε), Ἰέθι, 

δεά ἡµεραν βοηϊρίαπι εδ, Επίμα]έοᾶ | αδελφοι ΕΠΤΏ ΝΑΒΚΡ α)15χ να 5ο 

5γγαίΓ΄ΡαἩ «ορ Ὀαδιη αγπιὰΣό ααἰῃ (5εᾷ ΕγταῖΣ 6αἩ «ορ Όαδπι 7αἲγεδ 

πιεί, αεί 7’. ποδ) Ὀ]α] Εαμα]εοά Απρθᾶθ6ρ α]....ς οἱ οµπι ΤΕΡΑΙ, 
α] Ίοημε Ρ]α ἆ ε {ρ αγμιήοἩ ΟΥ Τ1ο εἰσαί 55. ποτ ΟΥ 15 Τματίι Όαπη αἱ 

Απιζημι | εν χοι. τησ. το κυρ. ημ. 61η ΝΑΒΡΕΡΑΚΙΡ αἱ οπιηὔ]α [αν 
να ται] Οτεαί5δ. 30 οἱο... ϱ ἆ ο Απηιι εν κύριω, ΒΕἳ εν χριστω 

(απ Ιγαπα. ἐγαηδοτ]ρβ]έ χω ἃ Ῥό το κῳ 5αὈβίαίππα πορ]1μθιΣ αὖ 1ρβο 

ϱ5 αἀἁ1ία), ἀίεπῃ ααί Ογ3Τ10 Οµνή5 εν χρι. νησ. 

99. Κᾷ εν εφεσσω, { ε[εσί, ο ὕι 6 εδοἱ ἶ | το οφελ. (ΚΡ ωφελ.): ϱ"νεα 

Ο1απιῦδθ οπι το | 1, αἱ ραπο αποθνήησκωµεν 

ὅδ. χρηστα 6ΙΙΠΙ ΝΑΒΡΕΕΑΚΗΡ αἱ οεχίο ρ]εγ Ο1επιβοπη ή εἰερΙι55 (αρ 

Ώγοβς»» αἱ156) Ἐιλργας””5 Ἠρ]μν1δό ΑΠΟ Ον 5 Ειίμα]εοὰ Τ]αντί Ώαπι 

αᾱ Ἡ. Ἱ. εΡΔΙΑΙ1519 41... 5 (-- 60 Β2) χρῆσθ', ἵμπ χρήσθ’ Ροί ΠΙΘΓΔΠΙ 
Πσοσμίῖαπα. Τη οππάσπι αποάιη ο Ιάθγιπί Ο|επιδοῦ Απιρῤηιἒιώςἳ (η Ίαπη- 

Ρἱ5 αἆ Ῥε]αις). Νοππα]α, αέ 115. ἵπ πας Παῦθθπί µεναγδρου γνωµαι 

νο] βἰπαῖ]ο απ]ά, οἳ-ἳ πηξ: λακωνικὴ παροιμία" μενάνδφου κωμωδιογφά- 

φου γνωμη. ἳ 

94. υμιν: 46. Τ4. αἲ πηὰ (4 αρ Βοτί) μον | λαλω ΙΙ ΝΒΡΕΡ αἱ Γεγθῖό 

141564 Εα]α] σος, Ίταπι ζογμοΥ ἆ ο ἳ νςσ ΑΠΙΡΥΒΕ οΟΡ ΒΥΥΡΡΟ... ς λεγῳ 

όππι ΑΚάΚΙ αἱ ρίον ΟΗΥ 5 Τμάνί Ώαιη, ἴευι ἄἷσο {ϱ πιδὸ βοτῖας Οτ]πὶ 

1945 ΥΥΡΕἨ ῬαβΠι αΓΠΙ αθ{]ι 

96. αλλα οπι ΒΡ ΟΥ1/290 (Επ να]έοά αλλ αιρει) ... 5 ἴωπ αλλ 6ΠΠΙ ΝΑΡΕΕ 

ακδηα, αἱ οαοτίο ρ]ον Πα ΟΥΡ μάτι Ώαπι αἱ 

36. αφρων ΟΠΠ ΝΑΒΡΕΚΑΡ αἱ Ρ]άβ10... ς αφοον οππΙ ΚΙ αἱ Ρίου Ον Η5δ0 ης 1 φς Ρ 
Τα] 36ἱ Ἱερίρ] 555 Ον 115’ 45ο Ἠπίμα]εοά Τμάγί Ώαπη αἱ |. ζωοποιειται 

6ΝΠΙ ΝΒΡΕΚάΚΙΡ αἱ ρίεν Ον 00. 598 14156: Ειίμα]οοᾶ είς ... Α 89. 

108”. ΕρίρΗ 555 ΟΥ 2136 οχοὰ αῑῑα (ΠοἨ Ἱέθιη αά Ἡ. 1. πας 885. 11,548) 

Τά τι (πο Π{οπιή 15 πες αἆ Ἡ. 1.) ζωογονειται. ΝΙ ρτοραπί Πμα1ηϊ 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15.99. ὅσή 

’ - ” να 2 -” / 

θάνῃ ὃτ καὶ ὃ σπείρες, οὗ τὺ σώµα τὸ γενησύµενον σπείρειο, 
2 Ν λ { 3 ’ / / ά ος Έ 119 ς Δ 

ἀλλὰ γυμνὸν κόκκον εἰ τύχοι σίτου { τινοσ τῶν λοιπῶω»᾽ Ὁδ ὁ δὲ 
Ν 3 - - Ν λ / -- 

θεὺσ δίδωσιν αὐτῷ σώµα καδὼσ {9έλησεν, και ἑκάστῳ τῶν σπερ- 
. ’ Σο ο . ” ΔΝ « 2 Ν ’ .) ] ” 

µάτων ἴδιον σώμα. 99 οὐ πᾶσα σὰρξ ἡ αὐτὴ σαρξ, αλλά ἄλλι 
Ν 3 ’ ” Δ . - ” Δ Ν -- ” 

μὲν ἀνθρώπων, ἄλλη δὲ σὰρξ κτηνῶν, ἄλλη δὲ σὰρξ πτινῶν, ἄλλι 

(πας Πϊπίδου ϱίς), ρου οζυἡίοα δη" θΠΙπη οξἵαπι ζῴογονειται τε ιίαν, ε{ 

Αοὶ τ, 19. Το 1Τ. 55. 1 Τϊπι 6, 19. Οείογαη ἃ ροδὲ ἕφοποιειται ροι- 

γοχεταῖ εισ την, ΕΙΤΟΥΘ Υ6χο θ{α {πλ Ἱπίε]]εοίο ριαποί(ῖς ποίαν{{. | απο- 

Θανη (1, αἱ Ῥαας -γει): Εὰ ἆσα ερ (που Πθι η) νρ Ρ1α] 561 Τηπί 50ο Ον 
1η 19934 (πο Ίέοπη ΟΥ 20. 551) Αποςρ 195 Απιυσει αἲ πω. (ΠποἨ Ἰέεπι Τοτί 

105 6Η 53) ργαεπα πρωτον, αἴᾳαο Ίάεπη ΡΕΤΕΕΥ αᾶ 

8τ. γενησοµενον (ἔτ νς Τοεγίτες ἐαπῦ3 Απιριςι αἱ φισοᾶ Γωΐπγηπι εδ)... 

Εά γεννησοµενον, Ἱέεπη φιιοᾷ παβοείιγ ἆ ας. φιοᾷ παδεύι παἍὸ, πιαβοῖτι- 

Τηπι {951Ρρ Ε18εο | σπειρεισ »6ς (νς ΟΡ1550 Ε1α]1301 οἰο Τργίνε» 689 ϱ{ς) 

ε.. Ν. 208. οπη [ ει: Αἡ 

88. διδωσ. αυτω οππι ΝΑΒΡ 1Τ. ὁτ. 99. Τὸ. 80. αἱ ὅ5ον α]νίᾶ [νο »γνγαίἩ 
(εορ ἄαί εογρις ίί) Ον 1550 ομἶπί 1 Ὀ]α] 306 Ἐρίρμόῦὸ ΕαμαΙεοά ΈΏανη 
Τεγίτες οατηὔΣα].., ς αυτω διδωσ. επι ΡΕΡακτ, αἱ Ρ]εν ἆ ο ϱ πας 

Ου 1554 Ον Τμάτε αἱ Απιζισι αἱ | τδιο) οι ΝΤΑΒΡΕΕΟΘΡ 1τ. 91. 42. 
6133 90. 988. αὖπι Πρὶρ]αζὸ Ἐαίμα]εοά.,,,ς (αΡ09) Τϊ Ρταθπι το ΟΠΙΗ 

ΝΕΚΙ, αἱ Ρ]εν ΟΥ1559 Οι Τπάτί Όαιπ αἱ 

99. η αυτη σαρξ: εδις 99. ο ΥΙ5ΟΝ Ο1γ 1585 οκπποδς” ϱΠ1 σαρξ | αλλα (μα 
Ἶ η ϱ [ο] ν » 

τὸ. α] ραις αλλ): 9803 ν αοθλαίς Τα] 505 Ον ῦ Αοόρ 305 ο(αΠὺ αἱ οἳα | 

αλλη µεν 5Ίπθ σαρξ εππὶ ΝΑΒΡΕΕΟΚΗΡ αἱ μι  ἆ ε [ο πι να αγνν 

ααλαῖ Ο)γ Εαινα]εοᾶ Τ]άτί α] Αιισερ 505 οιαΗὺ Απιζιμια...ς (- αυ 
ὦ2) π4ᾷ σαρξ οσπι ΙΗΙΠΙΒΟ πα ΑΥΥΣΕΝ ορ αγ Ὠ]α]δύ 1 ανθροπων: 
ϱ" ἆ ϱ πιδὸ ΦΥιΣΕΣ 11905 Του ε5 ἑαῦ 53 Απιυγςί αἱ ανώρωπου | αλλη 

δε σαρξ ατηνων: κ ὃτ. 4τ. Κδον ματ] οι... ΕΕ 1Τ. αἰὖ ἆε[ς η 

πος }) νο »ΥιΣος Ομ 5 Τοατί Απιοιμίι α] οπι σαρξ. Πεν ρτο πτηνών 

Ρ"ΕΕΤΑΡΥ ἆ ο πηῦδ βΥΥΣΕΝ Τετί Απιζισι α] κτηνουσ (ρεεογῖ). αι Ἰν. 1. 

πτηνων, ἴππι κτήνων, ἀεπίαπε ιχθ. | αλλη δε δεο Ίοςο: 9813 οπη δε 

σαοξ πτηνω» (Ῥ"κα αἱ ραπο πετευών) οππι ΔΗΡΕΕΑ 1τ. 4. 115. 119. 

αἱ ἆ ο (6) απ [α. ἀειηῖά {οὶ Ἱατ]"” «ορ απ αείἩ Επίμα]εοά ΤπρΗγΙ 

Τετίτεδ οαυη Οτ]πί 1, 101. 3435. Απιυγιι α] (Ώαπι α. δεσα. πτη»., α. δε 
κτην., α. δε ιχθ., ΟΙ 33 αῑία οαγο υοἴπογωπα, αἴα Ῥεσογηίπι, αἶῖα 1εγΟ 

Ρίο.) ... ς ΟΠ σαρξ Έππι ΑΚΗΡ αἱ Ρεν ιδ τ νρε]ε Ε{αἲΣ Πατ] Αγναίὴ 

Ον 58 Τμαάνί αἱ ΑισεΡ 305 ο(αΠῦ (56 ποηαα τη 5134) αἰ. Ρναείετεα 4 ο 
πιῦῦχ νο Απιυσιι οπι ὃερ6ς., Ἱίεπῃ Γρ ταπα {απ Απιζιιι οπι δε {ογί, τέ 

Ῥγαείετθεαπα τα]] απὶ Ίαςο ἴπ το ναγ]απί. | πτηνωον (Ρ" πετινωνγ), {πι 

ιχθυ. Ίος οχάΐπο ΟπΠ ΝΑΒΡΕΡ 1Τ. αἲῦ ἆ ο πιδὸ ν νς ΒΥΥΣΕΝ ϱ0Ρ ΑΕΠΙ 

ααίῑι ΟµΙπί τοι ΟἩτ Ειίμα] ο ΤΗΡΙΥΙ Τετίος οαιν Απιζἒιι αἱ (Ονί 

3455 ϱί Ώαπῃ νἰάε απηίθ)... ςιχθυ., ἴαπι πτην. (Ρα πετιν., αδεῖ πε- 

τειν.) επι ΕΑΚΙ, αἱ Ρ]ετ {ο 8ΥΙΡ Τμάτί Θες. Νίο 1ρῖίαν κα {ρ: αλλη 

δε ιχθ. αλλη ὃε (ἔρ οπι) σαρξ ({ οπι) πετινων (Ἠ -νου). ΙΑ] 505: 

αλλη δε σα. κτηνω», ἕτερα δε χΦ8Η. (οιρ]δεῖς α. ὁ. σα. πτην.) 



σ5ο5 15, 40. ΠΡΟΣ κΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 

δὲ ο. 40 Ν / 3 / λ / . 8 1} Δ 

δὲ ἠχθύων. 40 καὶ σώματα ἐπουρανια, καὶ σώματα επίγεια αλλα 
ε ν « - ας. ο ον η -- 

ἑτέρα κὲν ἡᾗ των ἐπουρωγίων δύξα, ἑτέρα δὲ ᾖᾗ τῶν ἐπιγείων. 
”/ κ { ’ Α ως Αα αλ οί ν αἱ . 

41 ἆἄλλι δόξα ἡλίου, καὶ ἄλλι δύξα σελ ησ, και ἄλλη δύξα αστέ- 
αν Ν π . , ο Γ 1 ος. Τς ον ος τη 

ρῶν ἀστὴρ γὰρ ἀστέροσ διαφέρει ἐν δύξῃ. 3 οὕτωσ καὶ ἡ ἀνγά- 

στασισ τῶν νεκρῶν. σπείρεται ἐν φδορᾷ, ἐγείεται εν αφ αρσίᾳ᾿ 
ι Ὦ 3 ον ’ 

45 σπείρεται ἐν ἀτιμίᾳ, ἐγείρεται εν δύξῃ᾽ σπείρεται ἐν ἀσθενείᾳ, 
. ς , , , - / - 
εγείρεται ἐν δυνάµει. 44 σπείρεται σωμα ψυχικόν, ἐγείρεται σωμα 

’ » ” ” ΄ ” ΔΝ ’ 

πγευµατικύν. εἰ ἔστιν σώμα ψυχικόν, ἔστιν καὶ πγξυµατικο). 
- ΄ Ν , ψ ε - ο) . ον . 

40 οὕτωσ καὶ γέγραπται' ἐγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωποσ δαμ εισ 

40. σωµατα 59ο ε. ΟΣ1/545. 584 απ 1101. 3498 Τ]α]50ὔ οἱο ... εξα α ααίῃ 
οπη.. 1μ1νθγο Τογ{188 ο8ΥΠ 05 ϱἱ εογρογα {εγγοπα εἰ σαε[εκίία | αλλα οπΠῃ 

ΛΗΡΕΡ... ς αλλ οἵπι ΝΡΕΕΑΚΡΙΗ, αἱ οθγίο ρ]ον ΟΥ Ὀ]αἱ εἰς 

41. αλλη Ρτῖνη: ἨΕίᾷ ϱ αάᾷ ὃς | Ίήλιου, και αλλη εἰ. 4 ο αοιπίά {οἱ Ο9 
15990. 584 ας 5445 οα.- Ὀοηα1εχ αρ Έροιι 400 (σα!1 51155) {σι Ὅ.τ10 

Ὀ1α] 502 Ἐιβρναορ 555. τό 4] πα Τοαγίες 8)... εβῖα τιεοί σ ήλιου. 

αλλη ὃς... Ε πιο ντ νρ (εξ. ατα (ὰ Ἀἰ) «ορ Ομπεσ ν. Ἕρθυ η Ἁγομεί 

508 Αιπσςί α1. εοζΐς, αἶία (οπα Ἱρίίαν εορπ]απ1) |. σελήνησ, και οί. 4ο { 

ρ πιῦὸ γ νρς]ε ᾖι ἀαπιῖά {οἱ Ονίεῦ Ὠῖου Μαι Εαδρῖαέρ α] ῬοτίἉος ΕαΡΗ 

ΑπιῦιἝι Απρ 305 ϱίο .... απι Ἠαγ] «ορ ατι ΠἱαΙ565 Ον ου" 5” αιὔ,δθυ. 403 

οἱ ΙΙ Αγζμαὶ Τονίτες εαιπ1ϐ ΑιιρίοἩ ο α] οΠ1 και | αστερο»: κ αὶ ραις 

αστεροσ | γαος: κ οἵη, Πεπη ΟΥ ηΙ 3333 οἱ” 181 (Πο. ΠτοππβΗὺ 199) 

44. ει Πίο εστι’ σώµα ΟΝΊΗ ΒΑΒΟΡ᾽Εα 6, 102 1τ. ο1. 99. 0τ"” τὸ. 80. 

93 4ο [ονρ σορ αΥΠΙ ααἰ]ιι Έλι Αιρορ”ο ειαΗῦ Απιυημισιι.. ς 

οπή 611 ΡΟΘΙΟΡΚΙ, α] Ρίου ΦΥΥΣΕΣ (εδέ επίπι) οἱρ ΟΙ Τ]νά νε Ῥ]νοισαί ὅσα 

[αοπ]σίυ τα]... Ε 1.9. 14. 46” 108. 192 154. 1οτ. 1101 ήτο. 2193 

Κ.908 αἰνί πι ΟΠΠΟΡΟ ΑΠΩΡΟ Ἰοηίμα]εοᾶ ἐγαπβὶΠπνέα πγευμµατικο ρτὶ 

αἆ πνευκατ. 860. ΕΙ α” οἱ ρ” Ῥοδί Ρτ]18 Ίαιη καύθωσ (Ρτο ουτώσ, 

ν]άε ρο5ί) βοτ]ρβδαταΠη{, μν ἀθ[οία ας νοςο ει εστι» οἵο ταροφιαθγπη!, 

εστιν και οΗΊΙη ΝΑΒΟΡΗΚΑ 6. 1032 Ιπ. 91. 99. 613” τὸ. 90. 95. 1ὲ νρ αὖπῃ 
(αορ 5ὖ φιοάᾶαπι οογριιΒ ο. απιί φιιοᾷᾶαπι οὐ) οἰἶαπι ερ ιια[ο, 

Νες θα{ῇδ Παποί αθίἩ.) Έα Ααρερ 06 οιαΗῦ Απιζηοι μἰ ων, ς και εστι 

ουπι ΚΙ, αἲ Ρίου ογνγαίν Ον μάτι Ῥ]ιοίοαί Γαοπί»ῖο αἰ.. Ῥνασίογθα ς αι] 

σωμα οἱ ΚΙ, αἱ ρ]εΥ ΑΥΤΗ α ολα) (ορ νίάο απ{ε) Ον Ταν Ῥ]νοι 

οαῦ Ταςη15 αἲ: οπΙβίπηαδ ουπῃ ΝΑΡΟΡΕΡΑ ΙΤ, 011” 1083 αἲ 2 ΤΠ νο ΑΥΠΙ 

"λα ΑπσορἍοῦ οµα1ῦ Απηζηι αἱ 

45. ουτωσ γαι (Βαἱλαἱσοᾷ ΟΙ και), ἆ ο πι” οἷς οξίαπι, νρε]ᾶ απ αἱ δίς αἱ 

οκα [ρα ἀθεμιαά απο Ἀνα ανηιάδό Απο Σοῦ αἰδΗὺ αἲ (Απηυνςί Ρίαε- 

[ορ] ουτ, κ. γεγρ.) καθωσ (4 ειπια δέσηέ αἱ; Ίθιη {οἱ δἷο οπή) | ανθρω- 

ποσ ΕΙΝΗΙ ΝΑΟΡΕΚΑΙΡ αἱ Ρίο ἀ ο {ρ 1η Υνυ ΑΥτα οορ αγΠΙ αθἲ]ν Τ)1α394 

Ομ 55 πια ἱεοᾶ Τά τί Όλι α]. ΓαολΙδυ σι Τον μα το 510 ϱ/90Ρ οαΥΗ 50 (οῇ 

οἱ.51) Αιρμααποίος Απιζηιιι α... Εκ 19. 99. 63. Ινδού (Ον .νδσ” 

Ἰνενε ργοροφήέ αροξέοζις ομ/ ιά θγό η ἱ ΜΠΙαΟ Φεμεγ{ η ζόρ μη μις 

Αάωπ, φις Γιος οί μι ει ια ηι ναι ; «ιτ οἐίαπι «εστι «ατα, φιί λα ὖ λ4 / 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ ηὅ, 49. 5ο 

Ν κ. - αρ 2 αι . -- «. ν κω 9 . 

Ψυχὴν ζῶσαν, ὁ ἔσχατοσ «{δὰμ εἰσ πνευμα ζωοποιουν. 3460 αλλ 
. - Ν }λ». Δ Δ ’ ” 9 

οὗ πρῶτον» τὸ πγευµατικὸν ἀλλὰ τὸ ψυχικόν, ἔπειτα τὺ πνευµατι- 
’ » { - ” { .] πια .. ’ [ιά ΄ ” 

κών. 4: ὁ πρῶτοσ ζνθρωποσ ἐκ γησ χοϊκόσ, ὁ δεύτεροσ ἄνθρωπος 
3 Ὦ - 8 Ὡ ς ο} - Ν ε .. , Δ ων ς 
εξ οὐρανου. 35 οἷοσ ὁ χοϊκόσ, τοιουτοι καὶ οἱ χοϊκοί, καὶ οἷοσ ὁ 

’ - . [ὰ ’ Ὁ Δ Δ / 

ἐπουράνιοσ, τοιοῦτοι καὶ οἱ ἐπουράντιοι' 49) κα; καθὼσ ἐφορέσαιοι 

οδί ὑπ δρύγέέπι υἱυζσαπέεπι) 101 151 Απιυἒις ὂ 1207 (πο. 16ονηΣ 10) Αιιο 
ερ 3055ΕΠΙ6Ι οπη, Ἠῖπο Ίωῃ [αν Φρωποσ] | αδαμ ρηῖ: δΙ. αἲξ οι { αὖὐαμ 

5ος; Π]πί αχοᾱ αἲία οπη 

40. αλ): Ρ" αλλα 

Ατ. ο πρῳω. ανΌφωποσ εἰ. Τ]άοί αρ Ο]επιῦῖὴ (ο πρωτοσ ὁ) ανθρωπ. εκ 

γησ χοῖκοσ) Ο13:9589: 1903 οιπί 58ου Γἱα]δ6ά α] τη Τογπατοδ,1 αἱ παπι 

εκ ο” αὐᾶ αὖαμ [γησ: ὃτ. τησ γησ | ο δευτ. ανθρ. 5ἶπο κά ΠἴαΠΗ οΙ1Π1 
ν Πορ" εξα 1Τ. 1" 4ο [ο νρ οορ ααοἲἩ ΑΥΙΙΗΦ 1ποᾶ οοπδέ ο,απασί ΟΥ 

3502 Ἠἱρρίταβπα 46 αρ Τιασ1ῦ (οχεσᾶ, ΠΡΙ, αξία αρ απ! 5”, ο Τι 
αδί επι ο κυριοσ) 11505 (ν]άο ροε) Ρεια]εχ αρ Βου ΑΠΣ] 5.107 

'8γος μ819 Να αρ Τ]άνι” Ῥ8-Αι]10 ΟΥΥΒΡΟΙΟ 194 (οπηῖβεο α.θρωπ.) 

ΕρῖρΙ 350 (οκ Ῥλοίϊπος δε θετο: και ο δευτερ. απ ουρανγου) ΟνΙΙΣ 5. 
80 ϱ4{ 9,951 (οι αἱ. 2546) Του. 685 εατη 49 ΟΥΡ 140. 960. 989. 807 1] 1046 Απιους 

1181165 Απηῤιςι αἱ πια ...... ς (4000) αάὰ ο χυριοσ ούπῃ ΝΕΑΡΌΘΙΕΚΙΡ 

αἱ Ρεν 5γγα απ ο Ον55ὸ (Π1ρρ{αΕπΙ 16 ν]ὰε απίς) Βαςδρίν18Ρ 10 

ΡΒ-ΛΙΙΛ985 Ον 5 Ἠαια]εοᾶ Ογτῖοὴ 584 οιΕἱαΡ11 Τμάγέ α Ἱ. 1. οι, 1οσι 

Ὅαπῃ αἱ Τογίπατοῦ,10 (ν]άο ρο5δί) Μακιπιϊπασίαπ αρ Αποδιόθῦ Ἠπυοί 

απίαοπι οἷς Ὠία] 565: σκόπει δὲ καὶ τοῦτο τὸ ἀσεβὲσ τόλιώµια, πῶσ 
παυεχάραξαν τὴν γραφή». τὴν γὰρ κατὰ οάρκα γέννησιν τοῦ χριστοῦ 

ἀγελεῖν ῥουλόμενοι ἐνήλλαξαν τὸ ͵,ὁ δεύτερ. ἄνθρωποσ"", καὶ ἐποίῃ- 

σαν μικύριοσ”. Αίηπο ραπ]]ο απίο Περίίαν: ὁ ἀπόστολοσ ἔφη μό δεύ- 
τερ. ἐξ οὐρανοῦ"", καθ’ ἡμᾶσ ,ικύριοσ''. Αοτενονα απίθα , Ματοϊοπ](α 
Ιοσ1η δἷο αβεγί: ὁ δείτερ. κύριοσ ἐξ οὐρανοῦ. Ταν ναγοπιανὸ δ)10 Ίπῃ- 

ραρπαί Ιδίαπα Ἰδοίίοπειη Μαγοϊοη(Ἱσατα: οἐζἱαδύπις ᾖαεγείσις -- εἰ ἴτι 

ΠΟΠΙίπε Πιοπιῖπῖς γευ[πσείιν. Ἐτίπας, ιφη, Ἠοιπο ἆαε ΙΠΠΙΟ ΤΘΓΥΟΠΙΝ, 

θαοιπάις ἀοπιῖηας ἆθ οπεἰο. «(μαγο Δεοιιᾶιις αἱ Ίο Ίιοπιο απο εἰ 

γώ πό ππιφμίᾶ εἰ Ργ πι ἀοπιαις, 5 εἰ δεοιπᾶμε{ | εξ ουρανου: 

τά { ρνρ αθαίῃ αΤΠΙΗΡ Ἰπθθά απιδί ο[εοηδί Ῥαςλρίν15ρ40 Ῥε- Αι ον 

ΠιίἍνδα» ὅσ ος 5951 (οΓ οἱ. 9516) Απιώμς 15 ΑπιΟΥΒΙ αἱ (ποπ Πε Ταγί ΟΥΡ 

ΠΠ] αἰ) αάά ο ουραπιοσ (95-Α{] επουφρ.), σαεζεεῖῖς 

48. τοιουτοι (ο αἀᾶ ουτοι εκ Ἱπμερία γεροαίΙ(1οπ6) καν ρτὶ Ίοο αἱ, Ο138εΡ 
αἰὐπί2δο Ίγοι αρηί 09 Π]οχ/168 6.ΥΗ 49 οϱΙΙΒΤΟΟΙΟ ρϱ{ο... Έτδια ϱ απ" αἱπζ 

[νήπιζ03 (.εἆ Βποί ]ες[ίο) οΠΙ και | επονρανιοσ: Ρα ουρανιοσ | επ- 

ουρανιοι: ος οὔθανιου, Τὰ ουὐραγου (516) 

49. και αὓ Ἱπίῆο: Ἡ { ΑπσπιοΥ 6σο] 1100 αρα (ἰφίη"), Ίἴθιη απε αρα 8αρΥὰ- 

ποπῖρίο ἐφίέιν ... Ο35 ΟΥ) 150. 300. 388. 30 0η (ροχρεπίας αὖ οἳς 

ᾳαπο ργαοσσππί πα καίθωσ οίς), Ποια Ἱποιρ]εηίος α χαθωσ (δίσι) ἴν 

μη 50 Ῥογπατό οίς | φορεσώωμκεν ΟΙ ΝΑΟΡΕΚΑΚΙΗΡ αἱ Ίοηρε Ρία (9 αρ 

Ῥιτ]) Τί νς σο 60Ρ (απέερ» »γ τι) Τάσο Ἴενη 62 (8εά οἳ μπήρπο σοκ) 

Ον 1591015 οχζάά ο. (ϱρᾷ δ 1 νοί κα καπου -σομεν) εἰ "2.6 ο(ιεαι53 αἱοαί 



500 15, 50. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 

Ν ) ιά ή .. -” ΄ Ν Λ) 3 ΄ - 

τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, φορέσωμεν και τὴν εἰκύνα τοῦ ἐπου- 

ρανίου. 
-- / τς Δ 9 - ' 

00 Τοῦτο δέ φηµι, ἀδελφοί, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα βασιλείαν ὃεου 
- . ο) οὔ νλ ς Ν Ἡ 2 ; 

κληρονυμήσαι οὐ δύναται, ουδέ φορα την ἄφθαρσίαν κληρονο- 

Ίπς 141 0468155 Μασβοτη 56 (0111/38) ΝγβςΙ 5 0160 Ἱριρμδά ια] 
οοᾶ Ογγῖοῖ 5531 ο(ἷπ] 501 Ῥς- ΑΙΙή5ο Μακ] 5 Ώαπι Πἰπίσοῦ. 505 ΟγΙΜΗ2Σ6 οἱ 
91951. 918 ϱ{4.644 Ταγ[168 ζ68ΥΠ 49 ο(ΠΙαΤΟ 5,10 (νιὰς Ροβί) Ονραααίει Πτι 1ττ 

Απιζηιειρ 4αν 4:5: 610 ο(αΗῦ Απηζηαισι ο{ζοπι οίςᾳ (Μεί]μ" ὸ ννα καθωσ 

-φορεσωκεν). δίο απίοπι Ο1 360, τουτέστιν" ἄριστα πράξωµεν - 

φορέσωμεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρ., τὴν πολιτείαν τὴν ἐν τοῖς οὐ- 

ρανοῖσ. εἰ δὲ περὶ φύσεωσ ἦν ὁ λόγοσ., οὗ παρακλήσεωσ ἐθεῖτο τὸ 

πρᾶγμα οὐδὲ συμβουλῆσ: - διὸ καὶ συμβουλευτικῶσ εἰσάγει τὸν λό- 
ον, καὶ εἰκόνα καλεῖ, καὶ ταύτῃ πάλιν δηλών ὅτι περὶ πράξεωσ, οὐ 

περὶ φύσεωσ λέγει. Ἰίεπι Τοεγιανο δν1ος }ί {άεο ἴαπι αἆ επ]λογίαίοπετι 

αρεῖ εαεζεδέίς, βῖοιί ροτίαν της, ὑπφίς Ἱπιαβίποπα {εγγεπῖ, ΡογΊθΘιπΙς εί 

Ππαρ. οπε]6βίῖ5, ποπ αἆ φιιῤδίαπέίαπι πζίαπο έΓεΓεΊς }εδιΥΓεο(ἰοπίς, δεά 

αἆ γγαεβεπέϊς {επιρογίς ἀἰκσιρίύιαπι. Ῥοτίθπιας επῦπι ἐπ ωθ, ποπ ροτίαὈ]- 

1ης, ΡΥαεοεγίέτζυε, πιο. ϱγοπιβδίωε. Ἠ 95 «ΥΠ 39: Αίφμε αἄςο αἆ ἀἰδοῦριζ- 

πιαπι ἐοέιπι Ίιου αὐγιφίὲ, ιιέ )ίο ἀῑσαί μογίαπᾶαπι ἐπιαφύπεηπι εί -- Ῥοτίε- 

ΙΙΙ επῖπι, Ῥγαεσερέϊῖυο πιοᾶο αἱσειδ, Ἰιωῖο {επιρονί ἰοφιέιν ς η 

φουεσοµιεν επι Ἡ 4θ. αἱ υἷκ πια αγΠΙ αθἰ]ιαίν (Οτοᾶά νοι) ΟγτβίαρΗ 1] 

εἰλεδίΤ1 ο(αοΙ 19 Τ]άτε (νῖάοε ρο5ί) ΤΠΡΗΥΙ εἰ 06ο. ιο Ιβιίαν Ὅ]άνί: 

τὸ γὰφ φορέσοµεν προρρητικῶσ, οὗ παφαινετικῶσ εἴρηκεν. Ἑμοίςαὶ 

ὅτι, τὸ φορέσομεν εἰ μὲν διὰ τοῦ ο βραχέοσ γραπτέον, προσαγόφευσίἰσ 

ἐστιν ἐξ ἀκολουθείασ ληφθεῖσα τοῦ μέλλοντοσ - πάντωσ φορέσοµεν 

- εἰ δὲ τὸ φορέσωμεν διὰ μακροῦ γραπτίον ἐστὶν τοῦ ὦ, παφαἰνεσίσ 
ἐστι) καὶ συμβουλή ἐπ ἀρετὴν καὶ ἔνθεον πολιτείαν είο. η] 1ου 
εἰ ΤΙΡΗΥΙ εἰ Οεο. | επούραγνιου: ἀξ) -γου 

50. τουτο δε ΠΠ ΝΑΒΟΚΙΡ α] οπιπνἷά /νο τα]! Οἱ οιιῦῦ» Ον 1 91. 5 ῦσ Μει] 

Τ91 ϱ] πι ἨϊαεγίονΙα 1: 43180 Αιισερ 205: ΤΙ ϱ(αΗῦ Απιῤημιαι... ΡΕΝΡΙς 

4 ο ϱ Ιτῖπί505 Τργιτε» ο. 49 ελα) Ὀ,10 τουτ. γαρ Γκληρον. ου δυν. εί. 
Πγ]πί 505. 904 505 1{6ΠΙΡΙΗ (οκ Ὦ απιΡα ΤΙ) αἰΙπίδ08 (ϱβ αἱ 05 8χ οἱ]α!) Ο]ομι 
405 ουν 1591 οἱ 5,500: 840 αμἰηί{4, 50 Μο] δα αἱ πα Τατίτε5 6ς)Π 38. 49. 51 4] 

Πα... Ἐς 49. ἐς «ορ Μας Τνδ ΟἨχ 360 (εἰ. πιοδο ΑΠΙΡΟ) Πγνί 113 (πο 

αρργε]ιοπᾶιωιέ) οἱ "0ἱ (ποπ ροδείζεπέ) Ον]πΙ 150. 101 Ῥογμιατοσ1θ ου κλη- 

ρογομιησουσιν (ποπ γοβδἰἀεδιπέ; ϱ πο ᾖαεγεάίαδιιέ ἑ Ῥοδριάέδιώιί) | 

Φυναται οαπ ΝΗΕΡ 1. 14. τὸ. 119. 1Τττ. 116εί Ίου Ον 1591 εὰᾷ τηβ αμίο 

4θ]αν (αρραχοί Ἱπάς δύναται ἵπ πι Ππνεπίαπι 9556), Πίο {θδία ΥΝ{5ί 
Ογνασί ο Ῥμοίερ 105. Ἱέειη Οασεᾶ.... ς ἴω Τϊ δυγανται οΠΙ ΛΟΡΕΡΟΝΙ, 

α] ρ]οννία Ίγες (οκ 1)απιραναἰ!) 505 0]ομι 15 ΟΥ1251 ϱ(Ξ1Ιὸ ΜεΤΟΙ ος | 
πληρονομει 6ΝΠΙ ΝΑΒΟ"ΡΕΡΚΗΡ αἱ οι Υά 01ο” " δύ0 ΟΥ1/Π5Ι Μετα 

υῖς ΤΠεβα1 5915 ΟΥ 161 αἲ ππα,.. ωπ κληροροµίησει επ ορ" πας ες 
νρ (56 απ" Ροβδίζενο) Αγτπ «ορ Μαιμόδ"Ίρετε (λέγων ου γαρ η 

φθορα κληρονομήσει τη αφθαφρσιαν, ουδε ο Θανατοσ την ζωην) 

Επία]εοὰ Ονἰπία,δότ ος 1ος, 91, Ον]! 196 141868 ΜοιμεμΙρα δὔτ Αισ 

56ῦπι 503: 521435 (ΠΟ. {επι α 10) οπή ρ]απε 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15ο  οθι 

μεῖ. Ὁἱ ἰδοὺ µυστήριον ὑμῖν λέγω' πάντεσ οὐ κοιµηθησύµεῦα, 

51. παττεσ (Α οι παντ.) ρτῖ 8ΊΠε Κεν οπι Β0Ρ" 9953" 9193 ἆ ο αΓΠΙ αθί] 

αν (πες ΥΥΣΟΣ εν οκρτῖ) ΟΥ1559 εἴ (περι ἠσ γαι ο παυλ. φῆσι’ παν- 

τεσ κοιµηθ., ου πα. ὃς αλλ.) 55” οιἶπί 1,695. 650 ος αρ Ἠίεν 509 σἀ4εὶ 

αρ Ηταν 1510 (, /6ΟΠΙΠΙΟΠΘΟ Ἠος αποά ἵπ ἴμαιί «εὰἆ Ἱαρῖζατ: οπΊπιεδ φζάετι 

Ε8ΙΤ(ΕΠΊΊΙ5, Ίπ0Ίι οπιΊιέ5 αιιίεπι ὑπιπιμίαδύπιγ, 1π ἄγαθςῖδ νο]] πο Ἰαβρετ], 

56ο να]: οπιπες ἄογπιζεηιις, 5εεᾷ Ίιοπ ΟΠΙπε ἐπιπιμέαδίποιγ, να]: οι ΟΠΙΠΕΕ 

ἀογποζεπιτιδ. ΟΠΙΠΕΣ αμέεπι ὕπιπιι. ΑΠΡΙ μὲν ρατοπ]απα ποἨ 815 αἀίθη- 

4ἴβδε νιάείαγ. πα] ίεν Δας, απ «φιωίάεπι πιοᾶο εἳ ἄταεςα αἱ Τιαίῖπα 

]οσῖ ἰθθίανῖ νΙἀείαν, 1ποάο πθς Οχαςσε μθς 1α{1Π6.) ΤαςΠΙ566 (αἱ αρο- 

βίο]αδ: οπύπες, Ιππ1ἳ, «ου πιζεπιμς, δεᾷ πο. αἴς; 86άδ”: , ΟΠΙΠεΡ φιζεηι 

ΤεβΙΓ(Επιι5, ιο ΟΠΕ απέεπι ἵπιπια.) ιν. ς αἀά µεν, Ίωπ [μεν] οππη 

ΝΔΟ΄ΡΕΕΓΟΚΙΡ αἱ Ρ]ετ (1961 δε) Γρ να 6οΡ ΦΥΙΡ (Ρο επ) Οτποᾶατ 61 
Τ)111365 ἘρΗησδ»5 ΝΥ581)100 οααος 10 Ῥατ]λα]ὁοά 6461 ο{ῷ,δ14- 91131. 10.60 αί 

11399 ΟΥ τομ 645 εἰο5α5υ Τμαάνι Τατ αἱ Τατ 6αΓΠ 45 Ον] 5,815 αἱ] πι 

/ ου κοιμηθηήησομεθα παντ. δε αλλαγ. έππι ΕΡὺ ΥΙΘΙΕΕΚΤΙΡ αἱ {εγε ΟΠΗ 

«4 45δῖ αρ ΗΙοεγ1τὸῦδαα οί αρ Ασασϊαπα (νἷάςο Ῥοδίῖ αααε εκ Ηίογ αἀδογ]ῖρεῖ- 

πς) ποππα] οἀά ὨὈιάγπή (αριᾶ εαπάσπι Η1ει) «4 ξὲ ποππα]] αρ 

Ῥε]ας τυ'α αντιγρ. αρ Μακϊιη 55 Αγταίῦ «ορ αθίΠΡΡ σο (6ἴ]απι πιδὸ 
Ἀσποβοῖί: Ἴσοε ἀἶσο οοδίς πιδίεγζηπι: οπές πιπιιίαδύπιιη" πι πιοπιεπέο 

είς) Οτίποάαα 109 (ου παντεσ, φησι, ποιµηΦησομεθα) εἰθ] (το" παν- 
τεσ µεν ου ποιμηθησομεθα) ειδὸ (ωσ φησιν ο Θειοσ αποστ.᾽ παντεσ 

αλλαγησομεθα) Ον)53 (ου πα. κοιµηΘ. παντ. δε αλλ.) α(λε»5 (οπιιος 

Ίιοη ἄογποίεπιις αἰο {εδίο Ἠεν ,1 ὃ. νο]. εξηγητικὠν ρτῖπηαε αἲ Τη698”") 

οἱ (οετίο αβετιιπίαν παντ. ὃε αλλαγησ.) 1πῖ 1101 Γ1α]366δ (πα. µεν ου 

κοιµ. παντεσ ὃε -- βἶεέοᾶ ναι πια]οσοᾶ δι. ου παντ. ὃε -) Βρτδ59 

ΝΥΑ51105 ΤΠξ αρ Γαπηῖόὃ (αρ 64115318) 09681 Οµ1ή61 οἰαμαίοῦ α{αηίο 

Επέλα]οοᾶ Ογγοςθδο Τ]μάτέ αἆ Ἡ. 1. είδσ1θ- 603 ΑπάτΏρος 19,30 (ωσ φησιν 

ϱ αποστ. περι ετερων οὗ κοιμηθησοµενων µεν, αλλαγησομενων δε, εν 

ατοµω εἴο) Ώαιῃ αἱ (Τετ σα. 13 Πα οοττ]ρεπᾶβ ναΐτ, ο δαὐαί1ου 

αᾱ Ἠ. ]., 5εᾶ αἱ αἲὉ οπιπῖθας5 εκ ἵίας αδί, οοπίτατίαπη Ιδοίίοπεπῃ ϱΟΠΗΙ- 

πηα{). Τίθπι {οβίο Ἠϊαι (νἷάςε ρο5) ΤΠάοναετας! εἰ Ώἱοβίαι5 αἱ Αρο]]]- 
ΠΑΥΊΗ15. Πα οπῖπι Ἠϊεν ἵπ ϱρ. 119. αἆ Μιπεγνίαπι εἰ ΑΙεχαιάγαπη 

(Ψα)]ανκ1τ9ῦ δαα): , Φααετίάς απο 8εηδι ἀῑσίαπα 8ἱς εἴ 4ποπιοᾶο 1π 1. 

αᾱ Οο5. ϱρ. Ῥαπ]! αροβί. δῖῖ Ιεσαεπάτπα: Οπιπες φωϊάεπι ἄογπιζεπιις, Τι. 

αιιέοπι οππιες ἐπιπιιέαδήπιω", απ Ἱακία αππθᾶαπα εχεπηρ]ατία: Λο οππές 

ζιογηιζεππιθ, ΟΠΙτ65 αιιίεπι ἐπιππιίαδέπωαιγ: αἰταπιααο οπίπη πι γαεςῖς εοςᾱ. 

Ἱπναπ]ίαν. Ῥαρεν απο Έ]μεοᾶοταξδ ΠΗετας]αοίας - ΙΠ ἑοπιπιοηία- 

γ1ο]15 αροφίο]ϊ δῖο Ιοᾳαπίς οδί: Οπιπε φιιεπι Ίο ἀογπιζεπιιδ, ΟΠΙΕ5 

απιδεπι ἱπππιιέαδύπιν. ἘπιοςἩ οπῖπι οἱ Ὠ]ῖας -- 4θ ἴΘΙΤΕΠΕ, 6ομνΥεΓδαίΊοπα 

αᾱ εαε]εβδίῖα τερηα ἐταπδ]αίΙ βαΠί. Ὁπάς εί απο απὶ ἀῑε «οΠΒΗΠΙΠΙΔ- 

Ποπ] αίᾳπα ἹππάΙο ἵπ εοτροτῖῦ. τερεγ]επαΙ δαπί, οσα α15 βαπς{1β 

αι εκ πιοτίαῖ5 τεβατγγασίαγί δαπέ, ταρίεηῖας Ίπ παβΙραδ - εί που ρι- 

βίαῦιπέ πποτίεπα - Ὅπας αἲξ αροβίο]αβ: «Οπιπεθ φαεπι ποπ 4ου πιΕπαΒ, 

οπές απέεπι (πιπιμέαθίπιιγ. ,ΑΡροἹπατίαδ, Πεεί αλῖς νειρῖς, 

επάεπῃ αλα ΤΠοεοάογιας αββεγαϊν, -Ὁιάγπιαδ - ἵῃπ Οτὶσεπίς {γΠΒ- 

16Ἠ5 βεπ{επ/ῖαπι οοπίταχ]α νἷα ρταςΙταγ. Ίοσε πιφδίεγίπι υοδίς ζοη μου: 

ΤΙΡΟΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. Τ. εᾱ, 6. μ 
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Π κο ο , ας ντ . - κώ 
πάντεσ δὲ αλλαγισύμεθα, Ὁ5 ἐν ατόµῳ, εν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ, ἐν 

Όπιπες φιιϊάεπι ἀἄογπιεπιιβ., 110 οπωιοΒ αιίεπι ὑπιπιμίαδύπιι. Φος Τα 

ἀἰββογιί -- -- Θοῖο αποάὰ Ίπ πομΠα]]15 οσο. δεττρίαπι 5η: Λίο φιζάετι 

οπιιες ἀογπιτεπιις, οπιος απίσπι ὑπυπιίαδύπιη, Ῥεᾶ οοΠβδΙάΘγαπά ΠΩ πι 

οἱ απιοᾶ ρα απιίββαπη οδί: οπιπες ὑπιπιμίαδύπιιη, Ροββῖί οοπναπίτο αποὰ 

βοφα]ξαγ: πιογιέ γοδιήϱοπί ἐποονγηρέῆ οἵο. ,,Αςποἳ 1 0π6βαχθπο -- ἵπ 

4. συμμίντων ζητημάτων ΙΏτο ΡΥΟΡΟΠΕΠΡ Β10ἱ Ἠαπο οππάθτη φπαοβ{{0- 

ἨΘΙή Ἰαΐΐας5 ἀἰβριίανΙί εἰ πίταππᾳαο ββοϊρίεης - κο Ἰοαπσίας ο8ί, 

ΤΙσαπηΒ ΡΥΙΠΙΠΠΙ ἆς ϱο αποά Παρί ἵπ Ῥ]αήπηῖς ο. Ἰπνοπ]αν: 

-- ΟΠΙΕΒ φιζάεπι ἀογπιζεπιιΒ, ποπ ΟΠΙΙΕΡ αιίεπι ἐπιπιμαδύπιη --- ΤΤαπδοα- 

ΠΊΠΒ αἆ βοοιπάατη ΙθοίΙοποπῃ, 4παθ Ἰτα Γετίατ ἵη Ρ]εγίδᾳτπο οοάᾱ.: Δίοπ 

φΐᾶεπι οπΊπες ἀογπιζεπιις, ΟΠΙΕΝ αίεπι ἱπιπαιέαδίπιη: -- Ὁπὰςε αἱ Ῥα 1 ττπα 

νο]απί 5ογἼθαιο ἵπ 1. αἲ Τηο6ς5. αρὶδί.: ΔΟΒ φις οἴσίπιις εἰο. Ἐκ 15 

ἀϊοι]5 ῥτοῦατο εοπαπίαν αρορίο]απη Ῥαπ]απα δε απὶ απ ϱο βοτ]ρουκηί 

ορΙδίο] απ ΡΠ{αςβδθ 86 ΠΟΠ 6556 ΠΙΟΣΙΙΠΓΟΒ, 5εᾷ τερθαγ]επάοΒ Ίπ ἀῑς ο0π- 

Αιιπηπια{{οπῖδ Ίπ 60Υβ0Γ6. ΘΩαος 81 νεταπῃ] δδί, ογτανΙέ Ραπ]ας'' - Πος 

απίσοπι βο]οπάπιη ααοᾶ ππαυῖς οοπνεπ]κί νοαν]αζί Ἱία Ίεροτε: Οπώπιες 
- Μΐο, ο ΟΣΙΡΟΠΕΒ 

ἵπ 9. νο]. ἐξηγητικῶν Ροδί πηπ]ία - πες Ἱπίπ]ί, ο απἱθας πα]1 ἆπ- 

Ῥϊππα οδί οἱ Ασποϊαπι Ῥ]εταστο {εἱ1Ώα5βς6, Θι]ἆ ο5ί ογρο αιιοᾷ βετ ρα 

Τ]ποςςα]οπίσσπςῖΏιι5 ἵπ Υ6ΓΏΟ ἀαὶ Ῥαπ]ας οί Ἀγί]ναπις εί Τπιοίῃθας: 

Λίο φιέ οἰυύππως -- Νππο ν6γο αοάσπι 56Ἠδα, απ]α αἱ εοάσπι βρ]γ]ιία, 1 

1. αἲ Οογ. Ιοᾳπϊξαν: Οπήιες ποπ ἄογπιεππιδ, οπππεΒ απιίεπι ὑπιππιίαὐύπιτ 

πι πιοπιεπέο”. αἴς. ,θαπί αἱ Ἠαπςο 1οσπα Πα οάἱδβεγαπ{. ΨΠνϊ αρροα]]αη- 

{αν αἱ πάππ παπα. ρεοσαίο ποτέ δαπί - Ωποά απίοπι ἆογπιϊίΙοπθΠῃ 

βαᾳπαίἴαχ πΠΙΟΥ5, δἱ 1. αἆ Οοχτ. αρ. ἆοσθγθ ΠΟ Ρροίετῖζ, ἵπ απα Πα βογ]ρ- 

έαπι οβί: Άπιιο αιέεπι ιν. κι τεσίέ εσ πιοτέιίδ, ΡΥὐπηίαε -- ΕΙ ροδί ραιι- 

Ία]άπα: Λίοπ ΟΠΙπες ἀἄογπιίεπιις, 8εᾷ οπιιος ὑπιπιιέαδύπιιγ, πι πιοπιεπίο"' εἰο. 

ἨΠαας σ6]ετ] 5ΕΙΠΙΟΠΘ ἁἰοίαν], απῖά εγααΙΗ νΙπὶ ἆς πίτοσςπο 5ομ{1νοπί 

οσο -- ΠΙιά ααίαπι Ὀτοαν]ίαυ 1Π Ππα ϱΟΠΙΠΙΟΠΘΟ, Ὠος ατιοᾷ ἵπ Γιαὐηίς 

οσἀᾱ, Ιασ]Ιέατ: Οπιπες (ιζάσπι 1 οδιη(επιτιδ, ποπ οπές αιίεπι ὑπιπιιέαδί- 

πι, ἵπ ἄΤαθοῖς νο]]. ποη Ἠαυοτί, 5οἆ να]: Όπωιες ἀογπιζεπιιβ, ποπ απίεπι 

ΟΠΙΠΕς ὑππιιέαδύπιω, να]: «Ἀίοπι ο/Ιπές ἄογπείεπαις, οπΊπιες αιίεπι ὑπιπιιίαδί- 

πι. Οαίεταπι ἨΙ6ί οαπΙ 41άΠΙ ΤθςθρΙΠΙΙΣ ]αοίΙοπθπι ο{Ιαπῃ ΤΠ ϱρ. αἂ 

Μαγοςε]]απιαα 5 οἱ ἵπ ἨἙδαϊεαρ δι οοηβτηα! ...... Ώπ κοιμηθησυμµεθα, 

ου παντ. δε αλλαγ. εππΏ Ἀ(Α)ο(αί” οί "κα 1Τ. (56 Ἐ κοικηθησωμµεθα. 

αίᾳια ΕΞΙαΡΒΙ 1Τ. ῥταεπι οὖν. Αἲ Ν6ΥΟ κοιµηθ. οἱ παντεσ δε αλλ., οκ 
οι Ροβίθα ου 60ΥΥ οδί ε{ απο κοιµ. ποίκίπη ου [ουν 2], τε]]ᾳ 15 ος Ἱη- 

ουγίαπη {πίαςΕ5, Ωαπῖαιο 1Τ. αλλ ου παντ.) ϱ αἲπι αθἰμῖτο ΟΥ3553 015 

(ο8ί Ίη 5ε]ασ(ῖς ἵπ ρβα]πιος οἶδαιια οο]16οί15 οκ εαἴοπῖς) αιἶπί δισ Ώιὰ 

αρ Ηῖει (νίάο 5αρτα) οἀξῦ αρ Ἠϊετ οί {ἰεδίο Ηῖαεγ αρ Ασασϊαπι (ν]ὰς 

απίθ) οὰ4 αρ Απσορ ᾖ05 ({οπι”!Τ18 οπιπεξ φαϊάεπι γεδιηφεπιπς, νο] φ1οιί 

ατασοῖ οἀἆ Παῦαπέ: Οπιπες φιζῖεπι «ο πιζεπιις.. Βϊποϊ]ίαεν αἲ1ὈΙ, τί 4ο 

Άροπο ΟΠτ]ςέ]αποῖ, ἀἂςᾳ οσἵ{ο αααοδί Ὦα]σεϊααῦ. Ώοα 1ρ8ῖς Ἱμαίί ο ἆ 

Αιιροἰν 30/30: ϱΠ1Π6Ε «ιίάεηι γεδιηφεπιις, ἵπ ΑΠ15 οπές «φῖάεπι ἄογπιζε- 
πιις) εἆᾷ αρ Ῥο]αρ ΟΥτΙΟΙ64ὔ ϱ4ἆ αρ ΜακΙπι ο νννων, Ῥ ἆ ο νρ ΑΡΗ 

της 1Π οᾷ 4απιδί ο{σοηδί ο44αῖ αρ Ἠίον (νἰάς 5αρτα) αεί αρ Λας (νιὰς 

αη{6) δἱ αρ Ῥε]αρ α1οδαιιθ Ιαοπί5 3 (Τετίτο 6ΑΥη ν]άο απίθ) ΗΠ11 51: 195: 

φίάεπι ἀογπιτεπιδ. Ίι07ι ΟΠ1ιε αιιίεΊι Μπα δ ὑπιιι'. 
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-- 3 ’ / -ι , , Ν ς 3 / 

τῇ ἐσχατῃ σάλπιγγι' σαλπίσει γάρ, και οἱ νεκροι ἐγερῦισονται 
2 ἤ να ξ -- 2 [ή τε κ τω Δ λ Ν -- 

ἄφδαρτοι και ημεῖσ αλλαγησύμεθα. Ὀὸ δεῖ γὰρ τὸ φῷαρτὸν τουτο 
’ υ Δ - 

ἐνδύσασθαι αφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὺν τοῦτο ἐνδύσασθαι «θανα- 
η [ὸ Δ . 3 - Ν Π 

σίαν. 4 ὅταν δὲ τὺ φδαρτὸν τουτο ἐνδύσηται ἀφθαρσίαν καὶ τὸ 
Δ - ) ’ ς / ς 

Ὀνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀθωασίαν, τότε Ίγενήσεται ὁ λύγοσ ὁ 

516 Α] πηα αναστησοµεθα (πεκιφεπιµΒ, 5οἆ απι {πι αἱ Τεδιφίπηι) ου 

παντ. ὃε αλλαγ. 

52. εν ριπη (11. ερριπη): οἳ Ρτ8επι ὧσ | ριπη εἰ. ΟΥ1/555 αἰδθ51 Ἐιδ)Σ5υΙ 
αἱ ρῖα .... ϱ Εξα 61313 Γ1α]565 ᾳχσος γγεῖδὶ (που Π{απιναί) Νγςε”δδῦ οᾷἀξτ 

αρ Ἠίαν] 03 ροπη. Τα οπίπι Ἀγθδ: παῦλοσ διδάσκει ὧσ ἐν ῥοπῇ 
ὀφθαλμοῦ τελεσθήσεται ἡ ἀνάστασισ. ῥοπὴ δὲ ὀφθαλμοῦ ἐπίμυσισ 
βλεφάρων ἐστί οἵο. Τέεπι ΗΙ6Υ: εν ῥιπη Ἀἶνο εν ροπή οφθαλμου, 

πίγαπησο επίπι Ἱερίτατ οἱ ποβίγ Ιπίθγργοίαἶ εαπ{ ἴι πιοπιεπίο ϱ{ ὄπι ἐοίιι 

5Ίνο ὕπ πιοίι οσοι. Έπαχδας 1Ὀίάεπι εκ Ὦἱάγπιο: ο απα ἵπ Ρ]ετίδαιια 
ο ὰ Ῥτο ϱοπη, Ἱ. 6. ἴείι νε] πιοέω, ριπη Ἱἱερῖατ''. Ἐκ Πα πῖς ΤοετίτόΣ 

ΕΑΠ 43 7η πιοπιεπίαπιοο πιοίι οσιζύ (1ἴεπιβΗ 91). ΑπιζμεΣ 4 68 ἵπ πιοπιεπίο 

οσιιζὲ, ϱ' ἴπι ἐστι ἑ πιμέι οσι, ᾱ ο { πιδὸ νο Απιρτεί αἱ ὑπ ἐσέι οσιδέ | σαλ- 

πισει γαρ: ΙΤ. αἀὰ φησιν | εγερθησονται ΟΠΠ ΝΒΟΚΙΜ αἱ Ρ]εν (49. 

εγειρονται, ἆ ο [α αἱ γεδυγφιιέ) Ότ 1358. 589. 590 ος 3)345 ο{δ, 19 οειτὸ αρ 

ἄα111ή Ώ1α]365 0Ην463 Ογν]ομ 645 ματι Οοαπι”θ1 α] ... μη αναστησον- 

ται οππι ΑΡΕΕΑΡ 19. 19. ΟΥ 545 Οµν11Τά Ώαπι ΤΗΡΗΥΙΠΕ 

59. το ρτὶ: Ἐᾶ ο | τουτο ρτῖ: Ρ ΚδΟΙ τουτοΥ | τουτο ες: ΕΡ)α 5 οπι | 

αθανασιαν: 1 ΜαΓΙΤ5Ι (που 1{επαττῦ) ῥγασπι την. Τίεπι ΜαιμΊ9Ι (πο11») 

την αφθαρσ. Οείεταπι οξ 6οχρ. Ππβοτὶρί. ΤΥ. Ρ. 445. παπι. 9155. αΏί 

68ξ: επεσκεασα (516) το φθαρτον τουτο εγδυσασθαι αυθαρσιαν (519) 

καν το ὤνητον τουτο - - (αππϊ αβί ρ. ΟΗΤ. 649.) 

54, οταν δε το πβα ενδυσηται αθανασιαν: τα Ερ οπι (40 αθανασιαν πά 

αθανασιαν ἰΤαΠ5Ι1εΠί6Β8) | το φθαρτον τουτ. ενδ. αφθαρσ. και 611 

ΝΟΑΒΟΖΡΕΚΙΡ αἱ ρ]εγ ἆ ο αγγα ΟΥ1551 οἱ οκ ἨΠσονας] τὸ Οµν Ἐπθνα] 

σοὰ Τ]ατί αά Π. 1. οί” 151 Ο0ομβπι”ῦ” Ώαπι αἱ ΟΥρδ5Ι Ηϊογε7θο]ι 44 (51050) 
ΑΙΙΡΡΣ 64 (4,651) οία18Ρ α]. Τθπι (ςαΠπεροβΙΙΒ πιοπιὐτῖδ Α αγπι οταν δε το 
Όνητ. τουτο εγδυσ. την αθαν. και το φΦδαρτ. τουτ. ενδυσ. αφθαρσ. 

(ΒΙπη]1ΐαις {1ΑΠΞΡΟΠ 151 αἆ ν. δὺ ταβρΙοϊεπβ) ... ΝΤΟ ΙΜ 64. Τ1. νο «ορ 

ααἰ]πί} σο ΜοΙοπορ{ρΗ 531 οἱδδά (πας αΐαν πἰν1ά ΤΓ1αΙ566 οτα» ὃε κατα- 
ποθη το Όγητον υπο τησ αθανασιασ) Αδ5 οχόθἆ 4 (ποη Π{επιξᾶα τε]]) 

η πίΦο8 111105 Απιῤιοι αἱ οπι, Ἠῖπο 4Ρ9 { αφθαρσια): 1τ την αφὐ. 

Οἱ εἰ. Οµ1591 (νῖᾷς μοβ) | και το Όνητ. τουτο ενδυσ. αθα»ασ.: Ρ86- 

{ογιηϊδογα{ Ῥδιαέσα ϱ(α1πο, δε 1ρ5ε” βαρρ]οανίί. Ο/ οἱ. ΟΥ1/655 λελεμται 

δε και” οτα» το αφθαφτ. τουτο εδ. αφθαρσιαν, τοτε γενησεται εἴο, 

κοά ρ]οπίμς Ἰοσππι οχμίναί1ὔ1: ιν οτε το φθαρτ. ενδυσεταν την 

αφύαρσιαν και το ὤνητον την αθανασιαν, τοτε γενήησηται το εἰς. 
ΟΕ ος 315 οκ Ηονασ]. | αθανασιαν: ΝΑΙ ΙΤ. την αθαν. Ψἱάε αεί. απίθ 
Οτόδ9. Ί{οπι αἆ ν. 59. | γικοσ ( νο οἰς [πι Απιζο” αἱ66 πι υἱοίοτία, 

ΑΙρΡΣ64 ἵπ υἰοίογίαπι, δἱο) ... ΕΡ”1 (οί. ὁτ. ν. 55) γεικοσ. Ἠϊπο Τοατί 

τε5 οατΗ 51 Ογρῦ”Ι ΗΙΙ1105 6509: 11 Ἠ]ογοςε 15 ᾗπ οοπ(επέίοπε (αἰϊαπι --Ἱιεπι). 
Νεο α]1ίον Ἱπία Τογί1ε5 8 41. 54 (564 δΙ ροίεπέία) ΟΥΡ ΗΙΙ: Ὀυυί ορί 
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, ς η « , . ρω Ξ .8 

γεγραμμειοσ᾽ κατεπὀῦη ὁ θάνατοσ εἰσ νῖκοσ. Όῷ ποὺ σου θόνατε 
Ν - - / Ν ,μαί Δ -- 

τὸ γῖκοσ; ποῦ σου Βάνατε τὸ κέντρον: 90 τὸ δὲ κέντρον τοῦ 9α- 
ῃ οι ς « Δ ; - « ; « / μ- . Δ 

νάτου η αμαρτια, η δὲ δύναµισ τσ ἁμαρτίασ ὁ νόμοσ. ὃτ τῷ δὲ 
- / το / ο ρΐρω .. -- , τα - - 

ύεῷ χάρισ τῳ διδόντι ἡμῖν τὸ νῖκοσ διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν ]ησου 
- 5 [ία Σο / ὼ . .) 

Ἀριστου. Ὁδ ὥστε, ἀδελφοί µου αγαπητοί, ἑδραῖοι γύώεσθε, ἁμε- 
’ / - - / ος, / 

τακίγήτοι, πἐρισσευοντεσ ἓν τῷ ἐργῷ του κυρίου πάντοτε, εἰδύτεσ 
4 ς / ς - 2 ” , 

ὅτι ὃ κύποσ ὑμῶν οὐκ ἔστιν κεγὺσ ἓν κυρίῳ. 

Ἁ τα, 
1 Ν Δ - / -- 3 Ν τν σ , 5 αν 

Περι δὲ τησ λογίασ τσ εισ τουσ αγίουσ, ὥσπερ διέταξα ταῖς 
- σ , σ νας - ΄ 

ἐκχλισίαισ τησ. { ἁλατίασ, ουτωσ και ὑμεῖσ πυιῄσατε. 2 κατὰ µίαν 

ΠΙΟΥ5 οοπἰεπιξίο ἔιαξ Ααάς πιοᾶο οοπιέεπξίο πιοᾶο οἰσέογία Ἠαθοαί. Φίο νατο 

Τοαγίσηατο σ,10. {ή εδέ πιο» υἱαογία νο] οοπἰεπέῖο έια 

55. πικοσ εί πεντρον Ίιος ογάΊπα οππι ΝΤΒΟΙΜ 1Τ. ΤΙ. νρ ο0Ρ αγπιήοῦ ααί]ι 
το 05206 οι1πί 180. 81 Ἑμράσεπα 166 Αιησῖ Τ 14559 Οντὺν 91 Βῃφδο]θιιο ογα! 11 

(μ65) Επι μα]σοᾷ Ώαπι (αἱ. Ώ1α] 367 ροβί κατεποῦθ.. ο Φαν. εισ νικ. ρονρ1ε 

που σου Φαν. το πικοσ, 8εᾷ αἰζεγαπη ΠΙΘΙΗΏΓΙΙΑ ποπ αά) Πνπι 553 Ῥοτε 

πηαχὁ 010 ΑππῦἝαἝσρο Αηῤιμί α]....... ς ΤΠ κεντρον αἳ νικοσ οππι Ν.Α” 

(ὔ οι που πδᾳ πικοσ) ΡΕΡαΚΙΡ αἱ Ρίο ἆ ο (ς βγνπῖῦ αγηιεάᾶ ααο{ΙΡΡ 

σο Ο11310 ο π{ 1 δ1 δα ει ἡτο ΑΩΙΙ53 Ερ1ρΙιδῦ5 Ον 13 015 Τμάτί Εατλου 

8ΕΤΠΙ 16 (αρ Τ]άτίδ,1165) Του{γέςδ 68ΤΗ 4π. 51.54 ΟΥρ351Ι ΗΙΙΣ105 α].. ΤΧΧ 

ὀικη οξ κεντρον | ϐανατε Ὀῖδ απ Ν ΠοΡΈξαι 99. 617" 4ο ἔσ νο 60Ρ 
αοἴ]το Ἰομβάσπι 166 ϱς4τ0 ΓγΠί555. 505 Ογίπί 1,80. 81 ϱ{ 4,541 ΤϱγΗΙαΥΟ ὄ,10 ϱὲ 

εδ εαγΠ 4Τ. 51. 5 ΤΠ{11103 ΑιηῃΣδβερθ ΑπσδᾶδοΡ αἱ πα (Ο]οπι515 (αηίαπι 

αΠεγί που σου Φανατε το κεντροΥ) ... ς αἰίεχο Ίοσο εἳ 1 απἰά εῃ 

πηίο το γικοσ Παῦοί αδη (8εὰ {αβίίππη 4ποςδ αἀδοτῦΙηταςδ τη] απίο 

τὸ κεντρον) οΝΤΏ ΝΕΑ" ΚΙΜΡ αἱ Ρ]οεχ (εί. Ρ8ἵ ὁ 6ο ναίν νο]αῖββδε: «4ε]6- 

νΙς ομ]πι Φανατε, Ιἱεεί ΠοἨ αἀδογ]ρβον]ί αδη) Αγταϊῦ Άγ σο αοἲ]ΡΡ 

Ον 113109 οἱ 5,50 Απ 55 ΤΙ 559 Ῥαφυαρίθῦτ Ἠρίρ] 695 0193 Βπίμα]εοά 

Ἐαίλεν (πὲ απίθ) Γηάτί αἱ πια. κ Π15δ αὐη απίο το κεντρ. ἨαὈοεπί Ν 

αἱ αππη 019.906 Ώ]ὰ Βακυπρί Ἐπίμα]σοά;: ΤΧΧ που η δικη σου Όα- 

νατε; που το κεντρον σου αδη; αἆ 4ο τεβρίοῖενς ΟΥΤΕΣΑὔσά β]ο: 

που η ΡιΧη (516) σου Θανατε; που το κεντρ. σου αδη; ἳ 

56.1 αμαθτια: Α ΡΙΔΕΠΙ εστιν, { νρ αἀά εδ (1ο Ἱέεια ἆ ο ϱ), Ἱΐοιι ΥΣ 

868 ροβί αµαρτ. εἴ ροδί νοµ. 

ϱτ. ὀιδοντι (6ξ. ΒΥΙΡ ΤΕ): ῬΕ αἱ {ογα”Ὀ (5 αρ Βοτί) ΑΙΤ46 οχεῖᾶ ὃ 01165 

3] ὁουτι. Είαπι 1 νρ φιῖ ἀεᾶζ | του κυρ. ημ. τησ. χρυ.: Μ 19ἱ6ἵ νησ. 

χοι. τ. κυρ. τμ. 

58, αμιετακινήτου (ΑΒΊΡΊ -κεινητου): Α {νο ΑΥΙΣΕΣ ααίἩ Απιζιιι αἱ 

ΡΙά6Πῃ καν | εργω: ϱ" 118. οικω | του κυριου: 1 46. οπι του | ο κυπυσ 

υμ. ουχ εστι: ΕΡΙᾷ 6ου εστ. ο ποπ. Ὁμ. 

ΧγΥΠ. 1. λογιασ οἱ. ΔΑΒΟΡ οαἵίᾳ.... 1 λογειασ. Ἱπία ἑππίαπ Ἡ (Ἴρβα”» 

αη” 9) λογειαι 
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π νὰ ΄ { . ινε -- , /΄.. [ο Ὀ] 

σαῤῥάτου ἕκαστοσ υμῶν παρ ἑαυτῷ τιθέτω Όησαυρίζων ὃ τι ἂν 

εὐοδῶται, ὕα μὴ ὅταν ἔλθω τότε λογίαι γώωνται. ὃ ὅταν δὲ 

παραγένωµαι, οὖσ ἐὰν δοκιµιάσητε, δι ἐπιστολῶν τούτουσ πέµψω 

ἀπενεγκεῖν τὴν χάριν ὑμῶν εἰσ Ἱερουσαλήμ' 4 ἐὰν δὲ ᾖ ἄξιον του 

κἀμὲ πυρεύεσθαι, σὺν ἐμοὶ πυρεύσονται. Ὁ ἐλεύσομαι δὲ πρὸς 

ὑμᾶσ ὅταν ἨἩαπκεδονίαν διέλθω᾽ ἨΜακεδονίαν γὰρ διέρχοµαι, 

ϐ πρὸσ ὑμᾶσ δὲ τυχὺν παραµενω ἢἡ καὶ παραχειµάσω, ἵνα ὑμεῖσ 

µε προπέµψητε οὗ ἐὰν πορεύωµαι. τ οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶσ ἄρτι ἐν 

παρόδῳ (δεῖν' ἐλπίζω γὰρ χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι πρὺσ ὑμᾶσ, ἐὰν ὁ 

κύριοσ ἐπιτρέψῃ. ὃ ἐπιμενῶ δὲ ἐν Εφέσῳ ἕωσ τῆς πεντηκοστησ΄ 

ϱ) θύρα γάρ µοι ἀνέωγεν µεγάλη καὶ ἐνεργήσ, καὶ ἀντικείμενοι 

πολλοί. 

9. σαῤῥβατου (0’) ειΙΠῃ ΝΑΛΒΟΡΕΕαΙΡ 1Τ. 109118 046, Εοπι ῥεΥ ππαπι 

καβζα{ Ἱτ νο αγναϊν,,, κ. 9τ. (Τεβίε Βοτ]) σαῤῥατω .,.,, ς σαββατων 

επτη ΝΕΚΤΙΜ αἱ ρ]ετ Ἠπίμα]σοά Τ]άτί Ώαπῃ αἱ], Ιίεπη «ΟΡ ἁΤΠΙ ϱο | αν 

ΟΙΤΏ ΝΑΟΡΕΕΑΚΙΡ 4] οπιπὂίᾶ.,.. ΒΙΝΜ εαν | εὐοδώταν οΙΠΙ ΝΕΡΕΕΘΙΡ 
(ευωδοται) αἱ Ίοηρ6 ρ]6υ (1156Υ αἱ5 -δουται) 011166 Τά τε α] ... ΝΕΑΟΙ 

ΕΝ αἱ5 ἔεγο ΕπίμαΙεοἆ Ί)απῃ ευοδῳθη (Νὲ -δοθη). Αίαπε οἵαπη 1 νρ 
Ρἰασιεγίέ | γινωνται: ΠΡ ὃΤ. αἱ5 γινονται 

ὃ. παραγενωµαι: ΤΡ αἱ α]ῖή -νομαι | ουσ (Κ οσουσ) εαν «ΠΠ ΝΑΟΡΕΒΙΚΙ, 

ΜΡ αἱ οατία Ρ]ον Οτοαίδί ΟΗγ165 Εαίμα]εοά Έματι Ώατῃ αἱ... Ἰπ ουσ 

αν εαπι ΒΡ"Γα | ὃν επιστολων: 6 (ποἩ Ἱέεπι 0 α) επι απεσεᾶἆ «οη- 
ἵππρ [ ϱ πενψω | νερουσαληµ: Α (εροσολυμα 

4. η αξιον ουπι Ἁ ΡΕΕΡΙαΚΙ, α] ΟΙΗΠ {6γ6 ϱ ΔΥΥΡ αὖπι (Ρο) ΟΗτ105 Επαίμα] 

σοὰ Τ]άτί Ώατη α] ... Ἰπ αξιον η (Α ην) οἳπι ΝΕΑΒΟΙΜΡ 17. τ. Τὸ. τ4. 
ΑδΟΥ ἆ 6 Ενρ ϱ0ρ ΒΥΥΣΟΝ 

δ. μακεὸ. γαρ: ΕΕΤ 9Τ. µακ. δε 

6. δε: 1 γαρ | τυχον: Ρ αΙδτυχων | παραµενω (Εά παθαποµεινο): ΕΝ 

θτ”ῦ καταµενω | η (ΡΕ1ὰ 9. 5 οπι) και (ΗΝ ὃ. 116. ΒΥΥ5ΟΝ ΟἨΥπιοβς2 

ΟΠ1) παραχειµ. ινα (ΕΕ1ᾳ ἀθρειμη)... Ρ8ϊΣ ινα ει και παθαχειµ. | 

Ρ προπενψητε | ου εαν ΕΠΠΙ ΝΑΒΟΡΡΌΕΙΚΙΜΡ αἱ οπιπνῖᾶ.... ϱ7εα ου 
αν | πορευωµαι: ΗΝ αἱ5 πορευοµαι, Ρ αἱ Ραπς -σομαι, αἰΣ -σωμαι 

7. γαρ Ριῖ: 1 δε | ελπιξ. γαρ ουπι ΝΑΒΟΡΕΕΕΙΜΡ αἱ 0 1 νρ ρο ΒΥΙ5ΕΗ 6ο) 
ΟΗΥ405 Ἐπίμα]σοᾶ Ώαπη Απιζιςί α] ...ς (-- αὐ 57) ελπ. δε οπι ΚΙ, αἱ 
Ρ]α ΒΥΤΡ αεἰῃ Τ]άτί αἱ ῃ επιτρεψη (ά9’) οπα ΝΑΒΟΙΜ α] {εγα”ὸ (οἱ Ρ 

Επίμα]σοὰ --τρεψει) 01169 ΤΗΡΗΥΙΟΔᾷ πιορο. Τίαπι Τέ να Ρεγπίδεγέ ... 
ς επιτρεπη «επ ΡΕΕΟΚ αἱ Ρ]ι Τηάτί Ώαπι αἱ; τ αἱ Πα -τρεπει 

δ. επιμενῶ, τί 1έ νµ αἰο Ῥεγπιαπεζο ... ΒΙΡΕΡ αἱ τηα επιµένω, Ρο ππιαπεο | 

εν εφεσω (5 ε/εξεί { ἴη ἐρ]ιεδεο) ... Ε εν (Ἡ οΟΠΙ) εφεσσω 

Ὁ. 1, ανεογε | ενεργησ (ΠΙετερα ριαεῖ ε[ίσαω, Απιβρτβὲ ορογοδι) ... ἆ ο { 

6 νε Οτ]πί 5,10 ουζζεπθ (1. ϱ. εναργησ) | καν (115. 119. ἆδοι οἰο αάάἀ 

οι) αντι. πολλον: 1, ΟΠ 

Αοι 19, 31. 

20.258 

4, 19 

Λος 19, 8 

20ο 5, 15 



4, ή 
Αςί19, 25 

1 Τί4,15 

Ἆν 5 
Ασιτ19,1 

506 16, 10. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 

3 ολ . / πά ἑ 10 ᾿Ρὰν δὲ ἔλδῃ Τιιόθευσ, βλέπετε ἵνα ἀφόβωσ γένηται πρὺσ 

ὑμασ᾽ τὸ γὰρ ἔργον κυρίου ἑργάζεται ὡὧσ καγώ Ἠἱ μή τισ οὖν 
ον .ς « ῃ ; Δ Αα. κ 3 ως ᾖὁ [ον ” 3 

αὐτὸν εξουθενήσῃ. προπέµψατε δὲ αυτὸν εἓν εἰθήΝῃ, (να ἔλδῃ 
Π . / Στ - σας - 

πρύσ µε’ ἐκδέχοµαι γὰρ αὐτὸν μετὰ των ἄδελφῶν. 
Ν - ώ -- Ν ’ 3 ω 

13 Περὶ δὲ πολλὼ τοῦ ἀδελφοῦ, πολλὰ παρεκάλεσα αυτὸν 
ο, ”, Δ « » Ν - ) - ὁ Ν , ι) ον. ’ 

(να ἑλΦΊ προσ υµασ µετὰ τῶν αδελφῶων' και πάντωσ ου ἡν δε- 
΄ ” η ον 4 2 η 

ληµα ἵνα νῦν ἔλθῃ, ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήσῃ. 

15 Γριορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιουσύε. 
’ ς ος » ’ 

14 πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γιέσθω. 
-- 5 πω . , σης, ὃν τρ - 

10 ΠΙαρακαλω δὲ ὑμᾶσ, αδελφοί" οἴδατε τὴν οἰκίαν ὂτεφανα, 
α ᾽ Ὁ - . ὦ . ν ’ α- εν ῃ 

ότι ἔστιν απαρχἡ τησ χαΐασ καὶ εἰσ διακονίαν τοῖσ ἁγίοισ ἔταξαν 

10. ερ" τειµοθεοσ, Ἡ τηµοῦ. | αφοβωσ: Ρ ΑΤ. 119. αφοβοσ | κυριου: 

ὃτ. 115. ῥταεια του | καγω οΝΙΙ ΝΑΟΚΙΙΡ αἲ1” Τ]μάτί Ώαπι ... ς και εγω 

όμπι ΡΕΚς αἱ Ρ]α Οτσδιδ140Ρἱ5 ΟΗτ{ά (καθωσ κ. εγ.) ... ΕΝ 6113 εγω 

11. ουν: ϱ'Εβίᾷ ἆαθρ Ρο αΤΠΙ οπι | εξουθενηση (11. -Ψενωση, 46. 

-θενωση): 1Ρ αἰδ --νήσει, 109. -δενωσεν | υ" προπενψατε | δε: ΜΡ 

ουν... Ν ΟΠ | προσ µε ΕΙΠΙ ΝΑΟΡΓΕΚΙΜΡ αἱ οππσ]ά Οσ εδ δ10/39 Ομχήπά 
Τμάνί αἱ... μη πο. εµε ουπι Ερ"τα Οτελίδ10 36 Ώαπη | κα εχδεχοµαν 

Γ µετα τ. αὐελφων: Β Οπι 

19. απολλω: κ (5αρΡΙΔ) ααίἩ ο | πολλα (Ον ΟΝί 510 91) 6ππη Νοβπουίκ 

1ΜΡ 3] οΙΗΠΥΙ απ. Πατ] Αγγαίῦ σορ ααἩ απ Ονεαεδίο Ομτήτ Επίμα] 

σοᾶ Τ]νατί Ώαιη οίο... | Ρ Ώρα 4ο {6 νσείθ {απ ἀθειπῖά {οἱ Πατ] ρο 

Αιπυγδέ αἱ ῥρταθιη ὀηλο υμιν οτι | Θελημα: ΑΤ’ αἀὰ θεου, ορ ἀοπιῦηῖ 

(Ἰΐσοπι ΟΠΥΠΙΟΣΟΙ εου απίο ουκ ην θελ.), αγπιζᾶἁ κου. Ῥγαοίοτοα Το 
ας; Λίοη αἄᾶας ποπιὐιὲ νο]ιη{αβδ ΡΥΟΠΟΠΙΕΠ 618. | ἵνα ϱυν ελθη: Μίνα 

ε)λθηπροσ υμασ 

19. στηκετε εν τη (Ρα ΟΙ1) πιστει: ε{ ΙΡΠ]πίροΙ 355 στηκετε εν τ. πιστ. 
εδφαιοι (αά εδραν. οἱ 1 Οο τ, ὂτ) | κραταιούσθε επ ΔΒΟΕΑΚΙΡ αἱ 

Ριεν ἆαςστ (8εᾷ απίοα εἰ σἰαίε ὑπ Ιᾷε, αἱ οἱ. «ορ ΒΥΥ5ΟἨ σο) ΦΥΤΡ 6ο 

Ον 415 Ἑπιμα]εοά Τ]λαάγί Ἰλαπι αἱ Απιζησι. μη Ργαση [και] ο ΑΡΕ 

40. 109, (νρ ΦΥΙΣΕΝ «ορ αεί Ῥε]αρ αἱ 

15. δε οἳΠῃ ΝΟΑΒΟΡΡΘΙΕΕΕΑΚΤΙΝΜΡ αἱ ρ]εν 1ῖ νο Αγτα!ϊῦ οἰο (εορ ουν)... Ἀἲ 

υβι πι. ρο ατπῃ αθἰλαΐτ ο | στεφανα Βἶπο αἀαῑίαιη 6Η ΝΤΑΒΟ”ΚΤΗΝΜΡ 
α] ΡΙες χ ρο ΒΥΙΣΟΝ οἱβ ἴΧί ορ αεί ΟΜΥ 115 α) ».. ΝΕΡΕ αἱ Γογεῖῦ ἆ ε 

απ Τα Πατ] «ορ ανπι Τηάτί Ίλαπι Απιριμι αάά και φορτουνατου (91. Τὸ. 

αἱ Δι οἱς φουρτ-), Ἰΐθιη ο" κα Τ4. αδὲ ἔρ νεο] ἀθιπῖᾶ {οἱ ΒΥΥΡ ο." οἱ 

πμ 6 α4ά και φορτουνατου (14. αδΟΥ φουρτ.) και αχαϊΐκου. Τιοῦτιας: 

αΓαἴγεν ποπ Ῥιίαγιπέ οπιέεπάιπι οἳ Λολαϊοϊ, | εστιν 6ΙΠ ΝΑΒΟΚΙΜΡ 

α] Ρ]ον χ οίς .... ο ΥΙΡΕΕᾶ (πο ναί αοοθάἀετε τε]) ἆἁ ο ἔρδ νςδ ΤΙ 

εισιν. ΟΙ οι. Ον]πί 4,683 1 «οπηπη αἆ Ώοπα: ,δεᾶ ού ἴπ αἴῖα εριεί. αοιέ ἄε 

φπθιικάαπι: απἷα δ]πί ρτ]ηϊῆ πο ΑΠαϊαα””. 
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ἑαυτούσ" 16 ἦνα καὶ ὑμεῖσ ὑποτάσσισὺε τοῖσ τοιούτοισ καὶ παντὶ 

τῷ συνεργοῦντι καὶ κοπιῶντι. 1 χαίω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσία Ότε- 

φανᾶ καὶ «Φορτουνάτου καὶ 4χαϊκοῦ, ὅτι τὸ ὑμετέρον ὑστέρημα 

οὗτοι ἀνεπλήρωσαν' 15 ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεύμα καὶ τὸ 

ὑμων. ἐπιγιγώσκετε οὖν τοὺσ τοιούτουσ. 
19 ᾽Μσπάζοιται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῇσ Ισίασ. ἀσπάζεται 

ὑμᾶσ ἐν κυρίῳ πολλὰ κύλασ καὶ Πρίσκα σὺν τῇ κατ οἶκον αὐ- 

τῶν ἐκκλισία. 36 ἀσπάζονται ὑμᾶσ οἱ ἀδελφοὶ πάντεσ. ἀσπά- 

σασῦε ἀλλήλουσ εν φιλήµατι ἁγίῳ. 

Ωἱ Ὁ ἀσπασμὺσ τῇ εμῇ χειρὶ Παύλου. 32 εἴ τισ οὐ φιλεῖ τὸν 

16. να και: Μ ΟΠ1 και | καν κοπιωντι: ΙΤ. οι... Εά Ες αἀά εν υμιν 

ΙΤ. φορτουνατου «ΠΙΏ ΝΑΒΟΡΕΚαΙ, 1Τ. 96. ὃτ. 41. ενα ἀἁοξστνρ(ῃ. Ἱ. 

είἵαπι {) «ορ (Ἱερίίαν φορτουνατω οἴίαπι αρ ΟΙεπιῖο Ἠὔ5).,, ς φουρ- 

του», οππι ΚΜΡ αἱ] Ρρ]ον Ἐπίμαίσεοᾶ, Νας α[ῑίαν οἁίαπι Ον Τμᾶάτίι Όαπι 

α]. | το ὕμετερον 61 ΒΟΡΕΕΑΝΜΡ 1Τ. ὃπ. 80. (Τ1. το ετερων) ...ς 
το υμων ϱΗΊῃ ΝΑΚΙ, α] Ρίεν (197. υμων το) ΟμιΤὸ Ἠπίμα]εοὰ Τμάτί 

Ώαπα αἱ | ουτου ΕΠΙ ΝΒΟΚΙΡ αἱ ομιησίά Επίιμα]σοὰ Τ]μάντί Ώαπι, Ίέοπι 
δὲ ον (ς δὲ ἐ ἐφεῦ), ΒΙπαϊ]1ίου 6ορ αὖπῃ αθίἩ σο... ΑΡ’ Τη Τί αυτοι 

ου ΑΡΕΕΟΕΛΙ Ε (6 νίάε απίθ) νς δυταυῦ 0116 06ο Απιῤγβί αἱ 

18. ανεπαυσατν: ὃτ. -σαντο | το εµον: Ρ"Εᾷ 46. ἀ ο {μι νς 6ο Απιοισί 

αἱ Ρταεπι καν | τουσ τοιουτουσ: Ρ τοισ τοιουτοισ 

19. Α 94. οπι νογδαπης Ίο ὅτ. ὅ9. Τ4. 1ΤΤ. αδὲῖ οπι ασπαξ. Ἱ1δᾳμο τησ 

ασιασ.] αι εκκλησιαι: ΟΡ αἰδ ΒΥΙΣΕΗ αγ 0Ἠν4Τ6 α4ᾷ πασαι. Οοπίχα 

1μεῦταξ , Λίοι αἀίίοία» ααἰεσίζσιπι ΟΠΛΟ. | ασπαζεται επι ΔΟΡΕΕΡ ὃ. 

696 σο Ῥμάτιεαίδΐδ,,. ς Ἰμι ασπαζονται οϱἳΠΙ ΕΡΚΙΝ αἱ Ρ]εν ἀαβρ 
γ νρ τε]] Οµγ419 Ἐπίμα]εοὰ Τμάτι Ώαπι οἵο | πολλα: ΡΕ ἆ ο } ροδί 
ακυλασ, ἴεπι Μ 1Τ. Τ4. αδΟΙ ΤΠ απίς εν κυριω ΡΟΝ | ακυλασ: Ε 1Τ. 

ακυλα, τί Πιαηϊ φωζα | πρισκα (εξ. μη παῖπ) ΟΠ ΝΕΜΡ 17. Υ΄ τη 

ἀοιη]ά Ἰατ] «ΟΡ ΔΥΠΙ 6ο Ῥε]αμ...ς Ἰμηθᾶ πιαῖ πρισκιλλα ΕΠΙ ΑΟΡΕΕΑ 

ΚΙ, αἱ ΡΙευ νυσ]ὲ {α {οἱ 5γταῖς αεί Ον αίμα] (πρισκιλα) Τμάτί Ώαπι 

ε5 Αοῦ 18, 2. 18. 26. πρισκιλλα πες Βιοίπαῖ; οοπίτα Το 16, 19 οἱ 

ϱ Τη 4, 19 | εκκλησια: Ὁ (5ε4 ϱὸ Ιπιρτοβαβδο νά!) Εεα ἆ ο Εμ (ποη 

Ίτοπα τ) νςε]ο (οί. ἀεπιῖά 191, 56 ΠΟΠ απι {α) 6ο Ῥοΐαρ αάά παρ οισ 
(Ρρα”” ουσ) και ξενιζομαυ. ΟΕ Ἱερταξ  Αριᾶ ᾳποβ οἱ Ποβρῖίίου. Άεφιε 

Ίιου υοζιεγιιπιέ βαίγες ε ἐεωίι αι. - 

90. ασπασασθε: 1Τ. Ώ5έἵ οδό α] ραις ασπαζεσθε | αὐελφ. παντεσ εἰ. 
[στ απ {απ ἀαεπιῖᾶ ({οἱ /γαίγεδ υ06 οπώπιεδ) Απιρυρί... ἆ ο νρθὶὸ Πατ] 

οπιπες ]γαίν. 

99. ει τισ: ΈΡΤΩΡΙ 1Τ. η τισ | τον κυριον 8Π6 αἀαἴαπι οµπΙ ἉΤΑΡΟ"Μ 1Τ. 
Τὸ. Τ4. τ (εορ αρ ΜΙΙ] εἰ ιδ) ΟΠηπιοδοΙ Ἐπίμα]σοά Ογνασίο.... κΡ 
8150 νοσ]Ἰε ἀαπι]ᾶ (ποη απι {ὰ [ο] λατ]). 5ΥΥΣΕΝ αθί]ναῦς Ον Η1Τ Τά νιζ 8 
(ποπ αά Ἠ. 1.) ΥἱΠείοτηα!!” Ῥε] αάά ημων. Πεπι ς (900) αἀά ησουν 

χθιστον ο ΑΟΟΦΡΕΕΑΚΙΡ αἱ Ρ]ετ ἆαεῖρνρ (αίΐίαι απ {ι ἀθπιῖά 

ματ]) βγτα «ορ σο ΟΥ Τατ δ Ώαπι αἱ Απιῤιςί αἱ (Υ1οον{παν 3 

90ο 11, 9 

Αοι1β, 2 
Έο 16, 5 

Ῥο 16, 166ις 

 Τμο ὃ, 17 
0ο] 4, 18 



565 16. 25. ΠΡΟΣ ΙΝΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 

ῷ : οἳ να9 : λ.. θα 2 μα τὰ. ο ν΄ Ἰ - 

Βο16,54 ΧυριονΥ, τω αναύεµα. µαραν» αὔα. Ἰ χαρισ του κυρίου 1ήσου 
ο .! ς - 9). { 2 ο ” λ ’ { - . -) - 

μεῦ υμων. 34 1 αγάπη µου µετα πάντων υμῶν ἐν Χφριστῳ [ησου. 

ΟΠιγίσέωπι Πεδμπι). Τἴθπι αάᾶ (πΠίπΤη νησουν Μο] αἲπα Γρ ϊπίροἱ 308 Έπερ» 6ττ 

Τμάτε αά Ἡ. 1. Τονέρααἷς 1 1 μαρὰν ἆθά: 5ἷςο Ώ01, ἀδε αἱ βαΐ πω, 1ΘΥη 
η” μαρᾶν ἆθα ... π Τί µαραιαθά: δἷο Μ αἱ ρΙανῖὰ (6 αρ Βονῖ, 8 αρ 

ΜΙίῃ εἰ ὃ µαραναθα) ... Ὦ µαράναθα ... Εα"" µαρανναθα. Ἐκ Ἱμαίε 

πιαγαπαίλα ἆ ο {νςα, τπιαγαίπαπα: ϱ ὧι αζσεπίη ἀοπιῖπι. Αάάῑε ἵπ παρ 

ΠδέΥ: τη συρων φωνη µήνευει (516) ο πυριοσ ηλθεν. Τη οιιμάσπι ΠΙΟΠΙ 

εχρ]]εαί ΟΗΥ11Τ: ο κυριοσ ημων ηλθε, Ἱίεπι Ώαπῃ απ Ἡ. 1, οτι ο κυριοσ 

ηλθε, 460118 ερραϊκη εστιν η λεξισ' ο κυριοσ ημων ηκευ. 

2). του κυριου: ΑΠΕ αἱ” ντ νο (οἱ, [απ ἀοπιῖά οἷς, Πο. απι) ΑΥΙΣΕΏ «ορ 

ΟΗτ415 Εί]λα]εοά ΤΙΡΗΥΙ Απιζιοι αἱ αἆά ημων | κήησου σπα ν.Β 9. 1Τ. 

50. 41. 41. τὸ. 129. ηΣΟΓ {απ {οἱ ρο Τμάτί... ς Ίωῃ αἀᾷ χριστου επι 

ΔΟΛΟΡΕΕΑΚΙΜΡ αἱ Ρ]εν ἆαρντνρεα ία ἀἆσπιῖά Πατ] «ορ Αγταῖ αΓΠΙ 

αοίἩ Ον ΒΕαια]έοά Ώαπηα] Απιζγιι αἱ 

94. µου: Α Τδ. οἵη | εν χοιστ.ιησου: Ἠπας οπη 5. ΒαίΠα]εοᾶ, Γοἵτης 

αἶπα αμήν οι ΒΕΜ 11. ἔρσν {ι ἴοἱ αἰ]ασητα Ἠπίμα]εοᾶ ΑπΙΡΥΡΕ...ς 

(4500) πάά αµην, ἴωμπ αάά [αμήν] οππῃ ΝΑΟΡΕΚΗΡ αἱ Ρ]εν ἆ ο νσο]ε απι 

ἀθιπ]ά αἱ 5υτα!ν ϱοΡ απ αθίᾳ ρο Ον τδικι Ῥιάατακί Ῥαπιϊχί, Τίαπι 

αξῖ αάά γενεθητω γεγεθητω (βίο, 918 γενε-). 

Βαηογ]ρίίο: Μπ] δαυφοτῖρίαπα ἸαΡαί. κΑηο” 1Τ. αἱ προσ κορι/θιουσ ἅ 

ει Τα ετελεσθη προσ κοφινθιουσ ἆ (ἆ πρωτη) αρχεται προσ ποριγ- 

Φιουσ ῥ (α δευτερη ἵπδαροταιο ϱ). Ὦ προσ κοριγθιουσαᾶ (ϱῦ αὰ 
εγφα. απο φιλιππων µακεδονιασ) επληρωΦΘη αρχετε (Ρὺ -ται) προσ 

κορινθιουσ ῥ) Ὦ προσ αορινδιουσ α΄ εγρα. απο φιλιππων επληρωύθη 

αρχεταε (516) προσ κορινθιουσ β’. Βίου { επρἰίοί α σου. ΡΥζΟΥ 

ὑιοῦρ. α οογἰπἰ]ος βεοιιᾶα, ς επρζαϊἰ αἲ οογὔι]ίος βγύπια ἐποίρεί αἆ εὐ- 

γζπιέ]ζος δεσιιᾶα: ἆ αἄ σον Πίος ἴ (ἀ5οῦἳ αάά εεγίδεπε α γη ζρρίς) ετ- 

Ῥέζοιέ ἐποζγτέ αἆ οοτύπἑ]ῖος ΠΠ... νετρίθ πρ. κορ. α (1 115. Α] αἀᾶ επι- 

στολη) κ, αἱ πια Επίμα] ο αζἁππίέ εγραφη απο φιλιππω» (190. αἱ 

Ἀ4ᾷ τησ κακεδονιασ) δια στεφανα και φορτουνατου (κ αἱ Εαίμα]οοὰ 

φηυρτ.) και αχαϊκου (106. 108. κουαρτου) και τιµοθεου (ρτο 15 πο- 

πΙΙηΙΌ15 91. υπο παυλου και σωσθενουσ): ἴἴεπι ἩΣΡ αἱ α]ῖα εγθαφη 

απο εφεσου (116. αἱ αάά τησ ἁἅσιασ Ἱπβδαρετααθ ὅια στεφα)α οἵο τί 

αΠίς). Είίαπι ΕπίπαΙΡΤΑΕΕ ασποβοῖξ απο εφεσου τησ ασιασ. ΟΕ εἴϊαιη 

ΒΥΥ5ΟΝ; ια εδἰ ερἰἰ. αἆ «ον. 1. φαε εοπἱρία εδέ Γζ{ρριν Πασεᾶοπίας 

οἱ πιόδεα εδὲ ϱεγ πιαπηις Τὐπιοί]ιεῖ: ΒΥΥΡ Εἰπῖία εδὶ ενίεί. αἴ «ον. 1. φμαθ 

φογζρία εδ α ἢὑρρί εν έερ]απαπι εἰ }ογέωπαέιπι εί «Ισαλαίσιπι εί 

Τππιοίλειπι: πο 44 «ον. 1. επρ[ίοϊ, αἆ σου. 1. δογτρία εδ ε Ειζύμρα, ιέ 

ὑπεγισιέ ωζάαπι ; υεγΊήπι ροζ υἰζείη" 5εοιιῶτιπι {ρδδι5 αροφίοζζ ὑπαζσζμτηι 

φορέα 56ο εω Αδία: «ορ 4 6ονιπί]ίος δοερία Πρ]ιεδί Φε δίερ]απαπι 

οἱ Αελαίσωπι. Δία νετο ς (-- 0 82): πρὸσ κοριδίουσ πρώτη ἐγράφη 

απὸὺ φιλίππων διὰ στεφανᾶ καὶ φουρτουνάτου καὶ αχαϊκοῦ καὶ τιµο- 

Φέου.. Ῥτασίογοα ΠΙΠΠΘΤΑΠΙΠΙΥ στιχοι: 1, 46. αἱ Ρ]ιπ ὦο’, κ αἱ οὐ”, Ρ 

ὠμῤ. Ἠοπι ἵπ ραπεϊοτίῦας κεφφ. 9’, αναγνγωὠσεισ ε’, µαρτυριαι ιζ. Ἱπ 

νρεζᾷ πί απά {ι παπιογαηίαχ οαρίξι]α Τὸ: ἵπ εοᾶῖσο Ἡ α οαΡρ. κῷ αἆ 

αβ' ρεγσῖέαν, 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β 1.4. 5ο 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Ρ. 

ες 

1 ΙΠΙαῦλοσ ἀπόστολοσ Χριστου Ιησοῦ διὰ θελή παμσος θεουῦ καὶ 

Τιμόθεοσ ὁ ἀδελφὺσ τῇ ἐκκλισίᾳ του Όεου τῃ οὔσῃ ἐν Νορώςῳ 
. ς τω -- στ ιά - 3 .ά ; ο» 

σὺν τοισ ἁγίοισ πασιν τοισ ουσι ἐν ολη τι] Αχαϊα. ση χαρισ υμ) 

Δ μὲ ο » κ - ο) { -- Δ ή) 3 ”- - 

καὶ εἰρήη; ἀπὸ Θεοῦ πατρὸσ ημων καὶ κυρίου {ησου Χριστου. 
ε ο - ε πα ” 7- 

ϱ) Βὐλογητὸσ ὁ θεὺσ καὶ πατὴρ τοῦ πυρίου ἡμῶν 1ησου Χφι 
στου, ὁ πατηρ τῶν ο ατιρμῶν καὶ θεὺσ πάσησ παρακλή ησεῶσ; 4 ὁ 0 

. προσ κοριγθιουσ ῥ πὲ ἈΑΕ(οῦΊ)κ (1α{εί Ρ) εἰς (91. α] δευτερα Ρτο β), 

191. 195. αἱ προσ κορινθιουσ δεύτερα επιστολη, ἂε ΡΕΕα ἆ ΕΕ ν]άε 

απίο .... 1 του αγιου αποστολου παυλου επιστολή πφοσ κοριθιουσβ’ 

114. αἱ του αγιου παυλου επιστολη προσ κορινθιουσ δεύτερα, 130. Ἡ 
προσ κορινθ. δεύτερα επιστολη, 133. παυλου αποστολου επιστολή 

καίθολικη προσ κορινΘιουσ ὃευτερα. Ἀπϊλίεν αἰ. Μ η πφοσ οφ” 

Θιουσ ῥ' επιστολή ε«χτεθεισα ὧσ εν πυ-ακι (αἲ Ίρβα εχΦεσισ πο 5εᾳπ]- 

(αχ)... ςὲ παυλου του αποστολου η προσ κορινδιουσ επιστολή δευ- 

τερα, ς 0 872 η προσ (ς πάὰ τουσ) κορινῦ. επιστολή (ς οπι) δεύτερα 

: πα ἐποριέ ερὶκέιῖα αἆ εογἰπἐ]ίος δεσωπᾶα, ἴα πο. αἆ ἐοδᾶεπι 1. 

1. χριστου (ήσου οππὰ ΝΕΝΜΡ 1Τ. πιαὲ δἱ ναςα4 Ί8ο]ή ΑΥΥΡ Ἐπί]μα]έος 
Τ]μάτε... ς Ιωπ τησ. χριστ. οεπά ΑΡΕΩΚΙ, αἱ Ρ]ετά αρ να (εΓ. απ {α 

ἀσοπιῖά Ἱαγ] (οἱ). ΒΥΥ5ΕΝ ϱ0οΡ ΑΤΠΙ ααἲ] σο: Οτή5Τ Ώαπι αἱ Απιριρί.. Ἐ 

ἔ οπι | τη ουὐση αἵ τοισ ουσιν: Ίαες τεδαΙί σ΄ πααπεὲ οἱ αβαπίθιις. 

Οεἴεναπι οἳ ΓάππαΙ 115: οὐκ ἀγνοητέου, ἔν τισι» ἀντιγράφοισ ο... 

ὡσ ὑπὸ Παύλου καὶ Τιμοδέου μόνον πεχάρακται τὸ πφοχείμενον 

γυάμµα. Ιπιᾶε Ἱπθε]]ερ]ίαν Ἱερίδεε Ώ]άγπηιπι ῥρτασίθυ ποτ εἰῖαπα 

Φζυαπὲ ἨΠΟΠπΙεΠ 1η Πίπ]ο ερἰδίι]ας. Ααποίαί Μαϊα5 αἆ Ἠππο Γιά γταϊ 

Ιοσςπ1, ρατ]ζεγ ας ὨὈΙάγππαπι ΠοππΘΏ Β]]ναπϊ οἴῖαπι Βαβίήπαπι ἀςθ δρίσ. 

δαπο{. 20. Ι6σ1556. Αί Ἰά εκ νεγρῖς ΒαδΙΠ1, απἴθας πίταφαε αἆ ΤΗ6ΒΒ. 

ερὶδία]α τεβρ]οῖ Ῥοΐθβί, νὶκ οβ]οῖ ]1σεί. 

, πιδς Ποπ αἆ Όον. Π. ἁγαίέία υοῦῖς εἰ πιϊδεγϊοογᾶία εἰ ραω α ἄεο ραΐγε 

ποδίγο εἰ ἄοπιίπο πιοδίγο Πεδι (Οιδίο.. Ῥὶο πθο Ιι(ἆ ο ΕΡ τ) πες νρ. 

 Πυλογητοσ: ἴοίππι νετβδΙπῃ ασοιγαίο αβοτι Ῥγοσορε5α] 155. Ἠεδρίοῖί 

αὔίαπη παὸ δἷο: Βεποαἰσίις ἄειι ἀοπιπὲ πιοδίγῖ Ίεδι 6Πγὶςὐἱ ραίεγ φζογίαςε ; 

πθο αἰίος Τοατίπατέ δα: ῥεπεαἰοίι ἄειι ἀοπιπί πιοδτὲ Ίεδι (ιγὶκήτ, 

Ε5Ρ5 03 οπι και πατηρ τ. κυρ. ημ. τησ. χου., ὃτ. οπι ευλογητοσ πβαιιε 

τ. κυρ. ηµ. ησ. χρι. | ο πατηο: Τα οἱ 0 | και Φεοσ: δΤ. και πατηρ 

10ο 1, 1 είς 

1 0ο 1, 5 είς 

ΈΡΗ 1, 5 

ο 15, 5 



ὅο1 1, 24 

οπου 15. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Ε’ 

- ο, Π η .ν Ἄ ε - - ο) το 
παρακαλῶ» μασ επι πάσῃ τῃ θλίψει ἡμῶν, εἰσ τὸ δύνασθαι ἡμᾶς 

.. Δ ϱ) / ’ - ’ τ 

παρακαλεῖν τοὺσ ἐν πάσῃ θλίψει διὰ τῇσ παρακλήσεωσ {ᾗσ παρα- 
’ . Δ « Ν ”- έ ” |-ά [ζὰ Δ / κ. 

Καλουμεθα αυτοι υπο του Όεου, Ὁ ὅτι παῦθωῶσ περισσευει τὰ 
Ω.) -- - 3 ε - ο ο Ν -- -- 

παὔήματα του ΧἈριστου εισ ημᾶσ, οὕτωσ διὰ του .Ἄριστου περισ- 
’ νε ’ 9 { - ” Ἀ ὠ}/ « ΔΝ - ς .. 

σεύει και { παράκλησισ ἡμῶν. ϐ εἰτε δὲ θλιῤόμεθα, ὑπὲρ τησ ὑμῶν 
/ Ν [4 / ς Δ - ς -- 

παρακλήσεωσ καὶ σωτηρίασ΄" εἴτὲ παρακαλούμεῦα, ὑπὲρ τησ ὑμῶν 
’ ” ιά -- - Ε] ος ΄ 

παρακλήσεωσ τησ ἐνεργουμέγῃσ ἐν ὑπομονῇ τῶν αὐτῶν παθηµά- 

4. επι παση τη: 0 α115 Εαδρςθ5τ 0459 Ῥγοσορεςᾶ "55 Απίϊοςμ10Τή εν πα. 
τη (τη οπι ΟἨτίετ 489. 490 οἱ Ῥνοσορ). Νεο αΠίει νετιπίἁά ο(στνςρ. 

Γ ημων: Μ ΟΙ | ειστο: Ἐα ινα το (1 νρ αἱ ροδούπιις) | ηµασ: δΥΙΦΕΙ 

6ἱιρ ο. οὐ. Απιοιςί Ργᾶσπι και | αυτοι οἱ. ΕΙΡΡ5 ΟΗΥ Επίμα]σοά Ῥγοσορ 

(5εὰ Ροπ απίο παρακαλ.) Τμάτίι Απῑοςμ Ώαπι ος... 9 Ἔρα 14. 4ο { 

5 (ποπ Ίίαπι Ἠ) να ΑΙΙΌΡΡ18 ΑΙ (ποἨ Ἱέειι Ἠ [οι εδ8Ι40 πος ΑπΙΌΤΒΙ{) καν 

αυτοι | υπο: Ε 935. 109. απο 

δ.τα παθηµατα: οἳ. ΟΥ1)9503 οεἶπί 596 Ἠιβδρ5 62 Απιοσ]10Τ4 οἷς (9τ. τὰ 

παθήτα »ἰε) ... ΡΕΙΕΕΙ το παθηµα | τ, ἰΓπΠΒΙΗΓ α περισσευει αἆ πε- 

ῥισσευει | εισηµασ (1Π. 114. υμ.): Βαδῦδ εν ηκιν, ΑπίΙοςΙ οσα | ου- 

τωσ οἳ. ΟΥ οὐ πί Ἐ ΑΡ» ΑπίιοσΙ οἵς... Ώρα ΙΤ. δτ. 50. 4 ο µεορ Ρο 

αάά και, Ιἴ6ιη 5εᾷ ΟΙΠΊΡΡΟ και 8ᾳ {νο Ώαπῃ | δια του Χρι. 6ΠΠΙ ΝΑΒΟΡ 

ΕΕΕΚΝΜ(ΡΝΙ ο δρα{1ο) αἱ ρ]αςδῦ Ον αἲ. πλα....ς (- αυ Β2) οπι του 611 

ΙΗΙΠΊΡΟ νὶκ πηιι 

συ «ευτε δε: 98ἳΣ 99, ευ δε, 115. ειτε και, 1ΤΤ. ΚΟ ειτε ουν... 6 αἲδ ειτε | 
υπερ τησ υμών (1, ημων) παρακλ. και σωτηφριασ (45. αολμαῖῦ σωτη. και 

παρακλ.) «Τη ΝΑΟΡΕΕΑΚΙΝΡ ΟίΟ .... Ὦ 13. 1Τ6. ΟΠΙ και σωτηήριασ, 1ζεπι 

197. Ἐπία]εοὰ νοᾷ οἵα οὔἵαπη ειτε παρακαλουμ. υπ. τ. υμ. παρακλ. | 

ειτε παρακαλ. υπ. τ. υμ. παφακλησ. 8ἱο απο Ἠοῦ 1ο ΟΠ ΝΑΟΜΡ 

95η 98, 91. 49. 51. ὅτ. 6Τ. τὸ. 80. (εἰ δΤ. αἀῑΔῖ5 καν σωτηριασ) Ἡ Δι 

ια (8οἆ [α” αάά οἱ αζμίο) Ἠατὶ Ώου ἴοἱ” ΒΥΥ5ΕΝ σορ αθίἩ (αί αγπι 5εᾷ 

α4ὰ Ἠαες [ετα: ᾗ Φαρροῦμεν ὑπὲρ τοῦ ὑμῶν Φάρσουσ καὶ τῆσ ὑμῶν 

σωτηρίασ) ΑπιϊοσμΙοτά Απιζγοί, Ασοσοθάππί Ἑρ]νδῖ εἰ Ἠ[ογοα {ὸ απϊ 
οχίτοπια (ππέαπι δίς αΠεγαηί: και η ἐλπ. ημων ῥεῷ. υπερ υμωγ, ειδοτεσ 

οτι οἵο. Τίοπι νμζ]ε ἀθιηῖά, πὶδῖ αιιοᾷ αἆ ναιθα σῖσε οοπδοζαμιη, Ρο 

υοδύα δαζμΐε ΡοΥΡοταπι αιπί δἶσο ἑαλογίαπιιη, μγο οεδίγα ἐαιογίαίοιιε 

εἰ φαζμίε (1. ο. οπάσπι τοροίιιηί αίεν νουδα οἵ αποία). Οδίοτα [4ο] 

ποβίδουπα αυ ...... ϱ” Ἱωπ Τί ροβί και σωτηριασ ρετριυπῖ τησ ενερ- 

γουµενησ αδᾳπο βεβαια Όπερ υμων, ας ἴππι 4εππαπι αἀάπηί ειτε παρα- 

καλουµεθα υπ. τήο υμ. παρακλησ. και σωτηριασ (τερείαπέ Ιράν Ἰ. 

Ι. και σωτηριασ, 89 Τωπ [και σωτηριασ]) επ ΒΡΕΕΕΚΙ, 413) (5εὰ 46. 

πι κ. σωτη.) ἆ ο { π Ρο 5ΥΤΡ (5εὰ κ. σωτη. ο." Ἠαρεί, ἵπδαροταιε ο. 

εκ ν. 105 ρον Ἱπουγίαπιὸ Ἱπ[οτί: ὧπι «πσπι δρεγανίπιι5 φμοᾶ εἰ αάλιιο 

εερἰσε) Ον ΝΤ Τ]άτί Όαπι α]......ς (5 αὐ Ασ) ρο8δί και σωτηριασ 

Ρογμ]ί τησ εΥεργουµενήσ Ἀδᾳποθ καν μεισ πασχομεν᾿ ἔαπα Ροπῖῦ ειτε 

παρακαλουµεθα, υπερ τ. υμ. υπομο. και σωτηριασ. Ὦεπῖαπο και η 

ελπισ ἡμ. βε. υπ. ὑμων: πας απἱάθπι ΕχάδΠΙΙ5 Ιπᾶς αὖ ες. 5118 2. 4 

οοποσίαγα, νἰάθίέαν 4θάϊβδο. | εν υπομονη: 1. 1083 αἲ Ρ1αβίό αάά πολλη 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Ε' ο οπα 

. 8 ς -ὁ / κ. ς 3 Ν « - ; ς Γ « - 

των ὧν και ἡμεῖσ πάσχοµεν. καὶ { ἐλπισ ἡμῶν ῥεβαία υπερ υμων, 
ἰσά ο / 4 ς ης] ο ΄ [ιά Δ - 

{ ειδότεσ ότι ὧσ κοινωνοί εστε τῶν παΨημαάτων, ούτωσ και τήσ 

παρακλ/σεωσ. 
ώ Π / « -” υ μὴ η Δ - , 

5 Ου γὰρ Ψέλομεν ὑμᾶσ ἀγνοεῖν, αδελφοί, περὶ τῇσ θλίψεωσ 
ς ” ’ . ” 5» , ο Ωω) - - Δ ς Δ / 

Ἰμων τσ γεἐνομέγησ ἐν τῇ «σία, οτι καθ υπερβολὴν υπερ δύνα: 
3 ’ ο ζον - ς - Δ -». ω» υ 

ιν ἐβαρήθημεν, ὥστε ἑξαποριθῆναι ἡμᾶσ καὶ του ζην 9) αλλὰ 
2 να ας - 3 / -. / / [τὰ Δ 

αὐτοι ἓν ἑαυτοῖσ τὸ απὀκριµα του Δανάτου ἐσχήκαμεν, ὕα μὴ πε- 
/ τ ο ης κ Γ ” 3” -- -- - 3 , Δ 

ποιδότεσ ὤμεν εφ ἑαυτοῖσ αλλ ἔπι τῷ ὕΌεφῳ τῷ εγείροντι τουσ 

Γπων αυτων: αἱ ΡΙ1519 των αυτου, Κοπι αυτων | ὧν: ΡΕΙ"ΕΕΙᾷ ωσ, 

5 φιιαδ { δίομέ | ελπισ µων: Ἡ αἱ ραιο ελπ. υμων. Τίεπι 93 85Υ αἱ 

Ραμό υπερ ημων 

Τ. ὧσ ΟΝΠΙ ΝΑΒΟΡΤΕΤΝΜΡ ΙΤ. 91. τὸ. Οτ1503 Ερ1γ2,115 (8οᾷ οπη οτι, πί αἵ. 

ΚΡό) Ώαπι ... ΕΕΤΑΕ ον (οοττίρο εις 5ο νἰάε Ρρο5δ8) ἆ ϱ 5ΥΓΣΟΝ δὲ 
(ερηίτα ἓνρ Απιυχεί αἱ εἰσιέ), πχ οπ1...5ς ὦσπερ οππι Ῥοοίεε”κτ, αἱ 

ΡΙεν ΟΡ Τ]ιάνί αἱ] | εστε απίο των παθηµ. αἱ. Οἵ ΕΡΗΧ είς... ΡΕΕᾶ 
4ο ῦρστννρρσοροδί τ.παθηµ, Ροῦ | ουτωσ (αι. ἔννβ)]:σσα ἆσερ 

Ρο ΒΥΥΣΕΙ οπι | και τησ παρακλησεωσ: { νς εν εἰ οοπβοἰαξίοπίς, ἃ ϱ 
Απιργςί οὐ οοπδοἰαἱοπιπι (Απηοισί --ίδ) επ. Οοπίτα ν π] π]δὶ εἐύπηι 

σοπδο[αξζοπῖς. 

8. Φελομεν (Ῥ Θελωμεν αἴαιιθ ρορίοα αγ}ωειν): κ 109. αἱ ραπο 60ορ απ 

Ονεαί 6ΡΗ 158 Ἠαφοί 353 Ογ918 οἱ αἲ Ἡ. ]. 39116ἱ (αἱ αἰίοτο Ίος βαοί 

Ιαε(ἱο) ΠΙενερ]Σ: 9954 Θελω |. περιτησ ΟΠΠ ΔΑΟΡΕΡΑΡ ΙΤ. 91. 9038 

99. 4τ. Τὸ. 80. 118. Όδει οδὲν Οτεαί ΕΡΗ Ῥαφοίμ35ῦ ΟΥ αά Ἡ. 1. 3ΕΠ16] 
Βαίμα]έοά Τ]άνε Απιοσ]ιΙθ68,,, ς Τι υπερ τησ ἐππι ΕΚΙΜ αἱ ρ]ον ΟΥ 

αά Ἡ. 1. δα ο(9ῦδί Ώαπι αἲ.. Ταηῖ ἄε ἐγιῤη]αέίοπε. | τησ γενοµενησ 
8ἶπο ημιν ΕΙ ΝΤΑΒΟΡΕΕΝΡ ὃ. 11. 5ὅ. Τὸ. 9δ. 19τ. 911. 8Ιειίᾷοαίος 

γ νΡ απ Οτέαί ερ Ἐπί]α]εοά Ἠιαγορα 5 (Τενγίτε» 68Τη 45 ἄε γγεδδιγα 

ποδίγα αριιᾷ Αφίαπι) ... ς (5εὰ 909) Τϊ αἀᾶ ημιν οππη ΝρΌδίΕκΙ, αἱ 

Ρ]ογ Αγταί «ορ αείὮ 5ο Βαβεῖι ΟἨγδυοΒΙ5 μάτι Απίίοςς Ώαπι αἱ 

Απιογςέ (86ἆ οκ Πὴ5 119. α1 2 ΑΥΥ5ΕΝ 6ορ ΤΗΡΗΥΙ Απιρηι οπι ημων) ] 
υπερ ὀυναμιν απίε εβαρηθηµ. «ΠΠ ΔΑΒΟΜΡ 1Τ. ὃτ. τὸ. 80. 95. 191. Ἠ 

ΑΥΠΙ ἈοίἩ Ον οπί εΡΏ (5οᾷ πια]ο κατα δυν.) Ῥαθεία Ἐπίμα]έοᾶ ἨΗιοτερη 3 
εκ. ς Τί ροδί εβαρηδ. ουπι ΡΕΕΑΚΙ, 4] Ρ]ετ ἆα[ρνε πο 8ΥΥΝΙΣ (εορ 

πια (παπι ροίεταπιιθ) 01509 Τμάτί ΑπΙΟςΗ Ώλαπη α]. Τοαχί Απιἒιι αἱ. 

Βοᾷ ρ"κα παρα ὀυναµιν. | εβαρηθηµεν: οἳο 1 Ογ ΣΤ ΑπΙΟΟΗ 
ΈΏαπι ΤΗΡΗΥΙ εβαρυνθηµεν | Ἐὰ εξαπορεθηναι | και του ζην: ΑπΙΟΕΗ 
1068 Ῥοχρ]έ: αλλ ο παρακαλων τουσ ταπεινουσ παρεκαλεσεν ημασ ο 

Φεοσ. 

9, αλλα ουπη ΒΡΕΚΣΊΡ αἱ Ρ]αν1ά (αλλ (βπέαπι ἀῑιο αρ Βοτί) ΟΥΥΑ4 65 Ώαπι 

εων Ἱμα αλλ ουπι ΝΑΟΡαΝ 17. ὃτ. 4Τ. αδΟὲ αἱ Οτέδί 6ΡΗ 155 ΈΒΡΣ 115 Ο]τ 
501 ἨπΗνα]οοᾶ Τμάτί αἱ | εσχηκαµεν: 981” οπι, ΡΌ απίο του Θανατου 
{ο Ροβέτου Φαν. 5αρΡ! | αλλ επι: ϱ" αλλα επι | επι τω ὃεω τω (5ίο 

6{. ϱ) εγειροντν (6ἰ. ΟΙεπιδή” είς; 98. 98. 109. 119. αἲ1ὸ Ἐπα]να]εοά 

Τπάτι ΤΗΡΗΥΙ -ραντι) ... Ε ἔπι Όεον τον εγιροντα 

Ῥ]τ] 5, 10 



2 ΤΙ 4, 18 

Ίο 15. 80 

5τ» τρ. ΠΡΟΣ κΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Ε' 

νεκρούσ, 10 ὃσ ἐκ τηλικούτου ὃ ανάτου ἐρρύσατο ἡμασ καὶ ῥύσεται, 
εἰσ ὃν ἠλπίκαμεν ὅτι καὶ ἔτι ῥύσεται, 11 συνυπουργούντων καὶ 

ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεῄσει, να ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ εἰσ ἡμᾶσ 
χάρισμα διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῃ ὑπὲρ ἡμῶν. 12 ᾗ γὰρ παύχησισ 
ς -- 4 5 Ν / -- η ς - 

ἥμων αὐτη ἑστίν, τὸ μαρτύριον τησ συγειδήσέωσ ἡμῶν ὅτι ἐν ἁγιύ- 

10. εκ τήηλικουτου Θανατου αἴ. 0]1οπιῦή” είο: ἆ ο (Ἠ) βγταί ο Ονζαί ερ] 
158015 0150» Τμάνε Ον πι 245 Ηιενερα Απιργεί εκ τηλικουτων Θανα- 
των, Ἱίοπι { νρ ἄε ἑαπέίς ρεγίσιί. Οοπίτα ΟΗ 1. 1. οὖκ εἶπεν ' ἐκ το- 

σούτων κινδύνων. Τη αχ ο8ί φιᾷ ἄε ἑαπέζς, 5εᾷ τα]] ρεγ]ογαπί. | ερρυσατο 
ΕΙΠΑ ΔΑΗΣΟΡΕΡΑΚΙΜΡ 1ο]! οπιπν]ά Ἐπίμα]έσά οἱο... ΤΙ ερυσατο οπτη 
ΒἜ {ιτ απα ἵπ το πθς 9 Ῥο 2, Ἱ αππα Ἡ” βδοπέί δάπ]ς. ΑΠῑουν 2 Τΐπι 4, 
17. ὃ, 11. Ο0οἱ 1, 19.) | και ρυσεται ουπι ΝΒΟΡ 1Τ. 4Τ. Τὸ. 99. 911. 6 
ΑΙ Ππλγῖαπ {οἱ 60οΡ αἲπΙ (αεἴμΙΟ απσϱρ8) Πα{]α]οοα Ίλαπι, Πε θετό 

ΑΙΠ45 εκ παντων µε ερρυσατο 0 χυριοσ καν ρύσεται, εισ ον ἠλπικα- 

μεν οπη]βδῖς το]... ς ΤΙ και ϱύεται ΟΠΠ ΡΕΡΝΑΚΤΝ αἱ Ρρ]ετ {νε (αεί. 

{πι αΙ) σο ϐΥγτΡ Οτσαῖ αΡΗ 155 015 οιἶπί 4 ΟΥ] 4 Τμάτι ΤΙΠΡΗΥΙ Ο6ς 

Ἠίιαεγερι 2 Απιῤιει.. ΑΡ” ἆ ο ἀαπιῖᾶ ΥΣ αθίΠΡΡ ΟἨ503 ρ]αποθ οπι, 
Βίης Ίωη [και ϱυσεται] | εισ ον (95τ. αἀὰἁ και) ηλπιχαμεν, δὶς εἴ. δΥ1Ρ 1η 

εως 91, ΒΥΤΡ ἴΧί αγηὶ ΟΗ1505 ΤΗΡΊΥΙ ἠλπι». ὃε (δη 91. αρ ΥΝ 81)... ηαςθς 

ππα 6ΠΠΙ 8οᾳᾳ ΓΤτ. 116. 911. οἵι | οτι αΠίθΕ και ΟΠΠΙ ΝΑΟΡΡΘΙΟΕΚΗΡ αἱ 

Ρίοι ἆ ο ἔνρ «6Ρρ ΑΥΤΡ εἰο ... ΕΞΙά ᾳ Ροβί και... ΒΡΒΙΣΝ ΟΠΗ, Ἠϊπο Τω1ι 

[οτι] | και (ΑΥΤΑ ΟΠΠ) ετι 6ΙΠΙ ΝΑΒΟΡΙΕΡΤΕΙΕΠΚΙΗΜΡ αἱ Ρίετ ἔ νρ «ορ 

(αβποδοῖέ 6ὲ. βγΙ5ΟΒ) οίο... ΡΌπξτα ὃ. 91. 40. 41. Ἠδ0Ν Κ5οῦ ΟΗΤΙΠΟΡΟ1 
Απιογςί ΗΙετερΏ 2 οπι ετι... 6ο αείἩ οι πἴτατης | ρυσεταιν: ΕΡΤαξτ 91. 

ψο (νσεοᾶ αρ ΥΙ5{2) ρυεται 

11. υμων υπερ (ΡΕ περι) ημων (δίς Ίρβε κ” Ῥτο υμ. Σα ρβετα1ϱ) εππῃ 8Η 

Ῥυειε(οί”)Ε(Ε)ΚΙΜΡ αἱ Ρίο ἆ ο ϱ ΒΥΙΞΕΝ ΑΥΠΙ ααίὮ ρο Οηδ0ῦ 5οπιο] 
Επίμα]σοά Τ]μάτί Ώαπι αἰ; Ἰεπη υπερ ημων Ροδί τη ὀεησει Ροδῖΐο ο 

νο ΟΡ (56ἆ Ρτο υμων αχκρτῖ ημων) ΟΙιδοδ δοππε!; 1ἴεπι ΘΥΤΡ 5εά υπερ 

ημων ο.”, Ῥεᾶ] οπι υπ. ημων. 1άθετε Απιῤνςί: αεοεᾷεπίε χο ποῦίε 

εἐίαπι υεδίγα ογαξίοπε.... Α 115. ημων υπερ υμών, ἄξῖ 116. υμων υπεφ 

( περι) υμων, 98. 911. αἲ ραπο ηκων υπερ ημων (ᾳποᾶ ε{. «ορ νάϊν 

νογ{]ββε) | εκ πολλων προσοπων: εξταν 613” ΟΗ1505 εἰδοῦ εδ 215 (ποιι 

119198) ϱΓ13/994 εν πολλω προσωπω. Τεπι 6 πι ποια Γαοἴε, ἃ ϱ ὅτι πυιζὲί- 

}ααἶο. Οοπίνα [α"". ἀοπιῖά αἱ σα πιζέαγιιπι Ῥεγδοπίς Γαοζεγιπι ({ο] οτι 

7αο.), νσο]ε εα πειζἐογηπι ρεγδοπῖς, [πι εω πζέογπι Γαοΐας, Άτα ε π[ία- 

γη Γαοίεγιι. Ῥοχτρίίαν νο]θ απα ἴα ἀοπιῖὰ οίο οἴιβ φιιαε ὖπ ποῦῖς δέ 

ἀοπαξίοπί. Απιοιηςι νατο: πέ φιοᾷ παιζέογιπι ασε ἀοπιιπι ὅπ πιο 

οοἰ]αέωπι οδὲ. Α νοτβῖ εκ πολλων ἰχαπδὶ]]ῖ Ρ αἲ ευχαοιστιθη (5ἱς), 

οπη]ςκῖς προσωπω» πβᾳπθ δια πολλων. Απίε εὐχαριστηθή σε 16055. 

ἱπορία Ἱπ[ογί τὸ. | ευχαρ. υπερ ημων ΕπΊῃ ΝΑΟΡΊ ΑΜ 1Τ. α] βαέπια α ο 

{ο νς (οἳ. απ {ια οἴ0) ΦΥΤΙΙΣ «ορ αὖπΙ ο ΟΗΥ503 αιδοῦ (515 ο (11395 οἱ 

13994 Ει{]ια]εοά Τμάτι αἱ Απιοηρί αἲ.... ΤΙ ευχ. υπ. υμων οτη ΒΡΕΕ 
(5816) ΕΕΤΚ1/Ρ᾽ α159 νσεβᾶ (αρ Ίων αρ Υ9]]415 αἱ1οβ) ΟΗγ1οή5ῖ Ώαπι Ῥ]οί 
(αρ Ο6ες) οἱ Οοο 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Ε΄ ο 1. οι 

κ 3, ’ . - .λ 3 Ἅ δι 2 .. . ’ 

τήτι και εἰλικοινία του Φεοῦ, οὐκ ἐν σοφία σαρχικῇ αλλ εν χαριτι 
-- ’ ” Δ Ν 4 - 

Θεοῦ ἀνεστράφημεν ἐν τῷ κύσµφῳ, περισσοτέρωσ δὲ πρὸσ ὑμασ. 
. 2 ΔΝ ”/’ ΄ ς - ᾧ »/Ν ι) ” / ἊἎ Ν 3 

19 ου γὰρ ἄλλα γοάφοµεν ὑμῖν αλλ ἤ ἆ αναγινώσκετε ἡ και ἐπι- 
/ . 3 ΄.- Ν 4 4 /’ ᾧ / α. λ 

γωώσχετε᾽ ἐλπίζω δὲ ὅτι ἕωσ τέλουσ ἐπιγιώσεσθε, 14 καθὼσ 
Δ « - 3 [οὰ / « - Ν / 

καὶ ἐπέγνωτὲ ἡμασ ἀπὸ µέρουσ, ὅτι καύχηµα ὑμῶν ἐσμὲν καθ άπερ 
4 ὁ ο ς - ων τς - , ε -. ὃ - 

καὶ υμεῖσ ημων ἓν τ] ἡμέφα τοῦ κυρίου ἡμῶν /ησου. 
- - ἃ Γ - , Ρα / / 4 ε ” 

10 Και ταυτῃ τῇ πεποιθησει εβουλόμην πρύὐτερον πρὸσ υμασ 

12. τησ συνειδ. ημων (ημων ταχ55 Ίρδε ν” Ρτο υμών δα ρε Βα]ες είίατη ἴπ 

Ἡ τοβοτίρέαπα οδί α ἩΣ πη]δί οδῖ Ίρ5ο ϱ’): ΟΥ135Ί οπι ημων | αγιοτητι 

(ΜΡ αγιω-) απ Ν”ΑΒοκνρ 17. δτ. 613" τὸ. εορ ασππι Ο]6μηθῦῖ ΟΥ 1391 

Ἐπί]ια]εοᾶ Ώανη αἆ Ἡ. ]. οἱρατα1]508.., ς ΤΙ απλοτητι επ ΝἔΡΕΓαΙ, αἱ 

ΡΙετἆ ο {ο νς ο βγταίτ Ομεδ1ή- 515 Τ]ατί αἱ Απιζιιι αἲ.... 99. 911. 

πραοτητι, αοἲ]ι ὧι πιἰκεγἰοογαία. 9 πο αἲά 8ΥΥΣΕΒ εἰ οιπι μηγ{ίαίο. | 

και (Α αἲ ἆ εν) ειλικρινια 6ΝΙΙ ΝΟΡ"ΕΑΚΡ αἱ πηπνΙ (ὃ αρ Βον).., ς Ίωη 

ΤΙ κ. -κρινεια ΕΠΙ ΑΒΡΕΕΙΝ αἲ Ρ]α 1: εΓ πά 1 0ο ὅ, δ [του Θεου εππι 

ΒΑἨΒΟΡΕΝ 17. 9τ. Απ. τὸ. 115. αδεῖ Ώαιπῦῖ5 (αἱ απἴθ) .... ς οπι του ΟΙΙΠΙ 

ΕάΚΙΡ αἱ ρ]εντ ΟΥ1551 ΤΠρΗΥΙ Οο6ο. ΕΜαπι ἵπ κ ραπεία α 6ΟΥΓΘΟΤΟΥΘ 

α ἀῑία ετλΠί 864 ταγδΙΙ8 εγαδα 5πΠ6.... ΥΤΡ ἴχί (αά1ξ ΤΠ της) ΟΙτ0Ι5 

(αξ απ{ίθ) Τμάτί Απηῦισι Ρίαπθ οτη | ουχ εν: ΕΝ ὃτ. Τὸ. 190. αδοὶ [νο 

ΑΥΤΡ Ώαπιρανα]] 565 (πο αἲ Ἡ, 1.) Ῥταειη και | σαρκικη: τὰ -χινη 

19. αλλ η α (1: να μαπι (ας): ΏΕᾶ ο αλλ, Α 4. ΙΤ. 9197 οταν ΑΡ” ΟΠΙ 

α. Αίηπο Ἠΐπς 1μαθά πα αλ)’ [ή] ἃ εἰεᾶ πιαί [αλλ] ἡ ἃ | αναγινωσχετε: 
ΡΕ --σχητε | ή και επιγινὠσκετε: Ἡ 51. 41. 109. 2558. οἳ{!” Θες οπ... 

Εοκ 114. 4ο Γρ νρ ϱΥτὸΟὰ ο0ρ αἲπΠ Απιοιοί α] οἵη η | οτι εωσ (αυ) 

6ΠΙ ΝΑΒΟΡΤΕΚα ὃ. 1τ. 99. τὸ. 19τ. 118. 4ἆαίρ νρ ΦΥΙΣΕΒ «ορ αΤΠΙ 5ο 

Εαίηα]έοά Ὄαπι Αιιοιοί αἲ...ς Τϊ οτι και εωσ ΟΠΠ ΡΕΚΙΜΡ αἱ ρ]αυ 

βΥτΡ 01515 Ταν Απιϊοσ 115 αἲ |. Ίωπ ἐπιγνώσεσθεῖ καθὼσ καὶ οἷο 

14. αυ Ὦ ἀπὸ μµέρουσ᾽ ὅτι | Ρκαυηµα | καθαπερ (Εά καθαπερι) και 

Ὅμεισ ημων: Κοπ | του κυριου ημων 6πΠῃ ΝΒΕΑΜΡ ὃ. 1Τ. 29. 91. ο. 

98. 99. 48. στ. 61. Τ2. Τὃ. 80. ἐς νρ οορ 8ΥΓΣ6Β αίρ ο," αὖπι αοίἩ Ο)Υ 
516 Ἠπιλα]σοά Τμᾶτίι ΑπΙΙΟΕΗΝΙΗ5 Ώαπα ΤΠΡΗΥΙ Απιργςί αἰ. Πο ἴωη τ. 
κυρ. [ημων]... ς ΤΙ οπι ημων ουπι ΑΟΡΕΚΙ, αἱ Ίοηρε Ρ]ὰ ἆ ο πο 8ΥΤΡ 

ὑχί Οµς | τησου: (86)ΡΤΕΕᾷΝΕ 9. ὃ. 1. ὃτ. 98. 99. 40. ὅτ. 61. 61. τὸ. 

τὸ. 80. 95. 109 911. Ἠδου οδος4 ο {ᾳνςρο 5ΥΙΣΕΝ ερ ο." ϱ0Ρ ΑΡΊΠ 
παίἩ ΟΥ ΑπΙοΟοςΝ ΤΗΡΗΥΙ Απιζιιίι αἱ αἆᾶ χοιστου (Ν6 χυ, 5εὰ αΠίο- 

παπα ΙΙπαο]απῃ αἀροδαῖέ ταγβδα5 αὈδίοετβίϐ) ... ποἩ αἀαΙάἸπα5 εατη ΤΑ 

ΒΟΡΡΕΙΕΚΙ, αἱ Ίοηρο Ρ]α ΦΥΥΡ ἴχί αγπισᾶᾶ Επίμα]σοοά Τ]μάτι Ώαπι Όυς 

15. προτερον: 1, αἲ Ρ]α81ῦ ΑπΙΟΕΗ1115 ΤΗΡΙΗΥΙ Οες το πφοτὲρ., Κτο δευ- 

τερον ... κ. 191. οπι. Ῥοβαίπηας ροξδέ εβουλοµ. ΟΤΑ ΝΔΑΒΟΡΕΕΑΤΜΡ αἱ 

ΡΙ1β815 {9 νρ »γτα!ῦ Αγπι ρο ΟΗΥ51 Εαίμα]έεοά Ώαπι Απιζιρι α]...ς 

Ἀπίθ ννα δευτεραν ἑπη ΚΙ, αἱ Ρ]α «ορ Τμάτί αἱ | προσ υμ. ελθδειν οι 

ΝΑΒΟΜΡ αἱ δαΐ τη ΦΥΤΡ αγπι ΟἨΥ Επίηα]σοά Ώαπι ... ΤΙ ελθ.πο. υκασ 

επ ΡΕΕάΚΙ, αἱ Ῥ]α55ὸ ἆ εἲσνρ Ρο ΒΥΕ ορ ΟΠΓΙΠΟΣΟΙ ΈΤ]νατί 

(ΑπΙΟΟΗΙ119 ελθ. το προτ. πο. υμ.) ΤΠΡΗΥΙ Απιυτβί αἱ | χαθιν οτι κ᾿ 

10ο5,45 

1 0ο 1, 8 



1 Ου 16, ὅ 

Μι 5, 5τ 
1 δ, 12 

10ο 1, 9 

στ4 Ἱρ16ι ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Ε’ 

3 -- τά νν ’ / -- ω Ανν, κο - Ὄ ο) ο 

ἑλθεἴν, ἵνα δευτέραν χάριν σχητε, 10 και δι ὑμῶν διελθεἲν εἰσ Μα- 
, λ η ο ῴ { .ω 

πεδονίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ Μακεδονίασ ἐλθεῖν πρὺσ ὑμᾶσ καὶ υφ' 
« - -- 3 Ν 5 ν μ- - . 

ὑμῶν προπεμφθήναι εἰισ τὴν Ιουδαίαν. 1 { τοῦτο οὖν βονλόμενοσ 
η ”/ ο 3 , 5 να ἂν Ἀ α η , ν πΛ η 

μήτι ἄρα τῇ ἑλαφρίᾳ ἐχρησαµην; 1 ἆ ῥουλεύομαι κατὰ σάρκα βου- 
λ ; ΄ τ ο. υ π Π λ ν Ν .ν ” η 6 

εύομαι, ἵνα ῃ παρ ἐμοι τὸ ναι ναὶ καὶ τὸ ο) οὔς 15 πιστὺσ δὲ ὁ 
ῃ - ε / ε - ε Ἡ ο τν 3 ” η η ” « 

Φεὺσ ὅτι ὁ λόγοσ ἡμῶν ὁ πρὺσ υμᾶσ ουκ ἔστιν να! και οὐ. 19 ὁ 

οὗ Φεου γὰρ υἱὸσ Χριστὸσ Ἰησουσ ὁ ἐν ὑμῖν δὲ ἡμῶν κηρυχθεί. του Φεοῦ γὰρ υἱ ριστοσ Ίήσουσ ο ἓν υμῖν δὲ ἡμῶν κηρυχδείσ, 
2 -- π σ υ Ὦ 2 Γ » 

δι ἐµου καὶ «Σιλουανοῦ και Τιμοθέου, οὐκ ἐγένετο ναὶ καὶ οὔ, αλλὰ 
κ ο. , ς φ Ν 3 ῃ -- 3 ο λος 

ναὶ ἐν αὐτῷ γέγονεν. 20 ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι Φεοῦ, ἐν αὐτῷ τὸ 

ΑΟΡΕΕΟΚ αἱ ρ]οτ 1{ νο αίςο ... ΝΟΒ1Ρ 91. τ1. τὸ. 90. 115. Τ]άτί αα Ἡ. 

1. 393 αἱ τνὃ ΑπΙΟΕΙ 1119 χαραν. ΟΙ ΟΗ1518: χαριν δε ενταυθα την χαραν 
λεγει. | σχήτε εΠΙ ΝΒΟΡ 91. Ελα] οᾶ Τ]νάνζδΣ ο(5Σ ΑπΙΟΕΗ1119 Ώαπι 

κωως Τη Τὶ εχήητε επ ΑΡΕΕΑΚΙ, αἱ ρ]εν ΟΗτΟ1Τ: 518 4], Οείεταπῃ Απ- 

ΠοςΠΙ119 ροδί σχητε Ρετρῖε: πεποιθωσ επι παντασ υµασ, οτι ἡ εμέ 

χαρα παντων υμων εστιν τ: εκ 2, ὃ. 

16. δι υμών: Ὦ δια υμ. |. διελθευν ΕΠΙ ΝΒΟΡΕΕΚΙ, αἱ Ίοηρε Ρία {ἔνρ (13 

ἰγαπβίγο) ν (ργοῇβείδοεγεν { ἐγαπιδίγεπι) ΔΥΥΣΕΕ εἰρ ἐχί ΟμΥ511. 515 Ῥιί]ια] 

οοᾶ Τ]ιάτε ΤΙρΙΥΙ Απιοηςι αἲ.... α΄ Ἰπ απελθειν επι ΑΡ"ΕαΡ 80. 
ορ αππι Ώαπῃ. Πεπι ΒΥΤΡ ΤΠΕ ρο γε, ἆ α(ϱ, ν]ὰε απ) ϱγο/ίοἶκα 4 πεπι- 

αἀπποᾶαπα 98. 44. 48. το. Τά. 110. αἰδ5εῦ 06ος ελθειν | υφ: ρα 4. 44. 

Απ. τὸ. 91. 958. αἱ Ράις ΟΠΥΠΙΟΣΟΙ Τμάτίεοα αφ, 1Τ. εφ | ϱἨ προπεν- 
φθηναι. Οείεταπι γετθα και αφ υμών προπ. εισ τ. τουδ. αἲ ϱ” Ρεν 

ΙποιτίαΠῃ Ί8Πή ν. 15 Ῥο5δί προσ υµμασ αἀάϊά εταηό. 

1Τ. ουν: Α δε (Ρο Ἠοε Όεγο ἐφίέω" οορέαπθ) | ῥουλομενοσ (α0’) οππα ΝΑΕ 

οξαΡ αἱ”ὺ {νς οορ ΟΙΥ515 ΕπίΠα]σοᾶ Ίλαπι... ς Τί ῥουλευομενοσ οπΊη 
ΡΕΚ (1, βουλευσομειοσ) αἱ Ίοηρο Ρ]ι ἆ ο αντι αππι ααίμαίτ ρο 

Τ]ιάνε Απιζηςι (ἆ ο οι οοφίέαδδεπι, ϱ Απιοτβί οοφίαπς) | τη: τα Τ]άτί 

οἱη | ῥουλευομαι ρεὶ: ὃτ. ῥουλομαι | υνα η: ἆ 81ΡοΥ Ππεαπα μέ δεί "/. 

πτω | παρ εµοι: Ρ Ὀδεῖ ο) π. εµου | γαι γαι εἴου ου: 6133 νε (ποη 

Ίζαπῃ {α) Ῥο]ασ (ποη Απιῦιςι) οπι αἱίαίαπῃ ναι εί ου α1{6ΥΤΗ 

18. πιστοσ δε: Βπί]μα]εοά οπι δε | ο λογ. ημων: Ἱηπ Ἡ ηιων βαρτα ΗΠΘαΠΗ 
Πε{ογῖς ππίπαςς 5αρρ] αίτια ορί, 5εά αὖ 1ρδο” αἱ νάίτ / οπροσ: ϱ" οπη 

ο | ουκ εστιν (α0/) εαπα Ν”ΑΠΟΡ"ΕΕΘΡ 1. 99. ὔτ. το. 4 ο {τρ Ρο 6ο 
αππα Ἠπίμα]έοᾶ ΤΗΡΗΥΙΠΙΕ Αιηὐτεέ αἲ.... ς οὐκ εγενετο ουπι ΝΕΡΡείΟΕ 

ΚΙ, αἱ Ρατ (Αγτίὸ ποπ μέ) αείἩ 01515 Τματί Ίλαπι 

19. ο του Θε. γαρ οι ΝΑΒΟΡ 1τ. ὁτ. 6Τ. Τὸ. 50. (ΒαίΠα]σοᾷ ο του γαρ 

υιος ΟΠΙἵ85Ο Όεου) ...ς ο γαρ του (Εα οπι) Θεου ουπι ΡΕΕΩΟΚΙ, αἱ ρί6Υ 

Οι520 ματι Ώαπι | χριστ. ιησουσ έΠΠΙ ΑΤΑΟ ... ς ΤΠ ησ. χριστ. 6ΝΠΙ 

ΝΕΒΡΕΤΑΚΤΡ αἱ {ογθ ΟΙΠΗ (17. οπ χρι.) Ιένα τε]... ΟΠσῦὸ (εί ποςδς 1) 

οα | δὲ ημων: τά ΡΥΔΕΠΙ ο, Ίειη 4 ο ϱ [αι Απιζιιις φιί ὅτι φοὐτβ εδ (ο 

ΟΠ) φιζ Ῥε6γ ποΒ ῥγαεαἰσαίέμς οδἰ; εοπίτα νρ Γ φιιῖ (ἳ οπι) ἴπ υοὐζε γεη πιο» 

γγαεαϊσαίις οδέ | σιλουανου 611ΠΙ ΝΑΒΟΚΙΡ εἰο... ΒΕΡΑ σιλβανου. Ἐκ 

[ιαβπίς ἔρ νρ οὔναπιαπι, ἃ ο θἰζδαπιιπι | εγενετο (1ενρ Γωΐ, Ἰέεπι Ῥγο 

γεγονεν): 9 εστι 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Ε’ ο. πο 
- επανω ---- 

νε 2 - Ας ΡΡ - - Μαρ 2 ς - ολ 

ναί’ διὸ και δι αὐτοῦ τὸ ἁμῆν τῷ θεῷ πρὺσ δόξαν δί ἡμων. 2 ὁ δὲ 
ι 2 -- 6. - Δ τα - 3 πι Δ πα Ἆν 3 ’ 4 - ιά ο { 

βεβαιῶν ἡμᾶσ σὺν υμῖν εισ Χριστὺν καὶ χρίσασ ἡμᾶσ δεύσ, 23 ὁ 
Ν / ς ος Ν Δ 2 - ” ’ 

και σφραγισάµενοσ ἡμᾶσ και δοὺσ τὸν ἀραοβώνα τοῦ πνεύµατοσ 
- 

σε , ε - 

ἓν ταῖσ καρδίαισ ἡμῶν. 
͵ ο Ν / Ἡ ἵ -- Ν π τε 

23 ᾿Ιγὼ δὲ μάρτυρα τὺν δεὺν επικαλουμαι ἐπὶ τὴν εμὴν Ψψυ- ὴ ο / ή 
η υ ’ ε - - τ 5 Ξρ 6 ᾳ 

χήν, ὅτι φειδόµενοσ ὑμῶν ουκέτι ἠλθον εἰσ Νόρινθον' 94 οὐχ ὅτι 
/ ς - .” / 2 Ν - - 

κυριεύοµεν ὑμῶν} τησ πίστεωσ, ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τησ χαρᾶσ 
{ -- - Ν ΄ ιά 

υκῶν' τῇ γαρ πίστει ἑστήκατε. 

πι 
ο, κα ο ος: ΔΝ Δ / 3 / Ν ς - 

1. ᾿Ηκρια δὲ ἐμαυτῷ τοῦτο, τὸ μὴ πάλιν ἐν λύπῃ πρὺσ ὑμάσ 

90. θεου: Α αἱ ρ]α51 ΜοΙοπδρίρΗ 50605 (που Π{επα”1) Τ]άνίτου θε. | διο 
και ὃν αυτου ΟΙ ΝΑΒΟΡΩΟΝΥΙΡ 10. 11. 81. 9τ. 3δ. 80. 19τ. ἐρ νε ρο 
ΑΥΥΣΕΙ ϱ0Ρ ΑΠ ΜΟΙοπθΡΙΡΗ 581 ϱ{969 Ἠί]α]σοὰ Ίλαπι (νίὰς οἱ. Τ]άνί 

οι) Ἐα] σα δίπι 315 1 (56ά ο ἀεπιαπι ΓποΙρίί αυτου το αμήν). Βἰηϊ τον 

ϱ" ἆ ο Απιζιί και ὁι αυτου. Ο8 εἰ. ΕρίρΙὔό6 οοµίτα Μοϊοποπι ἀ]δριι- 

ἴαη8: δια γὰρ τὸ ἐν αὐτῷ τασ ἐπαγγελθείσασ ὑποσχέσεισ γίνεσίαι, 
διὰ τοῦτο φησί καὶ ὃν αὐτοῦ τὸ ἁμην τῷ θεῷ ....... ς Τί και εν 

αυτω εαπι Ῥύδίζέβκτ, αἱ Ρρ]ει 8ΥΤΡ ΟΠτύΣο Έ]ατί ΤΙΡΗΥΙ 06ο. Αἱ βἰς 

Τ]ιάνι ἴπ «ΟΠΗ: οὗ ὁὴ χάριν καὶ δι αὐτοῦ τὸν τῆσ εὐχαριστίασ 
αὐτῷ προσφέροµεν ὕμνον. | το αμήν (εἳ. π): κ” οπη το | ὀοξαν: κά 

(51ρεν βιπεσῖ ρ πἀά και τικην΄ | ὃν ημων ΕΝΠΙ ΝΑΒΡΕΚΑΚΡ οἰς, 4ο 

Απιοζιρι βεάιι] αἆ φἰογίαπι Ρε πο... 010 1. 106. ημων (8ΐ16 ὃν), Ἰθπι 

αἆ φἰογίαπι ποδίγαπι (νο Ἠα]ς Ῥε]αρ 

21. ημασ συν υμίν 6ΙΠΙ ΔΑΡΕΕΑΚΙΟΡ αἱ Ρ]εν ἆ ο ρ πιδ νρ ΒΥΥΣΕΗ σορ 

ΑΤΙΠ αοἴἩ ρυ αεἴο .... 6 α1 ΑΥΥΡ υμασ συν ημιν, Ε 110. υμασ συν υμνν, 

αἱ ραπο { Ῥε-Παβ{β4 5 εοάεΧ ημασ συν ηµιν | και χρισασ (1900 χρει-): 

ΡΕ!" 0 και χο. (4 ο {6 πιῦ να εἰ φιῖ ππσονἳ) | ηµμασ 5ος: Β᾽ υμασ 

29. ο χαι (νμε]ὲ Απιζγαί αἱ φμί εἰ) σφρ. 6ππι ΝΕΒΟΕΡΕΙΟ εἰο... χα οί 

Ε πὸ απ {αι ἀθπι]ά {οἱ ΑπΙΡΣΡ 5 3΄ 616 γαι ο σφρ., εἰ φιϊ εἰς ... ΑΟ’ ΚΡ 

1τ. 90. ὃτ. τά. 109. 116. α1ὔδει ΑΥΥ5ΟΝ νἷᾷ «ορ ϱο Ῥδ-Πας5ιδ45 Τι] (ιν 180 
011551 Εα{μαΙεοᾷ Ώαπι και σφρ.:: Ρο ΗΚΜΑς«ΘςΟΚΑ.Ι δοΗρίιη 

ΗΧΟ ΘςΚΧΙ | αραβωνα οι ΝΑΚάΙ, ὃτ. 4Τ. ... ς Τϊ αρραβ- 

έππι ΒΟΡΕΚΟΡ αἱ Ρ]αγ. Ῥταείετεα ΕΡ -ῥονα :: ο{ αἲ 5, ὃὅ: Ίίαπι Πρ] 

1, 14. | ημων: ΙΤ. 115. {οἱ υμων 

20, ουχετι: Αιπηζιςίι Ααρερ”11 (01151) ποπάιωπι υεπί σογἰπέ]ωπι, νο Απιρ 

γ10 10,1435 ποη σεπί ιέγα Οονύπί]αιπι ... Εα ἆ 8 ΑΥΥΣΟΝ (εἰ ἰχί νίᾷε ρο8) 
«ορ ααίΏ ρο ουκ (6 ποπ υεπῖ (ογύπί]ήπ, 5οᾶ ἆ ο ποπ υεπῖο (ογπέλιιηι) 

34. υµων τησ πιστ. ΕΠΙ ΝΑΒΟΚΙΟΡ αἱ Ρ]ογ... ΡΕΕᾶ Τ4. 1920. αδοῖ τησ 

πιστ. υμων, Ἱίοπη 1ένρ εἰς | αλλα: τὸ. Επίλα]οἆ Ώαιη αλλοτι | χαρασ: 

Ὅτ. τ1. 99. 211. αὖπι χαριτοσ 

Π. 1. δε οππῃ ΝΑΟΡΌΘΙΕΏΡΑΚΤΙΟΡ αἱ Ρρ]εγ ἆ ο {ρνροίο.. πει" τε, Ιίθῃ 

παλι (οἱ ἐφίιη) ... Ἡ 1π. ὃτ. «ΟΡ ΒΥΙΡ γαρ | το µη: αἱδ 5ου (3 ο ο) 

του µη | εν λυπη ΡοΣδί παλ:ν ΟΠΗ ΝΑΡΟΡΕΕΑΚΤΟΡ αἱ Ίοπρε ρ]α εν, 



ΡΙΙ] 2, 5] 

1 0ο 5, 9 85 

στ ο Αν ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Ρ’ 
ι) 

λ 0 εἲ; 9) ΙΑ ο τα λυ ο κς -- λ ΄ ς 2. / 3 ος 

ελθεῖιν. ᾱ εἰ γαρ εγω λυπω υμασ, χα τισ ο ευφραίνων μεει µη ο 
/ 2 - ς νο - 2 ΄ ς 

λυπούµενοσ ἐξ ἐµου; Ὁ καὶ ἔγραψα τοῦτο αὐτὸ ὕνα μὴ ἐλθὼν λύ- 
-- ο ἃ αξ- "ο, / Ν με. ε « - σα 

πην σχῶω ἄφ ὧν ἔδει μὲ χαίρει», πἐποιθωσ ἐπι πάντασ υµασ Οτι 

ἡ 
πχ πλ / ς ος 2 / 3 Ν ο / Ν 

ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν εστί. 4 ἐκ γὰρ πολλησ θλίψεωσ καὶ 
κ. ων / ”/ { .- αλ) - / 2 ο 

συνοχήσ καρδίασ ἔγραψα υμῖν δια πολλών δακρυων, ουχ ἵνα λυπη- 
- 3 Ν .] / [τά αν ο) 31 3 { - 

θητε, ἀλλὰ τὴν ἀγάπιην ἵνα γνῶτε ἡν ἔχω περισσοτέρωσ εἰσ υμασ. 
5ο η 2 / 1 

6 ΠΕ) δέτισ λελύπηκεν, οὐκ ἐμὲ λελύπηκεν, αλλὰ απὺ µέρουσ, 
τά Ν 3 ( ὦ ΄ ς ή ς .- / ς 

ἵνα μὴ ἐπιβαρω, πάντασ ὑμᾶσ. ϐ ὑκανὸν τῷ τοιούτῳ ἡ ἐπιτιμία 
α ο ο μα - / σ 2 ΄ - -- , 

αὕτη ᾗ ὑπὺ τῶν πλειόνων, Ἱἵ͵ ὡστὲ τοὐναντίον μᾶλλον ὑμᾶσ χαρύ 

τ. 

σο αγγαίς ανω ΟΜ55Σ Επί]α]σοᾶ Τμάτε ΈΏαπι αἲ Ἰ. 1. οί ρατα]) 559 α] 

Απιζισι α] ... ς (-- αυ 55) ροδί ελθειν επι ΙΠΙΠΙδοΟ νὶκ πως 1{θπη 

οιῖς5ο παλιν «ορ εἰ] Ρρο»ί ελθ. πρ. υµμασ | πρ. υµασ ελύθειν εππι ΝΑ 

ΒΟΚΤΙΟΡ αἱ Εεγοδὸ (οππ15 αὐ Φογ]) ΑΥΤΡ Επνα]εοά Τ]μάτί Ώαπι ... Τ 
ελθ. πο. υμασ ευπῃ ΡΕΓΕ αἰ1ὸ {ετο 1 νρ ΦΥΣΣΕΒ αγπΏ πο ΟΥΣ5Ι ΤΗΡΗΥΙ 

Απιριπσ1ο Απιογςίι α]. Τίεπι ς (-- αυ Βσ) Ιπίετροδίίο εν λυπη, Ἱ. ο, 

ελθ. εν λυπ. πρ. υµασ επι ΠΙΙΠΗΔΟ (αείἩ «ορ ν]ά9 απίθ) 

«γαι τισ 8ἶπο εστιν ΟΠΠ ΝΤΑΠΟ ορ Ε{μα]οοᾶ ΟγτῖομΔ9ό Ὥαπη α Π. ]. 
οἱρανα]σ5θ,, ς (6400) αᾶά εστιν ουπΙ ΔΕΡΕΡΑΚΕΟΡ αἱ οπιπΣ! 16 νρ το] 

Ο15)269. 511 οπή 2109. 694 (10 δ” Τμάνί αἱ [ Ῥ ο ευφρενο» ευ µη. Βϊο. 

και αΌ Ἱπ]ίο: 1Τ. 191. 5ΥΤΡ ο.” Ειίμα]όοᾷ π4ᾶ γαρ | εγραψα 8ἶπο 

υμιν οππη ΑΤΑΒΟΟΡ 1Τ. 19Τ. απι 6ορ Ειαίμα]σοά Ώαπιρατα] 559 Απιῤἒι 

εν ς (40590) αάά υμιν οΠ]ῃ ΝΕΟΕΡΕΕΑΚΙ, αἱ Ρρ]εν 1 νς (αἱ. {ι ἀεπιῖά αἱ, 

ΠΟΠ απ) βγγαῖ αγΠι αεί σο Οδ” Τμάνί Όανη αἆ Ἡ. ]. αἱ Ῥε]ας αἱ | 

τουτο αυτο (1ος ἑρδιπι) 6Ηπα ΝΗΡΕΕΟΚΗΡ αἱ οπιπν]ά 16 να ρο Τμάτί 
ανα Απιῤιςι αἱ (5εᾷ ῬΕχκα 1 νρ ϱο αεί Ῥο]αρ απίο εγραψα Ροή)... 

σο ΟΗν555 ΤραἰΠα]εοὰ ΤΗΡΙΥΙ αυτο τουτο ... Α 60Ρ ΑΤΠΙ ΓαΠΙΡΑΥΑΙΙ οτη 
αυτο | λυπην: ῬΕκα 10. 91. 98. 99, 48. 50. τὸ. Τά. 120. αδΥ 1 νρδ 

ΒΥΥΡ ο." Επί]λα]σοὰ Ῥο]ας (Ποπ επι Απιριςί) αὖά επι λυπην (10. 98. 

59. δ0. 190. επ. λυπη) 11 εκ ΡΗΙΙ 9, 2ἵ | σχω επ Ν”ΑΒΟΡ αἰ1Σ Οµνύ5” 

Βπίμα]εοᾶ ΤΠΡΗΥΙ ... ς εχω οπή ΔΕΟΡΕΡΑΚΗ, αἱ Ρίο; Τματί Ώαπη | αφ 
ων: Εά εφ ὦν. Ἐκ Τιαίῖ α φηῖδωθ ἃ ο Απιυγςί, ἄε φιάδις ἐρ νε Ῥε]ας 

αλλα τ. αγαπ. να γνωτε: Ρὰ 989. 911. 19560 αλλ ινα γνωτ. την αγαΠ., 

Ἱίοπι ὁΤ. αλλ ννα τήν αγαπ. γνωτ. Τίαεπι ἃ ο εεζ ιέ οαγτίαίεπι δείαξἰς, 

φεῶ ιέ εοἰαέἰς εαγξαίεπι, ἓ νο Απιοιδί δεᾷ αἱ δοαἰζ (Απιοἒςι σοφποδέᾶ- 

ἐς) φιαπι οατίἑαίεπι | εισ: Εὰ προσ 

ουκ εµε: ϱ" ου εµ. | αλλα 6ππι ΝΑΒΟΙΟΡ αἱ ρ]α (15 αρ ο)... 5 

αλλ ουπι ΡηρακἩ αἱ φαΐ τπα | να µη επιβαρω (νε αέ ποπ οπεΓεηε, 

4 ερ αέ ποπ φΊαυατεπι): Εαν. µ. επιβαρων 

ο υπο (ο 119. 199. απο) των πλειονων (ο πλεονων) οἳ. Ῥαδείι”15 Ῥουί 

Ραά 14 ο15 οἱο: ΕΡΤ ρ αθ{μῖΟ ΟΠ] 

καλλον οἳΠι ΝΟΚΙΟΡ αἱ οπιμΥΙά [νο οορ ΑΥΤΡ αππη ΟΗΗ5ύ5 Εαέα]σοᾷ 

Τ]άτί Ώαπα αἱ ΤῬοενίριᾶ 1ὔ Απιζιι αἱ, Ἰίοπι ροδί υμασ ΡΏΚα 1Τ. Ρο 



ΠΡΟΣ ΝΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β 1ο. "δι 

σασθαι καὶ παρακαλέσαι, µήπωσ τῇ περισσοτέοᾳ λύπῃ καταπούῦῃ 

ὁ τοιοῦτοσ. ὃ διὺ παρακαλῶ ὑμᾶσ κυρῶσαι εἰσ αὐτὸν ἀγάπην' 

ϱ) εισ τοῦτο γὰρ καὶ ἔγραφα, ὧνα γνώ τὴν δοκιμὴν ὑμῶν, εἰ εἰσ 

πάντα ὑπήκουί ἐστε. 10 ᾧ δέ τι χαρίζεσθε, κἀγώ᾽ καὶ γὰρ ἐγὼ ὃ 
κεχάρισµαι, εἴ τι κεχάρισµαι, δί ὑμᾶσ ἐν προσώπῳ Χριστου, 11 ὅα 

μὴ πλεονεκτηθῶμεν ὑπὺ τοῦ σατανᾶ οὐ γὰρ αὐτοῦ τὰ νοήματα 

ἀγνοουμεν. 

12 Ἐλθὼν δὲ εισ τὴν Ίρφάδα εἰσ τὸ εὐαγγέλιον του Ἄριστου, 

καὶ θύρας µοι ἀνεφγμένησ ἓν κυρίῳ, 19 οὐκ ἔσχηκα ἄνεσω τῷ 

Τπάτί τή Αεοεᾶπί ΤῬετίραα 15 (αἱ ε οοπίγαγίο πιαρῖ 905 ἄοπατε εἰ 

αἄνοσατε), ἔνρ Απιοτβί αἱ αἱ ο οοπίγατῖο (ε οοπίτα Απιῦι5ί) πιαφῖΒ ἄο- 

πεξς, ἃ ο Ρ μὲ οοπίταγίο (6 Ῥταεπι 6) Όο8 πιαφίἰ ἀοπείϊ...... Τηεᾶ πῖη 

ΟΠ οππι ΑΒ ΔΥΙΣΕΒ ΑιρεΡ ΡΑΤΠΙΘΠ ὅ : 9,δἳ 

9. γαρ και εγραψα: 119. πιῖὃ- Ἱὃ απ ψο «ορ ΟΜεδῦῖ5επιεΙ Τ]άτί Απιισι 
Βθάπ] οπη και ... Εᾷ 91. 8Ρ9 {ο εσορ ΟΠτδῦῖ 05 Επίμα]εοά ΤΠάτί Ῥε]ασ 
αἀᾷ υμιν (Εα υμων) | γνω: 1Τ. γνωτε | υµων: ΕΤ ϱ παντων υμ. | εν 

ΕΠΙ ΔΟΡΕΕΑΚΤ.ΟΡ οἴἵς (εί. Ιέ να) ... 1μηθὰ τηῖ ῇ οππ ΑΒ 1Τ., 109. ὦσ. 

ΟΕ Ῥετίριά 15 1) οοςποδσαπι ρτοδαέίΐοπεπι υεδέγαπι, φιιοᾶ ἴπ οπιπίδις οὔαιι- 

αἴλῖς παζλς. 

10. καγω επ Ν”ΑΒΟΡΕΟΡ ΙΤ. 91. ὃτ. Απ. Τὸ. Τ4. Ἁδοῖ Ἠρϊιρμ”ῦτ Οτδὲῖ 

Επτ]ια]σοᾷ Ώαπα ... ς και εγω ουπῃ περ"ΕαΚΡΗΤ, αἱ ρ]ει Τηάτί αἱ | εγω: 

Α οπι | ο (25Ε8Ρ ὁ1. δΤ. ὁ) κεχαρισµαι ει τι (α8ίΠΡΡ φιοᾶ) κεχαρισµαι 

οπτῃ ΝΑΒΟΕΘΟ (εί Ρ0ΕΡ 91. 9τ.) ΕπίΠα]εοᾷ Ώαπι (806 ΟΠτὂδῖ ει τι κεχ. 

ο κεχ.), αίααθ εἴϊαπι ἆ εΓσ (ΠΜ οπιΠθΒ οί Απιῦζσςί αἱ φιοάᾷ ἀοπανί, δὲ 

φικᾷ ἄοπαυε; 6 φιιοᾷ εἰ ἁοπιαυῖ οἱ φιτᾶ εἰ ἄοπαυί, Ἱθρίθ καν 1Π παιχαρει- 

σµαι οἳ κε ἵπ κεχαρισµαι ρου εἰ τεάάεηπβ). Οἱ εἰ. ϱΕτ” απϊ ο βἶνε ὦ 

οπι; Ίέετη Τοετίραά 15 σο κὲ φιάᾶ ἄοπαυί, ἄοπαυνὶ, ΟΡ ΒΥΤΣΕΝ φιιοᾷ ἀοπαυνέ, 

ἀοπανί, ΑΘΙΠΡΡ κεχαρισµαι ο κπεχαρισµαι, 1ΐθπη παῖὈ φιιοᾷ ἄοπαυνί, 58ἆ 

ΟΥΠΙ8ΒΟ 3]{6το ἀοπανί, ΕρΙρΗ"ΣΊ διο ειτι κεχαθισµαι, ὃι υμασ κεχαρισµ. 

οκ νο ς(-- αυ 84) εἴ τι κεχάρισµαι, ὦᾧ κεχάρισµαι οτι ΡΟΚΣ, 1Τ. αἱ 

Ρρίετ ΑΥΤΡ Τμάτί ΤΗΡΗΥΙ Οες 

11. πλεονεχτηθωµεν: 4 ε Γνρ οἴγομπιυεπίαπιη; ταῖὸ Απιζἒοι αἱ φορδίᾶεα- 

πα, 5 Ῥοβδίζεαπιιγ { οὔσιπιυεπίαπιιτ 

12. τρωαδα: 1Ῥτροαδα | ειστο ευαγγελιον (Αιρριαεάε»ί 5». 10511 ἵπ Ίγο- 
αἄεπι νι ευαπφεἴίωπι): Ἐα 8Ρ9 ἆθ ξρνς αι ΑΠΙΡΥΒί αἱ δια το ευαγ- 

7ελιον, Ῥτορίετ ευαπφείίιπι. Οἱ 0115655 εισ το ευαγγ. τουτεστι δια το 

ευαγγελιον ... ΡΕΤΕΕΙ δια του ευαγγελιου | χριστου: ΙΤ. 98. Θεου | 

και 8υρασ µ. ανέωγµενησ (ΡΕΡ ἠνεωγμ.) ... Ε8 και θυρα µον ην εωγ- 

µενη (6 8αρετ ην Ἠαῦεί εδθεί). ΟΕ Ἱι νς οωηι οεπιίβθεπι -- εί οδέζπη πε] 

αρετίµπι εδδεί (ρ εδδεί αρετέιύι) 

19. τω µη οι ΝΟΑΒΟ"Έακ αἱ Ρ]ετ ... 1Ρ ὃτ. 109. 193. α155.ἵ Εαίμα]έοά 
το μη... κο” τὸ. ΤΠάτιςοὰ του µη... ΡΕ ΙΤ. ΘΡ9 εν τω µη | ευρειν: 

Ῥ3 ευρισκειν | µε: 0 Βσ οπι Ρετ Ἱποιτίατη | αυτοισ: ΚΟΠ. Ο6ἴεΤΗΠΙς 
ΥΘΥΓΦΗΠΩ 19. ἆθπΙΙΠ α νατοῖςδ αλλα αποταξακενοσ Ἱποῖρ]ί, ποπ Πέθια νρ. 

ΤΙΡΟΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. ΤΘ. Εά. 8. ὃτ Β 

Αοί 16, 8 

τ, 5 88 



0ο] 9, 15 

5τ8 2, 14. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Ε’ 

/ / ος Ν 6 -- / Δ ὧ { 2 η] ώ 

πνεύματί µου τῷ μὴ ευρεῖν µε Ίΐτον τὸν ἀδελφόν µου, ἀλλά απο- 

ταξώµενοσ αὐτοῖσ ἐξηλθον εἰσ Μακεδονία». 
- Ν - ; - ς ” - 

14 Τῷ δὲ Φεῷ χάρισ τῷ πάντοτε δριαμβεύοντι ἡμᾶσ ἓν τῷ 
7- -- Ν ” / ) -- - - 

Χριστῷ καὶ τὴν ὀσμὴν τησ γνώσεωσ αὐτοῦ φανεροῦντι δι ἡμῶν εν 
Ν / . ιά Γιά 3 / ” Δ - δω, -- 

παντὶ τύπῳ᾽ 10 ὅτι Χριστοῦ εὐωδία ἐσμὲν τῷ Φεῷ ἐν τοῖς σωζο- 
’ 5 -- 3 / τσ λ ὼ Αν ’ υ. 

µένοισ καὶ ἐν τοῖσ ἀπολλυμένοισ, 16 οἷσ μὲν ὀσμὴ ἐκ Θανάτου εἰσ 
/ ων ο) νο αν .3 / ν Δ ον / ς 

Φάνατον, οἷσ δὲ ὀσμὴ ἐκ ζωῇσ εἴσ ζωήν. καὶ πρὺσ ταῦτα τίσ ἵκα- 
/ 2 ’ 5) « « ἃ / Δ / ς 

νύσς 1τ οὐ γάρ ἐσμεν ὧσ οἱ πολλοι καπηλεύοντεσ τὺν λόγον τοῦ 
- [4 3, .] { - -” 

Θεοῦ, ἀλλ ὧσ ἐξ εἰλικρινίασ, ἀλλ ὧσ ἐκ 9εοῦ κατέναντι Φεου εν 

Χριστῷ λαλοῦμεν. 

14. ΡΕ Θριανβευοντι | εν τω χριστω οἳ. Ο]1οπι”οὸ Τ]α]5ό9 Ὦ14 1416 Ογτατ 
811 ΟΥΥςΔΟΓ 508 ϱίο... 1Τ. 9Τ. Τὸ. 80. νρ αἲπι Απιογιι (ἐγζωπιρ]ιαί ΦΥ 
ποῬ ὕι η". Πε5ι) αἱ εν χριστω (ησου 

15. τω εω οἱ. Ιππί206 Ο052)30. 40361 οτί 198. 9406 αᾳβαερ Έπθερα 4” ος 
(οί 01546 καὶ οὐχ ἁπλῶσ εἶπεν ,εὐωδία”", ἀλλὰ τῷ δεφ'.)... κ Οτ 
3888 ϱΗἱηί 511 Τ]α] 368 ῬμΙ] ορ 12 Αιιρα]ά (ν]ᾶς ροβέ) οπι. (Που ποῃ 

5.119 Ρτοῦαπί ]οοί αὈί ποη Ῥ]θπο οἰ(αίαν, τί ΟνΙπί 2,90. 195. 164 ΑΠΙΣύΣ: 

Ίου ϱἱ αΏλ].) Θαθρῖαβ νετο αὉ ΟΣ, αἱ 3,10. 40367 οµἶπίὅ,15. 11. 41. νθιβα εν 

παντιτοπω (οκ ν. 14) αἆ ευωδ. εσµεν τω Φεω νο] αᾱ 6)ιγίςεὲ Όοπας οὕογ 

Φις πα ἀιπίαχ. Νθο αῑίον Βΐ αριιά ΗΙ]463 οἱ Ρ]ογαπ]απο (πιοἆο ΟΠΙΊ8ΒΟ 

πιΟᾷΟ ΡΥΑΘΠΊΊ66Ο «ἆεο) αρ Απρ (ο{ βαΡ). 

16. οσµη Ρἱβ: ΡΕΤΕΕΙ οσµην | εκ Ὀϊβ εππι ΝΑπο 10. 1Τ. 51. 9τ. 41. (ρνϊ 

ἑαπίταπι) 80. 19. «ορ ααθλίῦ σο (56ο ἑαπίαπι) Ο1απι”οὸ ΟΥ9961 141569 

Ῥ]] σα) 16 (09119) Επί]α]σοᾶ Ογγαᾶοι 505 (ρνῖ ἑαηίαπη) Μακ 55 (ρτῖ Ίου 

απο) Ώαιι Ονπίδ,11. 45 144390 Ἠ 462 Βριρ]λεαηί 1 νων ς ΟΠ ΟΠΗ 
ΡΕΕΑΚΙ, αἱ Ρ]οΥ 1ὲ νρ αγ ΟΥ 546 οἱ ”511 ϱε 10515 Τμάτί αἱ Π]πί 366 Λος 
δα6ρ Απιζιιι αἱ | προσ ταυτα: Ἠίίεγαβο ο ταυτα Ἱπ ο χθβο]ρίαε, 

απ{θα, ραι]1ο ΠΙΙΠΊΙΡ 

17. ου πολλον οππι ΝΛΕΟΚ αἱ Ρρ]α ἆ ε Ε (6 οείενὶ ἑ ϱ]ινπ) νδ «ορ αεί] 

(Ρο αἱ φιζᾷαπι) Ιτδῖ αἰἰπί265 1 άπιαί 191 (ν]ᾷο ροβ) Βαβείι1ὔ5. 514 Επίμα] 

οοᾶ Ώαιι Απηζιμι σα]... Β΄ οι λοιποι οΠΠὰ ΡΕΕΑΙ, αἱ Ρ]αρῦῦ ᾳ (νιὰο 

απΠ{θ) λκὰ αγπι ΟΥ ή Τμάτε α]. δὶς απίαπι {πια 133: πολλοὺσ δὲ 

λέγεν τοὺσ ἀπατῶντασ διὰ τὸ χυδαῖον᾿ καὶ γὰρ αὕτη ἡ φωνή, λέγω 
δὲ οὗ πολλοί, ὁμώνυμοσ οὖσα, σημαίνει πλείονα. λέγεται γάρ ποτε 

ἀντὶ τοῦ τιέσ, ὧσ ὅταν ὁ κύριος λέγη: πολλοὶ ἐροῦσί μοι ἐν ἔκ. τ. 
ἡμέρῳ' ἀλλὰ καὶ ἀντὶ τῶν πρὸσ ὀλίγουσ διαστελλοµένων, ὡσ ἐν τῷ 

πολλοὺ μὲν κλητοί οἵο. δηλοῖ ἡ λέξισ καὶ τοὺσ πάντας, ὧσ ἐν τῷ' 
ὥσπερ γὰρ διὰ τ. παρακ. τοῦ ἑνὸσ ἅμαρτ. κατεστάθ. οἱ πολλοί -- 

δηλοῖ δὲ καὶ τοὺσ χυδαίουσ, ὧσ ἐν τῷ προκειµένῳ, καὺ τῷ μὴ πολλοὲὶ 

διδάσκαλοι γίνεσθε εἰο. | καπήλευοντεσ: 43. παλαντευοντεσ | αλλ 
Ρχἱ αἱ ΝΛΟΡΕΕΟΚΙ, εἰς... Β αλλα | ὧσ β8ες: Εᾷ 40. 4α [56 νς Ρο 
οορ Πτπί 0 Απιῤιςί το]] οπι | ειλικρινιασ ΟΠΠ ΝΑΟΡΕΕΟΚ 122. ο) αἱ 

ες Ἰω Τὶ -κρινειασ οΙΠ 1, 3] Ρ]α 11 οἳ αἲ 1, 13 οἳ 1 Οο ὅ, 8 | αλλ 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ο οπου 

Τη. 

1 ᾿ἀρχόμεθα πάλιν ἑαυτοὺσ συγιστάνειν; ἢ μὴ χρήζοµεν ὧσ 5.1» 

τινεσ συστατικῶν ἐπιστολῶν πρὸσ ὑμᾶσ ἢ ἐξ ὑμῶν; 2 ἡ ἐπιστολὴ 
ἡμῶν ἡμεῖσ ἐστέ, ἐνγεγραμμένη ἐν ταῖς καρδίαισ ἡμῶν, γινώσχό- 16ο9.9 

µένη καὶ ἀναγινωσκομέηῃ ὑπὺ πάντων ἀνθρώπων, ὃ φανερού- 

µενοι ὅτι ἐστὲ ἐπιστολὴ Χριστοῦ διακονηθεῖσα ὑφ ἡμῶν, ἐνγε- 

5ος: Ἐα ἆα Γρ {α ἀεπιῖᾶ αἱ ΑΥΤΡ ΤτΠΙ365 Απιζτοι αἱ (ποη Ιΐοπι ἨΠϊαν 
Ἀθά10 «α 11: 421135) 0η | κατεναντ, (60) οππι ΝΤΑΒΟΡ 17. 3τ. 67. 93. 

911. (5. πίχαπια οοπῖαης 2) Γ1άπιαϊ 135 (1451) ΟἨγπποδοΙ Ἰ{]μα]οοᾶ..., 
ς ΤΙ κατενωπιον ΕΠΙ ΝΕ(ΒΙΕ)ΡΕΕΑΚΙ, αἱ ρ]ον Βας ΣΣ ΟΠΥΟ41 ΤΗ ᾶ τί Ώαπη 

3] | Θεου 8εο οππῃ κ” ΑΒΟΡ” α15 Ῥα8 Γάλα! Εία]εοᾶ,,, ς (8εὰ 499) 
ΤΙ Ῥταεπα του οΙΊη ΝΟΡΌΘΙΟΕΕαΚΤΡ αἱ Ιοησ6 Ρ]α Ον Τ]μάτί Ώαπη αἱ 

ΠΙ. 1. συνιστανει» οππι ΝΑΟΡΡΘίΕΕΚΙΤΡ αἱ ρ]ον ΟἨτὸσῦ Ἐί]ια]εοᾶ Τ]άνε 
Ώαπι ... εα ΤΠάτίεοά συνισταναι ... Τη συνιστα» οι ἨρἜ 1Τ. 39. 

Ἐαάσπη Γουπης αθαπίαν αἆ Ἡ. 1. Ε1άπια] 133 οἰοαί56. ν]ᾷο Ῥοβέ. | η µη 
οππῃ ΝΒΟΡΕΚά 51. 9Τ. 46. 6133" Τ4. 80. 1Τ9. 8Ρ9 45ΟΥ [56Υ ϱ]10 1{ νο 
(1 Τιαίέ αιιέ πιιπιφιίᾶ) πο οορ Ἐπία]εοᾶ Τ]μάτί Ῥε]αρ αἱ (5ο Απιυνςί 

{απίαπα πιυπιγίᾷ 5ἶπε απέ) ... ς (Ξ 0 87) ει µη οππῃ ΑΚΗΡ αἱ ρ]α αγπα 
ΟΗνὸδό Ώαπι | χρηζοµεν: 1, αἱ α1ᾳ -ζωμεν. Βὶε απίθτη αἆ Ἱν, 1. Γἱάοαὶ 122 
- δοκοῦμεν καὶ ὑμῖν πεφανερῶσθαι ὧσ οὕτωσ ἔχομεν γνώµησ: εἰ μὴ 
ἄρα οὕτωσ διάγετε ὧσ δεῖσθαι συνιστάσησ ἡμάσ ἐπιστολῆσ πρὺσ 
ὑμᾶσ. οὕτωσ δὲ φανερὰ τὰ καθ ἡμᾶσ ἐστήν, ὧσ μήτε ὑμᾶσ συνιστᾶν 
ἡμαᾶσ (οἆ. ὑμᾶσ) ἄλλοισ μηδὲ (5ἱ9) ἑτέρουσ ὑμῖν αία. Τοπ σαἱ56: ἴσωσ 
ἐρεῖ τισ, φησίν, ὅτι ταῦτα διεξερχόµεθα βουλόμενοι ὑμῖν ἑαυτοὺσ 

συνιστᾶν καὶ παρατίθεσθαι. εἰ μὴ χρήζοµεν (κατ ἐρώτησιν ἀνάγνωθι' 
ἄρα μὴ χρήζ.:) ἡ ἀφ ὑμῶν πρὸσ ἕτέρουσ ἢ ἂφ ἑτέρων πρὺσ ὑμᾶσ 
συστατικῶν τουτέστι παραθετικών ἐπιστολῶν; | ωσ τινεσ οππι ΝΗΟΡΟ 

ΕΕΕΚΙΡ αἱ Ρρ]εν Ομτὸσὸ Τματί Ώαπα ... ΠΠ ὡσ [περ] τινεσ οππῃ ΑΡ3 ὁτ. 

Τὃ. 95. | συστατικων αἱ ΝΑΒΟΚΗΡ εἰο... ΡΕΕᾷ συνστατ- | η εξ: 1Τ. 
η ωσ εξ | εξ υµων 5ἶπο αἀῑίατη οπή ΝΑΒΟ 1. 2933 6τ”" 80. {(ν]ᾶε 

Ροβέ) νς «ορ αΓΠΙ 4ο] ΟΗτῦσῦ Βίλα] σοὰ Τηάτί Απιῤιςί α].... ς (605) 
ΤΙ πᾶ συστατικων (ΡΈΕα συνγστ-, Ῥ" -τικασ) οἳπι ΡΊΘΙΕΕΕΟΚΗΡ αἱ 
Ρ]6τ ἆ ο {31ρ Εταεσῖ σ σο Αγταῖς Τμάτίσοά Ώαπι αἰ. ΤηβαροΥ τα Γ51Ρ 

Εταεο σ αἀᾷ επιστολω», Ίίαπι 93118 ΑΥΤΡ ο. ΟΡ. αἀᾶ προσ στερουσ. ΟΕ 

Ἠπο ΟἨΤΕΟΠΙ 504: γαὶ αἰνιττόμενοσ τοὺσ ψευδαποστόλουσ ἐπήγαγεν" 

ὥσ τινεσ, πρὸσ ἡμᾶσ, ἡ ἐξ ὑμῶν συστατικῶν ἐπιστολῶν, πρὸσ ἄλλουσ. 
2. ενγεγραμµ- οππι ΝΑΕ(οΥΏτεα 17. ... ς ΤΠ ΕΥΥΕΥΟ- οπτη ΚΗΡ αἱ Ρρ]εΥ | 

1Τ. α] Ραϊς -μμενοι | καρδιαισ ημων: κ 4. 1Τ. 9193 α1ὔ5ον ἀθπαῖα ααί]ι 
το καρὸδ. υμών | παντων: ΕΕΙα 6 των 

8. ενγεγθ-- οτι ΝΑΡΟΡ᾽Εα (173)... ς μη εγγεγρα-- εππι ΡΕΟΙΡ αἱ] ρ]ετ ... 

κ αἱ Ῥαις γεγραµµενη, Ἰίεπι (πραγµατικωσ 7εγθαμµενή πνευµατι 

Φεου, αλλ ου µελανι) Γ{άπιΙ 135, Νας α]Τίαν πίτοι Ίοςο (εογέρία) (να 

χάνι 



Εικ 91, 18 

198 6, 63 

580 5, 4. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Ε' 
᾽ 

3 - 9.” 2 ] 

γραμμένη οὐ µέλανι αλλὰ πνεύµατι Ψεου ζῶντοσ, οὐκ ἐν πλαξιν 
2 3 λ , ο 

λιθίναισ, ἀλλ) ἐν πλαξὶν καρδίαισ σαρκίναισ. 4 πεποίθησιν δὲ τοι- 
’ ” ν - -- Ν Δ / 1) ιο, οι ας κ 

αύτην ἔχομεν διὰ του Χριστοῦ πρὺσ τὸν Θεόν, Ὁ οὐχ ὅτι ἄφ έαυ- 
” ς ο] / / ς 3 ς - 2 2 ο, ος / 

τῶν ἱκανοί ἐσμεν λογίσασθαί τι ὧσ εξ ἑαυτῶν, αλλ ἡἤ ὑκανότησ 
[ά - ϱ) - - ας» Ἁνς ά ς - ’ - 

ἡμῶν ἐκ του Θεοῦ, ϐ ὃσ καὶ ἱκάνωσεν ἡμᾶσ διακὀνουσ καινησ δια- 
2 ν Ν ιν . 

θήκησ, οὐ γράµµατοσ ἀλλὰ πνεύματοσ᾽ τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτέννει, 
υ ας - .. - κ σεας - , 

τὸ δὲ πνευμα ζωοποιεῖ. ᾖ εἰ δὲ ἡ διακονία τοῦ Θανάτου ἐν γράµ- 

Απηοηισι α]. Ῥυπείογεα Β 613 τ4. (νο ΡΙΔεΙη και | αλλα πνευµ.: ὃτ. 

Γ]αἱΣ66 αλλ εν πν. | πλαξιν Ὀϊ8: ΡΕ πλανξιν | αλλ εν εππι ΝΑΒΟΡΕΕαΑΚ 
ΓΡ αἱ ρ]εν ΟΥ3845 οία... ςθ (Ίΐεπι αὓ ᾷ, ποή ς) αλλα εν ο παπδς 

Γ καρδιαισ ΟϱΝΠΙ ΝΑΒΟΡΕΟΙΡ αἱ ΒΥΥΡ (ὖπ ἑαδιζίς οαγπεῖ πι οογάϊιδι8) 

ΕιδηιαγίΥΓ 15 ρχεᾶᾷ ὅ (αρ Ηἰπίσμα 5) Εί]μα]σοᾶ, Οοπβτπιαπί Γἱάπια! 135: 

οἳ γὰρ ἠλίθιοι τὰσ ψιυχὰσ ὡὧσ πλάκεσ λίθιναι δέχονται ἐκ μέλανοσ 
τοὺσ τύπουσ" οἱ δὲ εὔεικτοι πρὸσ συγκατάνεσιν τῶν Φείων ἐν καρ- 
δίαισ σαρκίναισ τουτέστιν αἰσθητικαῖσ δέχονται γραφὴν τὴν ἓκ ζῶν- 

τος Φεοῦ πνεύματοσ, εἰ Τ]άτίσοπι: ᾗ μὲν γὰρ [διαθήκη] πλαξὶν ἐἔν- 
εκολάφόθη λιθίναισ, ἡ 9ὲ ταῖσ λογικαῖσ ἐνεγράφηή καρδίαισ ..... ες ἵ 
καρδιασ ειπα ΕΚ αἱ ρ]α 1 νρ Ρο (οογάὕιπι) ΒΥΤΣΕἨ 6ορ ασπα Πτίπί 09 Οτ 
ο, 848 ρµἱπί2,90. 308. 4,629. 568 (ρ1. 459) Ώ]α] 566 Ἐισιπατι οὰἁ ρίθς (ἀλλ ἐν 

πλαξὶν ὧσ ἆληθῶσ καρδίασ σαρκίναισ, ψυχῇ τε διαυγεῖ κπαὺ καθαρω- 
τάτῳ διανοίασ ὄμματν καταγεγραμμ.) ΟΗ1555 Μακαγν ο ΟΥτΔΕΙ 0 (εν 

πλαξι καρδιασ σαρκινησ) εἰε'δυ: Τμάτί ατα Η144 αἱ 

4. δε: ΑΤ. δ0. οπι | εχοµεν (46. εχωμεν): Α εχω 

δ. αφ εαυτων ΒΠίε (χανον εσμ. 6ΠΠΙ ΝΕΟ Τὸ. 19Τ. (9τ. Ροβί νκανοι) «οΡ 

αγπι Βαβγεξρ 495 Ῥιίμα]οοὰ ΑπΠΙΙΟΟἨ1105... Τμ Τϊ Ροβί λογι. τν (Ρ τι 
λο.) εαπι ΑΡΕΕΑΡ 4 ε Γρ γρ Ρο (αεί) Απιργρί εἰ ... ς ρο8ί νκα. εσµεν 

επι ΚΙ, αἱ Ρρ]ετ ΒΥΤΡ ΓΙά(1180 0µτὸῦῦ Τμάτίι Όαπι... 1τ. 199. ΘΥΥΣΕΗ 
ΡΙα16 ΟΠ | λογισασθαι «ππι ΝΑΒΚΙΕΡ ἱ ρ]ετ Βαρτεξὲ Γ{άΠῖ Ειίμα]σοᾶ 

ΑπΙοςΗ εἰς ... Ἰη λογιζεσθαι οαπι ΟΡΕΕα αἱ | τι  Οµ1555 απίε 

λογισασθ.... Β 911 | ωσ (6 οσα) εξ εαυτων ΟΝΠΙ ΝΑΟΡΕΚΙΡ αἱ οπηπΥ]ά 

Ῥαφτερε 15 Τά ἴΤΙΙΣΟ 0Ἠτδς5 Επια]εοὰ Τηάτί ΑπιϊοσΙΙ1οῇ Ώαπα ... να 

ΤΙ εξ αυτων ουπι ΒΕα 

ϐ6. ου γθαμµατοσ ἄλλα πνευµ. αἱ. Οτ1956 ϱ:5,159 ϱἱ3/95 (οκ Ειβαὶσί 6,35) οίςο 
. 1τ, ου γραμµατι αλλα πνευµατι. Τετ ποπ {ἀέεια δεᾷ δρὺπίι ἃ ε 

{ρ νρ είο | απυκτεννει 6ΙΠΙ ΝΕ(-ηνΝΕΙ)ΑΚΡ 17. 911" 46. α1δδέν αἱ τηα απ 

γιά Ὦ1άπιαΙ 135 0 μγπιοδο3. Τεπι ΑΟΡΕΙ, αἱ ρα πανί ΕιίλαΙεοὰ αποκτένει 
(-κτέγει Ἠος αορθηίι Ρ01, 81)... ς αποχτεινει 6ΝΤΩ Ἡ' αἱ δ8ί πια, πθς 

αλίθν οἵίαπι Οὐ 1087. 9603 Ῥαφυαρί{θῦδ ϱίο (8θεᾶ ραδβῖπιεᾶᾶ .εννει νει 

-επεν) ... Ὅπ 49 οοπϊεοίατα ἀποκταίνει οἀϊαϊτ. 

-ᾱ Θανατου: ΝΔ εκ Θυ {8οῖῖ | εν γθαμμασιν ΟΙΙΠΙ ΝΑΟΡΡΕΙΟἨΚΕΡ αἱ ΟΙηΠ 

γιά ᾷ ε ἔρ (5εἁ νῖὰο Ροβ!) νρ (8εᾷ { νρ οπι εν) ϱ0ρ ΒΥΥΡ Ρο Οσ)τοδ. 

1115 θΙΕ8Ι ΤΟΠΙ 36 (6(24585 Φιοκονιασ τε Θανατου τησ εντετυπ. γραμμµα- 
συν). οι 2,112. 48ο. 519 Ὦ14πιθή 198 οἱ 590 Ἠρ1ρ]ιθθῦ Μαοανῖστ Ομεῦὸϊ 

Εαιμα]έοὰ Γιατί Ώαπι Απηζἒσι αἲ ... π. εν γραακατι οππη ΒΡΕΙ"ΕΕτα 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ϱ’ ὃ,12.. ὅδι 

µασιν ἐντετυπωμένη λίθοισ ἐγεν/θι ἐν δύξῃ, ὥστε μὴ δύνασθαι Ὡς δὲ, 10 58ο 

ἀτενίσαι τοὺσ υἱοὺσ ᾿Ισραὴλ εἰσ τὸ πρόσωπον Μωύσέωσ διὰ τὴν 
δόξαν τοῦ προσώπου αὐτου τὴν καταργουµένην, 8 πῶσ οὐχὶ μᾶλλον 
ᾗ διακονία τοῦ πνεύµατοσ ἔσται ἐν δόξῃ: 9) εἰ γὰρ τῇ διακονίᾳ τησ 

κατακρίσεωσ δόξα, πολλῷ μᾶλλον περισσεύει ᾗ διακονία τσ δικαι- 

οσύνησ δόξῃ. 10 καὶ γὰρ οὐ δεδόξασται τὸ δεδοξασµένον ἐν τού- 

τῳ τῷ μέρει εἴνεκεν τῇσ ὑπερβαλλούσησ δόξησ. 11 εἰ γὰρ τὸ κατ- 

αργούμενον διὰ δύξῃσ, πολλῷ μᾶλλον τὸ µένον ἐν δόξῃ. 

19 Ἔχοντεσ οὖν τοιαύτην ἐλπίδα πολλῇ παρρησίᾳ χρώμεῦα, 

(5 ἴειενίς ἐ ζέεγα) ΒΥΥΣΕΝ αὖπη | εντετυπωµενη: Ἐὰ τετυπωµενη | λι- 
Όοισ επι κ ΑΒΟΡΕΙΕΡΙΑΡ 17. 6133 Τ8. 80. σ Ο15)360 ο,” 145 αἰξ8ῖ ΤΟΠ 36 

Ἐρ1ρΗδ)5 14015 (αἱ απ{ε) Ἐπίμα]εσᾶ Τμάτε... ς (60909) ρταεπι εν ο πα 

ΝΟΡΡΘΙΟΕΚΙ, αἱ ρ]ετ ἆ ο (νρ απτπι ΟΥΥΤ09 οµΗπί 2113. 4480 ϱ[519 Μα στ Σ1ή 
Οµτ Ώαπι Αισδρί οἱ Η{έ (10,101 58) ϱ(αἄνει» ]1ερ 3 (5/55 Ἡ. 1. πι Πες Γου- 

πιαία ἰαρίαεῖε εἴς, αἆ αποά Απδ: , που πιοᾶο Ιδίο ροβαῖί γατθα βΡοΟΡίΟ- 

ἶσα'') αἱ (5εά Απιζιιι αἱ οπ εν απίε γραμμ. αἱ ΥΕ) | ατενισαι: Τ. ὃ5. 
49. 121. ενατενισαι | µωυσεωσ επι ΝΒΟ(Εµουσ-)ακί, 4] Ρία (11 αρ 

Βοτ]) ... ς µωσ- οι ΑΡΕ αἱ βαέ πια. Μίπαδο πι Υθετο αἰίατῃ (6 αρ 

Βοσ]) -σεοσ. | δοξαν»: ϱ" -ξην 

8. εσται: ΔΡ8 εστιν 

9. τη διακονια οἵιπι ΝΑΟΡ"εα 15, 91. 99. Τὸ. Τ4. 80. αδὲτ ᾱ ο απ (αἩ 
Αγταῖςτ αεί Οτώ5 ομἶπί 48ο (ςἱ επιῦπι ἴπι πιἰἐεγίο ἀαπιπιαξίοιι «ἰογία 
εδὲ, 5οἀσοᾶ οὐ επιύπι παϊπϊθέεγόιπι - ὧι φἰογία εδ) ΟΥτΤΙΟΝ 103 Απηριςί (πι αἴ- 
πιζπϊδἐγαίζοπε θἴς) ... ς ΤΙ η διακονια 6ΙΊη ΗΡΡΕΚΙΡ αἱ Ρ]ετ {ρ νσε]ο 

(θίῖαπι {μ” ἀθπι]ά α1) «ορ 6ο Μασανο”1τ 0Ἠνδ6Ι Τμᾶτί ΑπΙΟΕΗ ΣΙ Ώαπη Δαρ 

(αξ απίε) αἲ ... 119. 8Ρ9 Ἠιίμα]5οἆ Διακονια αῦδᾳ ατ{ίσπ]ο | δοξα (Τια{1 
Ραδδίτη ἴπ φἰογία) ... ϱ"Έξα 1 νςσ είο (εί. Οεἶπί; ν]ᾷαε απίθ, ΠΟΠ Ἰΐέθπι 

Οτή 448) εἀά εστιν | περισσευει: ΡΕ 8. Τ2. 98. α]”δοι ἆάερ βγτυῦὉ 

Μασαχ ΟτΙπί4 350 Απιῦγβί περισσευσει | δοξη (5εᾶ κἩ -ξα) ομπη κ” ΑΡ. 

1τ. 99. 6133 80. Ογτῖο105 ΕμίΠα]οοᾶ.... ς Τϊ εν δοξη οιπι ΝΕΡΕΕΑΚΙΡ 
α] ρ]ετ 1{ νς αΥΠΠ (Ρο 6 φζογία, βθᾶ ο {πι φἴογία) ΟΥ9935 επί 150 Μασαν 
(α{ απ{ε) ΟΠΥ581 Τμάτίι ΑπΙΟΕΗΙΙ5ΐ Ώαπι Απιῤυρί αἱ 

10. ου δεδοξασται οἩἵη ΝΑΒΟΡΕΕΘΚΙΡ αἱ Ίοηρο Ῥ]α «ορ ἅτπι αείἩ ρο 

(Όντας αποθρ5) Οτ5353 εἰ ”,”35 (6ΙδΙ515 επει µη δεδοξασται το Φεὸοξ. εν 

τουτω τω µερει) εἰξαί Τοπη 36 Ῥα5ῦαρί 653 ϱἱ656 Ματ, Βαλλα]εοὰ αἱ πια 
Αιρ Δἀνειςδ]ερ 3 (5,555) α].... ς(Ξ- Ὁ Βπ, 5εὰ 9’) ουδε δεδοξ. επι 
πηΙηβο 0ἨΣ566 (864 ποηπιοςο3) Τά οίᾶπο 1δὲ αρ 6115 (ουδεγαρ δεὺοξ.). 

Τίεπι Ε (παπι Ἰιεο ϱἴογύοαέιπι εθὲ) 6 (εἰεπίπι πεφιε ϱἶ.) νς (αἱ ϐ Οτῖπί δ.ο 

(πε(µε επῖπι (1οΥ. εδέ) ΑιηΏὈΙΥΒΙ (πεο επῖπι (ἰογίοδµπι Γαοζιπι εδέ), αΐαιιε ἆ 

ο παπι πε ϱἱογίῇ. εβέ | εινεκεν ΟΙΠΙ ΔΑΗΒΡΕΕ3 ΑΡ αἱ πια Ώδ8π... ς ενέκεν 

εσπι ΟΕ7Κ{, αἱ Ρα ΟΥ5455" 819. 4145 Μας Ῥαρυαρι Οµτ Βιπίμα]σοά Τμάοί 
Ἆπο Τ]άτί 



Ἐκ 54, 95 

58 ὃν 19. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Ε΄ 

19 καὶ οὗ καθάπερ Μωῦσῆσ ἐτίθει κάλυμμα ἐπὶ τὸ πρόσωπον 
ἑαυτοῦ, πρὺσ τὸ μὴ ἀτενίσαι τοὺσ υἱοὺσ ᾿Ισραὴῇλ εἰσ τὸ τέλοσ τοῦ 
καταργουµένου. 14 αλλ ἐπωρώδη τὰ νοήματα αὐτῶν. ἄχρι γὰρ᾽ 
τσ σήμερον ἡμέρασ τὸ αὐτὸ κάλυμμα ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει τῇσ πα- 

λαιᾶσ διαθήκης μένει, μὴ ἀνακαλυπτόμενον ὅτι ἐν Χριστῷ καταρ- 

γεῖται) 19 ἀλλ ἕωσ σήμερον ἠνύια ἂν ἀναγινώσκηται Μωῦσῆς κά- 

λυµµα ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν πεῖται' 10 ἠνίια δὲ ἐὰν ἐπιστρέψῃ 

19. ου: Ρᾶ ουκ | µωυσησ επι ΝΒΟΕ(μουσ-)ΕΒάΚΙ, αἱ Ρ]ὰ....ς µωσησ 
οὐπι ΑΡΕΡ αἱ] δαΐ πια | τατ, Τὸ, αἱ ετιθη | εαυτου οπῃ ΝΡΕΚ αἱ Ρρ]ετ 
Ονὸθή Τπάτί ... ἴωπ ΤΙ αυτου οππι ΑΡΟΕΑΓαΙΡ 11. ὃτ. 4Τ. τὸ. τά. 115. 
119. α56Υ α135οΥ 0ἨΥπιοδο3 Ἠπί]α]σοά Ώαπα ... 6ο οπ | εισ (Ε8 οπι) το 
(υ"εα οπι) τελοσ ο{. ἆ ο (51Ρ Εἴ8ὲύ σ Ῥε]ασθοπι Ῥτίπι ... Α Ενς Απιριςί 
εισ το προσωπον (5εὰ Απιζιμι ἵτπ οΟτηπΙ: Τᾷεο γοπεδαί υείαπιεῃ, φ1ιο- 

πίαπι δρ[επάογεπι υωζίις εἴως εΥγε Ἰιοπι ροίεγαπἰ, οαιδα Ῥεσσαίέ; «1ο ιδ 

Ἰαΐίο Ῥοΐεδίαν ἄαἴιω' υἰάεπιᾶί «φἰογίαπι ἀεὶ Ίιδγµε αἴ Ίπεπι εἴμβ). ΟΕ εἴ. 

Αγομα]σῦδ; - πέεπαεγε πι Γαοΐεπι οηςὲ Ῥγογρίεν ϱζογίαπι υιιζέιις εις φαε 

αὐοζεη». : 

14. αλλ αἱ ΝΛΟΡΕΕάΚΗΡ οίςο... Ἡ αλλα | επορωδθη (εί. ΒΥΙΡΤΕ ΕΛ)... κ 
49. 95. 114. στ. ο. ἨνΙ ΤΠΡΗΥΙ -ρωύθησαν | αχρι γαρ: 99. 41. ΑΠ. ἆ 
ο Πι'” {οι ΟΥΡ" (πηρ1έ αχρι εἰο οππι ρταοργεββῖϐ) Απιῤτρί αἱ οπι 

γαρ | τησ σηµ. ηµερασ οπῃ ΔΑΒΟΡΒΕΑΡ αἲ13 01απιδῦ Ἐπίμα]εοᾶ Οντ 
ΡΙ8ΡΗ 391. 940 οἱαοί 10, Ίΐαια 1ξ να ορ ΒΥΤΡ αἲπι ο Ονπί2ά3ο ΟΥρ7ΤΊ 

Απιουςέ αἱ]. Εί. ν. 15. ἓνρ Ὀια]αί 351 Απηριςί αἱ αάά ἀἄἶσπι, ΠΟΠ Ιΐοπι ἆ 

ορ ΤαεναπατοδΙ αἲ.... ς (- οὐ -- Β5) οπι ημερασ οππη ΚΙ, α] Ρ]ου 5Υτ 
8ος. αθίἩ ΓΙ 1235 Βαλ 0Ἠ1566 Τμάτί Ώαπι Ατοια]δῦδ (Τετμπατο δα; 

ο Τδτασ] επῖτη ἀῑσΙε: αἲ Ἱιοζἱογπιπι αδφιε οείαπιεπι τᾷ ἕρδιπαι ὑπ οογᾶε 

ογι' α νειδια 10. ρεπᾶοί) | επιτη εἰ. Οἶεπι Ὀ]ά Ογτίεῖ 4] πια... ΡΕ 
τα ΟΠα56ῖ εν τη. ΧΝες αΠίεν 1ὲ νο ΟΥΡ οἰς | ὅτι (ᾳπεπιαάπποᾶ πι Τξ νρ 

αγταίχ «ΟΡ οἱο φιοπίαπι, 6ο παπι)... ς (οτι. Μ7, 5εᾶ -- 9) ο, τι 

16. ηνικα αν (17. εαν) οππι Απο ΙΤ. 81. Οµ1634- 656 Ογταᾶοτθ Τμάτί αρ 
ΝΙοαρα 1650... ς ΤΙ οπι αν οππι ΌΕΡάΚΗΡ αἱ Ρίο; Ονθαΐ εΡΏ 1501ῇενο 

Ειβεδαίδοῖ Ογτην 41 0αοβδ” ΟΗΥ56ῖ Επίμα]οοᾶ ΟΥΤΕΙΔΡΗ 391. 540 ο{ὰοί40 

Τ]ιάτε αά . 1. εἰ 1110. 393. 399 Ώαπι | αναγινωσκηταν 6ππι ΝΑΒΟΡΕΡ α115 
Οµ1)634: 656 ο/{οαί ορἩ 190 Ομποδο1 Επίμα]οοᾶ Ογταᾶοτ Τ]μάτί ο µ. 1. οἳ 
1119 6399 {πο αἴίαπι αρ ΝΙέδρΗ....ς Ῥϊ αναγινωσκεται οπι ΕΑΚΙ, αἱ 

Ίοηρο ρ]α Ἐπδεδαδθῖ Ογτης341 0ᾳοβΏΣ 0156 ΟΥΤΕΙΔΡΗ Ρ18 οιαοί μάτι 
1393 Ώαπα | µωυσησ σπα ΝΒΟΡΕΕ(κουσ-)ακ αἱ Ρία ΟτὈῖ5 Έπβδ ΟΥτΗΤ εἰ 
α]εκ ΟἩχ Ώαπι ... ς µωσησ οΝΠΏ ΑΗΡ αἱ δαΐ πια Ο0αε88- Τμάτί | επιτην: 

97. εισ την | κειται ηος Ίοεο Ροπ οἑ. ΟΥΡΙ5 οὐἰπί 1,5υ. 333 Έπδοδα ΟγτΏτ 
Οαο5 ΟγιδαεΡ αἱ πια ΟΥΡ:ΤΊ οἷς ... ρ"δεἰζ(πον Πεπιῦ)ῆεα ἆ ο{ασνσ5σο 
ο0Ρ αθίὮ Ῥοη αΠῖο επι τ. καρὸ. αυτ. 

16. ἠνικ. δε εαν οσπι ἉἵΑ 1π. (051656 νι. γαρ εαν, 1οπιῦ ὸ εαν γαρ. 

ΑΙΗΡΙ (αηίιτα εαν οἰῦ5ὃ ηνικα αν); ο Μας 1Τ Ώαπῃ ηνικα δε... ς Τη 
ΤΙ ἠνικ. ὃ) αν οτι ΔΟΒΡΕΕΑΚΙΡ αἱ ρ]ου (1:56 οπι αν) ΟΜαδότ Τ]άτί αά 

Ἡ. 1. αὐτὸς ιά53 ΝγΕβ8 653 Ῥαςδὸ4 Τατ οταν δε 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Ε΄ 4,2. ὅ8ὃ 

π ; μα Δ , ς : . ο ”- ) 

προσ κύριον, περιαιρεῖται τὸ κάλυμμα. 1 { ὁ δὲ κύριοσ τὸ πνευμα 
. 5 4 ΔΝ Ν .. , 3 ε ’ ς ὠ Ν ’ 

εστιν οὗ δὲ το πνευμα κυρίου, ἐλευθερία. 18 ἡμεῖσ δὲ πάντεσ 
’ ’ 

ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν κυρίου κατοπτριζόµενοι τὴν 
9 ΛΑ η / 2 Δ / » / ΄ 

αυτὴν εικόνα μἐταμορφουμεῦθα ἀπὸ δόξησ εἰσ δόξαν, καθάπερ 
. / 

απὸ κυρίου πνεύµατοσ. 

1ν. 

1 «1ιὰ τοῦτο ἔχοντεσ τὴν διακονίαν ταύτην, καθὼσ ἠλείθημεν, 
οὐκ ἐγκακοῦμεν, 3 ἀλλὰ ἀπειπάμεθα τὰ κρυπτὰ τῇσ αἰσχύνης, 
μὴ περιπατοῦντεσ ἐν πανουργίᾳ μηδὲ δολουντεσ τὸν λόγον τοῦ 

δεοῦ, ἀλλὰ τῇ φανερώσει τῆς ἄλη θείας συνιστάντεσ ἑαυτοὺσ πρὺσ 

17. οὗ: εᾶ που (:: ο{ αἆ Ίο 4, 15. ὅ, 90) | κυριου: Ὦ το αγιον ... 98. 

95. οπι; Ρταείθτϊς οίίαπῃ Φοά] (ποη. Ιέαπι Οτ]πί 5αερ ΥΠοογ]παια 5 ΗΠ1] 
5οῦ Απιογβί οίς) | ελευθερια οπΠῃ ΔΑΒΟΡ” 1Τ. 61313 τ ΒΥΙ5ΟΗ ϱ0ρ Νγδ5 
30156 Ειίλα]εοᾶ.... ς (4000) Ρχγαθπι εκει οΙΤΏ ΝΕΡΡΘΙΟΕΓΩΚΙΡ αἱ ρ]ει ἆ 

οέρ τη]ὸ νρ ΦΥΤΡ αΣΠΙ αθίΏ ο ΑΙ1555 εἰ]αί 75ου ἩρίρΙΦΟ5 Ῥαρδτ 0Ἠχδ6θ 
ΟΥτΕΊ4ΡΗ 3291. 940 ϱο1αοί40 Τ]α]πιασεά 415 Τ]άτί Ώαπῃ αἱ Ουτῖπί 1/50. 30114. 185 

οἰαῖρ ΝΚονα(θθτι Ἠ1]505 Απιζιεί αἱ 

18. κατοπτριζοµενου εἰ. ΟΥ 1131 οἰ58ερ Ρ1ά 1350 οἱο (17. -ζομεθα, Ίΐέοπι 
Οι5)154 αΡῖ τε]] πο αβετέ) ... Εᾶ αποπτριζοµενοι, ΜαοἸ)1Ί ενοπτρι- 

ζομεθα (δεαιίας μεταμορφουμενοι), Ίίεπι ΟτΙπί956 ερεσιίαπιιγ οί 

ἐταπ»/ογπιαἑ | µεταμορφουµεθα: Α 25. ΟΥ1)131 βεᾷ Ῥο5δέ κατοπτριζο- 
µενοι Ρετρ]έ και οἱ (νῖᾶε απίς) 1Πί 3,956 Έ1ιβΡ5 551 (πο αβοτί 4186 ΡΥ86- 
εεάιπϐ) Μαο (ν]ᾷο απίε) -φουμενοι | καθαπερ εἰ. Οτίετ Ὦιά (1 οἰο 
... Ἡ καθωσπερ. ΟΕ Ἠπο εἴ. Το μπατό δν Ε]οΙέ 6Υρο ΠΟΒ Ίαπι αροτία 
{αοῖσί' -- ,,οεοπίεπιρ]απίος ΟΗµτ]δίαπι εαᾶσπι Ἱπασίπα {παηβδβριγατϊ 

σ]ουῖαί' -- απ ρ]οτίαπι/  --ἔππαπατα α ἀοπιῖπο, Ἱπααῖξ, βρντέπαπαέ”, 

ΙΥ. 1. ταυτην: Ἐά αυτην (8εᾶ {ο απο). Τιοῦτὰξ νενο: », ΓεΥὔπο τώπτίηι 

πη]ηϊβίγαΙΟΠΕΙΑ ΊιΟΊι πιμέες πι ἄπο: Ί8πο ταϊη]βίγα{]οπθπα”. (νϱ16 οπι 

Ἰαπο) | ηλεηθηµεν: Ἐ ελεηθηµ. | εγκακουµεν ουπι ΝΑΏρ"εα 1π. τ. 99. 
46. Τὸ. Επίμα]σοᾶ (8οἆ ρα ενκα-, βΙπαϊ]]έοι 4, 16. βοἱας ϱἨ. Τμοηρε 

αίοτ 18, 1. Δά ϱ” αοσαᾶ1ί οετία Ἡ" α] 6, 9. 2 Τμοςς ὃ, 15, Ιίοπι ΑΕ” 

ΈΡΗ ὃ, 19.) ... ς Σκκακ. 6ΠΠΙ ΟΡΕΕΚΙΡ αἱ ρ]εν Οτὸῖ6 Τμάτί Ώαπι αἱ :: 

8εη5δι αιἱάσπι Ίαςδ {ογπιας ἀἰῄεντο ππΙπῖπιο οχθἆο. ὙΝοατίοτιπί αιιίθίη 

ποπι ἀε]οῦπιι (ἆ ο ἀε[εο-) ἆ ονςσ ΤετιριάΙο1δα], ποπ ἀε[οίαπιι Ες 
Απιζισι αἲ, ποπ ἴπῃγπιεπιγ α΄ ΑιιρΣΡΙ οὗ ΠΕ. ο πιο Παπιις δεφπεδ; ΒΥΤ5ΟΝ 
101. οδέ πιοδί ἑαεαζωηι 

2. αλλα ειπα ΝΑΥΙΒΟΡΕ αἱ ροτιπασ{ (9 αρ Βοτί) Ώαπι ... ς αλλ οππα Εακδ] 
1Ρ αἱ δαί παπα ΟἨ1δΤό Τμάτί { κρυπτα εί. ΤετίριάΙο1δ Απρδρί οἱ εί 

Απηζἒαί οίο... Κ εργα | αλήθειασ: ὃτ. καρδιασ | συνισταντεσ επι 

πορ"κα 11. 99. 99. Ἠπίλπα]εοά..,. ΑΝΙΗΡ 41. 6113 60. συνιστανοντεσ 
εκες συνιστωντεσ ο ΡΟΕΚΙ, αἱ ρ]εν ΟµτῦΙ5 Τ]μάτί αἲ |. ανθρωπων 
(οδοῖ --που): κ οπι 



0οἳ 1, 15 

σαπ1, 8 

584 4, ὃ. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Ρ’ 

- ΄ 3 ΄ 3 [4 νά νά ” ΔΝ κά ” 

πᾶσαν συνείδησιν ἀνθρώπων ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. ὃ εἰ δὲ καὶ ἔστιν 
3 ς ” -- . Ν 

κεκαλυμµένον τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν, ἐν τοῖσ ἀπολλυμένοισ ἐστιν κὲ- 
ο « π - ” ; «να 

καλυµµένον, 4 ἐν οἷσ ὁ Θεὺσ τοῦ αἰῶνοσ τούτου ἐτύφλωσεν τὰ 
” 2 3 Δ 2 / ” 

νοήματα τῶν ἀπίστων εἰσ τὺ μὴ αὐγάσαι τὸν φωτισμὸν τοῦ εὐαγ- 
, ” ς - νο δρ 9 κ -- - ῷ 3 Δ 

γελίου τησ δόξησ του «Ἄριστου, ὁσ ἐστιν εικῶ» του ὣεου. Ὁ ου γὰρ 
ς Ν /΄ 2 Ν 7 Ν 3 - φ, ς Ν Ν ’ 

ἑαυτοὺσ κηρυσσοµεν ἄλλα Χοιστὸν 1ησουν κύριον, ἑαυτουσ δὲ δού- 
. ιά - - σ { ιά 5 - 

λουσ ὑμῶν διὰ Ιησοῦν. ϐ ὅτι ὁ θεὺσ ὁ εἰπών᾽ ἐκ σκύτουσ φῶσ 

ὃ. τα 156) απολυμµµενοισ 

4. αυγασαν 6ΝΠΙ ΝΒΕΑΚΗΡ (αυασαι) αἱ ρίεν Ον 5 Αγο]ια]”)95 οοᾷ οἱτοῦ 

εί αρ Ραϊισίοα ΟΗτὸῖ5 Επίλμα]σοᾶ Ογνασί ο οµΙΙ355 αεἰομ 10 Τμάτί 
(αυγησαι) Ώαπι ... ΟΡΕΗ Τὸ. Ον4448 ΡίαΙ555 Ἐπβπιαγο9θ Ἐριρ]μθδυ. 688 

Απιρηηώμἲ (64116) καταυγασαι ... Α 10. 1Τ. 85. δΙ. Ατομε]θθῦ εἆ ϱἱ610 
Ἠαβάεπι 403 Ογτ]ς 105 ϱΜ106 (γεβρῖοῖὲ αἆ ΑτοΏε]) ΟΥτεδ 555. 600. 60τ ϱ{α]ῦ 

α] διαυγασαι. Βογἱρβίπιαθ αΙΙ{ΕΙΏ 816 αυτοισ ΟΝΤΑ ΝΑΒΟΡΊΕάΗ 17. 9933 

89. Τὸ. ἆθ [αι απη {αι ἀθπιῖά Ἰατὶ {οἱ Οδ Ατοζε]οῖς Ογτην Ἐρίρι 
660 (6{ εισ τον φω. 555) Εαϊμα]οοά Ογγεδα 555. 697 οµ111358 αμ1οἩ 1007 ρ[αοξ40 

Τ]άτε (Εαβππατο 96 ο(ἆθμῃ 403 α4ᾷ εν ταισ καρδιαισ αυτων) ΙΙΠί366 Αιρ 
αάνετβ]εβ1 α] ... ς (Ξ 0 92) αἀά αυτοισ εππι ΡΌοΘίΕΚΗΡ αἱ ρ]οτ 
(85οἳ αυτουσ) πιό νρζ]ο Αγταίῦ αθί] σο ΟχδΑΡΤ Ρἱα1555 (Βποίπαῖ ]εοίῖο 
Ἰπίογ αυτων εί αυτοισ) Απιρηιιώμτ ον δτδίος Τ]άτί (ΟΥτε58 650 εν αυτοισ) 

αἰ. Οθίθτιαπι Πεὔταδ:  Λοπι αι/εγας Ῥτοποπιε 118”. | τησ δοξησ: ςθ 
1694. 1058. τον δοξησ | τ. χριστου: 6 τ. κυριου ... ΑΤ6ΠεΙΘ10 τ. κυριου 
ημων ιησου χριστου (απίθαδΟδ πῇ] αάά πα του ευαγγελιου. ΟΥ νογοδῦτ 

Ῥτο τ. χρι. οσ εστ. εἴο Ἠαῦεί του Θεου εν προσωπω χριστου, Ἱία αί 

ουπη ν. 6 πηϊθοιεσῖ{. | οσ: Εάο | τ. Θεου: 891Ρ 10. 28τιξ 91. 9Τ. 99. 
4τ. Το. τ4. 80. 106. 1ΤΤ. αδεΥ 8Ρο αἱ ρ]ιιδ10 πιδ (ἴπυικιδιπί ἄεῖ) νρτη5 

(564 ποηῦ απ [αι ἀθπιῖά εἰς) ΑΥΤΡ ΑΠ ϱο αάά (παδ ρταεπι) του αορατου 

οτι θο 1δ 

δ. χριστον νήσουν κυριον οππι ΒΗΚΙ, α] [6γ6 ΟΙΠΠ ΥΕΝ ϱ0Ρ ΒΥΠΙ Μοίοῃ 

ΡΙΡΗ 531 (εχεοᾶ νε) ϱι566 ΟγτΏτ 145 ΟΗΥ550 Βαίμα]οοᾷ (τον κυρ.) Τμᾶτί 

Ώαπι Απιζγςί (ἀοπιύπιπι ποδίγωπε, αὲ οἱ. 5ΥΥΞΟΒ ΑΥΠΙ) ... ὮΠ νήσ. χριστ. 

κυρ. ΟΙΠΙ ΝΑΟΡΕ 4 6 ἐν απι {ο] (νσο]ε {α ἀθπιῖά Πατ] ἀοπιζπ. πιοδέγτε) 

ΒΥΤΡ ϱο (ααί]ι ὧοπι. ποδβίγ.) Ααοσδρί εἰ ΠΗί α]. Πέθπι ΕΡΤ ϱ ΜοϊοπθΡρίρΗ 931 
Ρείαν κυριον ε/σ. χριστον ... Ρ 49. 958. 459 νησ. χριστ. ΟΠΙ86Ο κυ- 

ϱἱο», ΜΕεΙοπΣΡΙΡΗ 566 Ροίαν χρ. νησ. 8ἵπε κυρ. | δουλ. υμων: κ ΙΤ. ὃ. ημων 
[δια ν«Πσουν εππι Α”ΒΡΕΕΘΗΚΗΡ αἱ Ρ]6 (415 δια χριστον) Αγταῖς αθἰ]ι 
Ρο (Ἰίεπι αγ ρτορίεγ (λιγίδέωπι) Ογτητ 15 ΟἩτ Επίμα]οοά ΤΗάτί Ώαπι 

αἱ Απιζιδίς,, ”Αἲο 1Τ. ἀείμτνρ (Π Τμαἰί ΟΠΙΠΘΒ ρε Πεδιπι) «ορ 
(94ά Ολγίδέωπι) ΜοΙοπΘΡΙΡΗ 531 οἱδθ0 (5631 Ρείαν δια τὸ χυ) Αιιρδρί θἳ Πέ 

8] ὀνα νήσου. Ἱέειι κ δ. ὄνα χριστου. 

6. ο θεοσ: Β ΠΣΟΥ ΜοΙοπεΡΙΡΗ 566 ϱχΥΘΗ (ποη Π{θμηῦ”1 αἰδ61) οπι ο | λαµψειν 

ου ναπρ” 613” Ο1οπιδὸ (εστιν η αληθεια ή κεκραγυια" εκ σκοτουσ 
φωσ λαμψει), ἴτεπιν] γταῖτ ϱἱ (οκ Ἱπρεπίο Ππραας) αθἰμαίς.,, ς Τϊ 

λαμψαι ΟΠΠ ΑΟΟΡΟΚΕΘΗΚΗΡ αἱ] ἔεγθ ΟΠ ἆ ο Ες γ νρ Ρο αγ Μοῖοι 
θρίρ]ι 531 οἱ 3500. 80τ ΟΥ 1415 Γ14] 908 Ῥα 9- Αι ΑΕίς Μας ἨδΙ (το γαρ" 



ΠΡΟΣ κΟΡΙΝΘΙΟΥΣ | 4.10... ὅδβθδ 

λάμψει, ὃσ ἔλαμψεν ἓν ταῖς αρᾶρίω ἡμῶν πρὺσ φωτισμὸν τῇσ 
, - / -- -- - 

γνώσεωσ τῇσ δύξησ τοῦ Όεου ἐν προσώπῳ Χριστου. 
|) ΑΝ - 2 ” ο 

Τ Ἔχομεν δὲ τὸν Θ]σαυρὺν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοισ σκευέσιν, ἵνα 
« « λ - Π ο] - -” Ἅ ιν σε Β Δ 
ᾗ ὑπερβολὴ τῇσ δυνάµεωσ ᾖ τοῦ Θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν, Ὁ ἐν παντὶ 

’ ” 3 2 2 2 

Ὀλιβόμενοι ἆλλ᾽ οὐ στενοχωρούµενοι, ἀπορούμενοι αλλ οὔκ ἑξα- 
/ 32 » 

πορούµενοι, ϐὉ διωκόµενοι αλλ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι, καταβαλλό- 
2 2 2 2 ’ η ’ Ν / κο. 

µενοι ἀλλ οὐκ- ἀπολλύμενοι, 10 πάντοτε τὴν γέκρωσιν τοῦ 
” -” ’ . Ν -- - 

Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέροντεσ, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Πησοῦ ἐν 

ειπων εκ σκο. το φωσ λαμψαι) ΟΠ1559. ὅδι Ἐπίμα]εοά Ογναποά ππι5τοθ 

άντε Ώαπι αἱ Τοτιωανο δ,11 ϱ] | οσ (Μας51ή ο) αίατη ΟΥή335 Γ141865 οίς 
απι [α {ο]: 129. αθἰλῖο ὦσ, ΒΙΠΙ οσ και, 6113 ουτοσ, νρεἰὲ Ῥε]αρ ἔρεε 

Ῥ"εα 96. 4ο ἔρ ντ ἀοιπῖὰ Παν] ΟΠ 580: 581 Τογπατο δ11 Αρδρί οἱ Π{ί 

οωβεέν α] οπι | ϱΆ ελανψεν | καρδι. ημων: ο δ. 4. ο Ρ141565 Ον 
68ο. 681 καρδι. υμων | τησ δοξησ: ΙΤ. 0133 τά. αδοῖ Το πατο (ο 1Εθπι 

105 68ΥΠ 44) οπι | του Φεου ΟΙΠΙ ΝΑΒΟΡΟΡΟΡΗΚΗΡ αἱ [ετο οπή {νε βγταῖ) 

6ο Αππι 6ο ΟΥ1/514” 60361515 ο 15 Αι Ον Ἐπίμα]εοᾶ Τ]μάτί Ώαπι 
αἱ Απιουϊς (οίΡ545 ζοπιϊπί) Απιῤυρι... αὐ΄ Ἰωῃ αυτου εαπι ο ρᾶνα 59. 
4ἄορτ αοιμιίς Τ181568 Ογταποά ΠΠΙΡ159 Τργ/πΙαΤςδ,11 ϱ{Γ68 6ΔΤΗ 44 αἱ|. 

1ήῦο6χε Μας”1Ί του χριστου οπι]βδβῖ εν πφοσω. χθι. | εν προ. χριστου 
εππι ΑΕ 1Τ. αγπισᾶά 011653 (οὐ 2397 πὈΙ οκ νν. 4 οἳ 6 Ἠαβεί -- αυγασαι 

αυτοισ τ. φωτ. του ευ. τήσ δοξ. του Φεου εν προ. του χῦ) Ὠἱα]565 Αἱῑι 
3 ΟἨΤ581 0ἱ5 Ίργμπατο δ)11 ϱ/165 οβτη4ά.,, ς εν πρ. νήσου χριστου ΕΠΙ 

ΝΟΗΚΤΡ αἱ Ρ]6ν ἔο] βΥΥ ΙΙ ο0ρ αιπηθά ϱο ΟΥ9415 Επίμαιεοᾶ Τμάτε Ώαπι 

8] ...ΡΕκα ἆ ο ίσρτνρ Ογταιοά πΠΙΡΤΟΡ ΑπΙΡ Απο (οί ἆα Πΐς βαβ) 

ΑπΙΡΥΑί εν πρ. χριστου νησου 

7. ἤ: α βαρταβοπρίαπι Ἰαροῦ: οἳὅ "/. Ίτω 

9, εγκαταλειποµενοι (εγκ- αἱ ΝΔΕΚΙΡ είς; ϱ” ενκ--, Ίέεπι Ἐα. Ῥταείετοὰ 

ἨΣΡΕ α] Ραις -Λλιπομενου) εἰ. Ο1αεπιδ”ὸ ΕΙΙΒΡ53505. 599. 455 οίο .,. τα Τὸ. 
99, Ἐιδεδαί”ὄδ Ο]Υ ὅ88. 58 Ἠαχίπι υδῖδ εγκαταλιµμπανοµενοι (5δεἆ τα 

ενκαταλιμπα»γοµενοι) 

10. .ήσου ρτῖ οµΠΙ ΝΑΒΟΚΗΡ αἱ οπιηΥῖά ν νρ Αγταῦ ϱ0Ρ Αγπι ο Ιπ]ηίδοθ 

Οτ1)151 ϱί58εΡ ο(1πί 5951. 4459. 645 Η9Ρ5 αρ Μαϊ104 αἱ πια Τεγπᾶτο δ,11 
οίο... Ρ'σα ἆα[ρ αειμαῖ ΟµΙπί στο. 591 ΤοτίδεοΥρ15 χριστου, Ίέεπι 
Ῥὺ Ταγίχθβ εαΓΠ 44 86επιεΙ χριστου ησου, Ἰέοπα πα» {οἱ βοτίαο Οτίπί 3,656 
οἱ )561. 565 ΑπΙΡΡ5 56 ο(αΗῦ (5εά ΠΟΠΡΦ115) ᾖεδι Ογίβ, Ῥταείετεα ς 
(Ξ5- αὐ 55) Ρταεπη κυριου οσα ΚΙ, αἱ Ρ]6Υ (πι ἀοπιὐιί πιοδίγὲ) Βοτῖας ΒΥΤΡ 

ρο ΟΠχῦδέ Τμάτί Ώαπι Απιῤγσι: ΟΠΙ ΟΠΠΙ ΝΑΒΟΡΕΕΑΡ 17. 193 91.1. 90. 
199. 1ΤΤ. 118. ἀαίρτ νΕ ΒΥΙΟΟΝ 60Ρ ΑΣΠΙ αθίἩ Τη Πίδ09 ΟΥ 1)121. 5,198. 
59ι ϱ{ 3,50. 56 οµ]πί 2685 ϱ{ 81951 ϱ{ 4309 40586Ρ ΕΙΡ αρ Μαϊ104 (την ιησου 
νεκρωσιν) ΝΥΑΒ/ 615 ΕιιΗια]οοά ΟΥγγαᾶος 406 ο(40τ Τεγ/1θ5 Ο8ΓΗ 44 ϱΙΣΕΟΣΡ 15 

8] | εν τω σωµατι ρτῖ 5ἱΠ6 ημων ϱἳ. απ” α)186Ἀπῃ ϱΥΥΡ 015155 (οἱὔ91) οἱ 

3/50. 56 (ο1ο8ί 35) ἘΙΦΡ5 αρ Μαϊ 104 είς... ΡΕΚα ἆα[ρ ντ νρ]θ απηπῃξ {α 
ἀαεπιῖᾶ {οἱ Ἠαχ] ΒΥΙΣΟΒ ϱ0Ρ ΤΠ (Ρο ἰταπδὶΠί αἆ εντ. σωμ. υμ. αιοά 

5θαπ{έαγ) Ιχἰπίδ0θ Ονγἰπέ2,688 (4,459 95 Τατίτοδ ΕΒΤΠ 34 ϱΙ5ΟΟΥΡ 15 Απηζιμί αἱ 

Δὰά ημων | τουνησου 5ες 6ἱ. εν νρ Οτἰπί δν εἰς: ρ"εα ἆ ερ Πῖπί Ονἰπί 



586 4, 11. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Ε’ 

- ; « - - αρ 4 3 « αν) : ω 3 

τοῖς σώμασιν ἡμῶν φανερωῦῃ. 11 αεὶ γὰρ ἡμεῖσ οἱ ζῶντεσ εἰσ 

Κοθιύ {)άνατον παραδιδόµεθα διὰ ᾿Ιησοῦν, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ ᾿Ιησου 
ολ - . 4 6 -- [ὴ « ’ 3 νο 

φανερωθῃ ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν. 12 ὥστε ὁ Βάνατοσ ἐν ἡμῖν 
μ] Αν ς λ 4 ς » ῃ ελ Ν Δ ντα) ον ο 

ἐνεργεῖται, ἤ δὲ ζωὴ ἐν υμῖν. 19 ἔχοντεσ δὲ τὸ αὐτὸ πνεύμα τῆσ 
ῬΡα 115 (116), η νο ῃ σα μ, Δ ο κκ -” 

1ο πίστεωσ, κατᾶ τὸ γεγραμμένον' ἐπίστευσα, διό και ἐλάλῃσα, και ημεῖσ 
/ Δ λ ώ σοι) σα ες σωφεῤ λ / 

10ο96,14 πιστεύοµεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν, 14 εἰδότεσ ὅτι ὁ ἐγείρασ τον κυριον 

3,688 ϱ{4,563. 645 ΑΠΙΤΡ5Σ56 α] (ποη ΑΠΙΡΥΕΘ) ϱησου (9813 ῥρταεπῃ του) χθυ- 

στου, πι” ιγὶδέ Ίει | εν τοισ σωμµασιν ημων εἶτα ν 99. χ νρ ({οἱ πι 

οογᾶΐδ. ποδίν.) (5ΥΙ5ΟΝ σορ οἱ Ἡ. ]. οἱ απίθ) Ον959 ο δἹ (και την ζωην 
του τὺ εξουσιν εν τοισ σωµ. αυτων φανερουµενην) ... 5 ων Τϊ εν τω 

σωµατυ ημων οἳΠΙ ΑΒΟΡΕΕάΚΙΗΡ αἱ Ρρ]εντ ἆσαίρ 5ΥγτΡ Οδ μάτι 
Ώαπι αἱ ΠΙπί5οῦ Οτ]ηπί 26885 ο4/450: 645 Τον µπατο 1 (ὖπ οογρ. ποδίγο πιοτ- 
ἑαζὲ οίο Ταγίχες «ΥΠ 44 ροΐ]α5 α ν. 11 ρεπάσπί) ΑΠΙΡΡΣΣ6 Απιρτεί αἱ :: 

οπιηῖπο νάΐτ αοοοπιπιοἁαίαπα αἆ 14 αποά Ῥταεσεβαῖέ τηοάο | φανερωθη 

αά Βποπη γθχςιβ οἱ. ἆ ο {ᾳ πιςὲ χ απα {ι ἀθιηίά {οἱ εἰο Τῖηί 5089 Οτἷπί μέ5θ. 
615 οΐς... Α νρεῖε ϱ0Ρ Τεγίηατο ὅ,11 αΠίο εντ. σωμ. ηµ. Ῥοῦ (Οσ]πί 9563 
ιοζγ εβἑεξιί πι 6αγπιε πιοβίγα πιογία[ὲ ΟΠΙΠΙΠΟ οκ ν. 11 98ϐ) 

11. αει γαρ ηµεισ (αἵ. ἆ ο νς δΕΠΙΡΕΥ επίπι πιο8, Πἱ 505 βοπαρεη ειπα,  8επι- 
0εΥ πιο): Ἐα 15ΟΥ Ες ΒΥΥΣΟΝ απο Τογ105 68ΥΗ 44 (ΑΠΙΡΗ5/) ευ γαρ ηµεισ, 
δὲ επῖπι πο (ΑΠΙΡΥΒέ δἳ 6740 ποβ) ... πι Βοτῖασσᾶα 10 ο015 οἷο επίπι πο | 

αει: 61" ριποβῖ5 ποξαί (9). ΟµῦδΗ: Και γαρ ηµεισ εἰο | τα διδοµεθα, 

ρε Γρ ἐγαάύπιγ | ινα και οί. Ππί .,. ο ὃ. Τοχ[16δ ΕΤΗ ΟΤΙ και | του 

ιησου ΟΠΠ ΝΛΔΗ(Ρ6 ν]ᾷᾳ Ροβί)κΏΡ αἱ οπιηὖ]ά Ε πιά" τν, το] Ομνὸδά 

Ἐτπίμα]οᾶ Τ]άτί ΑπΙΙΟΟΜΙ511 Ώαπι ΙΕπΙ505 Απιζγεί αἱ... 6 του χρι- 

στου, ΡΕ ἆ 6 Ρ τησου χριστου (ϱὸ ἀε]εί χῦ, Ἠϊπο Ἠαβροεί ἑαπέατη τὺ 
ἈΏδαπο του). Το ρετθ αἱ υἶία εἶιβ πιαπ{/εδίείω} οἵς. Οδίοναπῃ οπι νος- 

ΒΙΤΩ αθ{Ἡ; 1Τ. αΏ φανερωθη ν. 10. αἆ φανερ. πας νειδας ἰχαπδί]1{. 

19. ωστε ο 8ἷΠο μεν 6ΠΊῃ ΝΑΒΟΡΕΕΑΡ 1Τ. 91. ἆ ο [στ νρ οορ ατπι Οµ595 

Επίμα]όοᾶ Τά τί Ώαπη; 5αεἆ κ” Ώαπι οπ1 0, η]δί αιιοά 1ρβε κ” βπργα 1Πθαπη 

καρρ]ενῖέ... σ(-- αὐ Αα) αἀά µεν ουσ ΚΙ, αἱ Ρε; 5ΥΤΡ ο. οϐ. (6ο 

πιώιο) Απιῤιμι ΤΠΡΗΥΙ Οεςο 

15. ΜΟΙοΠΘΡΙΡΗ 507 ο1531 ἀο]ον]1ί (, ἐξέκοψεί) κατα το γεγραμμµ. επιστ. διο 

κ. ελαλησα. | διο και ελαλησα τη ΝΕ 6 βγτα(Γ αγπη ϱο (Επβρ!58ρ 15 
13) ΕρΙρΗΖ67 Ααρερ 15ῖ (πο Ιέοπα1θ1)... ς Ἰμῃ ΤΙ ΟΠΠ και ΝΤ ΒΟΡΕΚΤΡ 

αἱ οπιησΙά ἆ ο Ε1 νρ (Ίίεπι «ορ αθίἩ, 5οᾷ οπι οίίαπι, Ρατίΐοι ας νρΠι» 
αρ Ἰμη, απίε λαλουμεν) Οµτ Τμάτί Ώαπι Απιοιςι αἱ :: ΙΧ οπι καν, 

ρατΙίει εκ οᾷ ἆ αἴαιθ εκ ΝΑΡ τα]] τ{ν1 οπηἩ: Ἠἶπο οἳ. ΕΒΡΙΞ6Ρ ροίῖ5 α 

βοπρίατα Εαι] απππ α ΓΧΧ Ῥοπάφτο νάΐτ, Ῥτορίετεα νετο και, ᾳιοᾶ 

1ρ81 οκ κ οίο τοοθρίπιαδ, ΠΟΠ ΙΠίΥΙδΗΠΙ δε αἆ ΠΟΥΠΙΑΙΑ Α]αχαπάτίπαο 

νουβΙοπῖ5 αχρι]βδΙπῃ ογαοᾷο. 

14. τον κυριον ΟΠΠ ΝΟΡΗΕΑΚΙΡ αἱ Ρίογ ἆ ο ξ 6 {οἱ 5ο (5εᾷ οπι νησουν) 

Βγταύ (8ο ΑΥΥΣΟΝ οἱρ ο. αἆᾶ ήµω)) οορ ααἰ]ι ΟΗΥ555 (ποἨ. Πεπιῦδθ) 
Ἐπίμα]εοά Τμάτί Ώαπα Αππζιμι Τη 84 πιῖπ ο κυριον ουπι Ὦ 1τ. τ1. 

Το, (17. Τὸ, εἴῖαπα τον ο) } νς αὖπη ΟΥ 236 (οί, τον οπη) Τογ[τες 6ἈΤη 44 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΓΡ’ 4.1.  οἃθι 

2 - πμ μμ ν» ὤ- 5. ή π , Ν δις. Ν 
Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶσ σὺν Ιησοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν. 19 τὰ 

ε - - [ή 

7ὰρ πάντα δι ὑμᾶσ, ὥα ἡ χάρισ πλεονάσασα διὰ τῶν πλειόνων 

τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰσ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. 
. - 2 Δ ᾿ - 2 

16 Α4ιὸ οὐκ ἐγκακοῦμεν, ἀλλ εἰ καὶ ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωποσ 
, ον ε ο 2 » ον. ο 

διαφθείρεται, αλλ ο ἔσω ημῶν ἀνακαινοῦται ημέρα και ημερα. 
ΔΝ Ν ’ 2 Ν »” ’ « - 9, 6 Δ 

1Τ τὸ γὰρ παραυτίκα ἐλαφρὸν τῇσ θλίψεωσ ἡμῶν καθ’ υπερβολην 

αἱ | συν νήσου οπή ΝΒΟΡΕΕΑΡ ϐ. 1Τ. 91. 8Ρ8 (ο βΙ1) ἆ ο ΓΡ νρ εορ 

ΑΊΠΙ αθίὮ Ἐίμα]οοᾶᾷ Τοτίχες ο.ΓΠ 44 (οπίπι ἴρδο, τερείεπς πεί φία οτι 

ζρβο, αίοιέ ἑρθιπι 5αρίθ) Απιρᾶε 84 τεδασς Απηζιαι (ποη Π{ειηθά τοι) 4]... 

ς δια νησου ο ΝΕΡΕΚΤ, αἱ Ρ]ετ βγταῦτ σο ΟΗ1555 Τπάτί Ώαπη αἱ Απιργβί 

εᾱ τοτη | εγερει (98. 46. τὸ. Τ4. 109. αδΟῖ 15 εξεγερ.) εἰ. ἀο[ρινρ 

Τοατίτθς οΆτη οίο δηιδοέαθίζέ (ἀ ο -ἑαυξέ 5εᾶ 5αοα μίαν εί οοπδήέμεί) ... Ώ8Σ 

ΕΡΤΩΒΙ εγιρει, έθνη Ῥ ἐγειρεῖ (5ἱ9) | παραστήησει (ΡΕ -στηση): 1Τ. δἀὰ 
ημασ 

15. τα γαρ: Εἲ ταρ, δε ἴαιι ΕΞ οογγεχὶΐέ | περισσευση: Ρ -σευσει, 45. 

τοἈ α1956Γ α] Ρατο -σευη 

16. εγκακουµεν εππι ΝβΡ(ενκ-)κα 1Π. 99. 109. 1993 95ο (Επ να]θοά 

εγκαλουµμεν) ... 6 εκκακουµεν οππι ΟΡ6ΕΚΤΡ 4] ρ]εν ΟἩσ Τμάτί Τλαπι | 

εξω: ϱ"είπον πὸ. 105. εξωθεν. Τίοπι ῬΒας»1θῖ ϱ εξωθεν ημων οἳ ο εσω- 

εν, 5εᾷῖδ οσον γαρ ο εξω ημων» ανθρ. διαφύειρεται, τοσουτον ο εσω 

ανακαινουται. Βὶς εἰϊαπαλ ὔττ ϱἱδ6ῖ ϱ εξω ημων εἳ ο εσω. Βί Τμάτί αἆ 

Ἡ. ]. ο εξωθεν ημων οἳ ο εσωθεν ημων, 58ᾷ5»16 οσον ο εξω ανθρ. φθει- 

ρεται, τοσουτον ο εσωθεν ανακ. (αἳ. αρ ΟΥΙ521), οἱδ.1014 µη τον εξω 
ανθρωπον, ον διαφθειρεσθαι ειπεν ο παυλοσ, -- ουχι δε τον εσω τον 

ανακαινουµενον; Οείσταπι αλλ εν 11δᾳ ημων τοβοτὶρςῖέ οὗ, νά” ημων 

οπιἱίςεο. | διαφ ϐειρεται: ΚΙ, 463 ΑΠ. αἱ Ρ]Η810 φθειρεται | οεσω ημων 

ομπι ΔΒΟΡ᾽ΕςΡ ὃτ. Το. 19. αἱ Ο19460 εἰσαίτοπι8ὸ ΑΠ555 Οµεῦδδ 
Ἐπίμα]σοά Ώαπι (Βα5 εἰ Τμάτί ν]ᾶε απ{θ), 5δεά εκ μὶ5 4Τ. ἀδο 19Τ. αἱ 
αἰῑᾳ Ο15460 ΑΕ Ον ΒιίμαΙ Ώαπη αἱ οπι υμων, πες αἀάππί ἆ ο ἔτνρ 

ΦΥΥ56Ἡ ϱ0Ρ δο Τετίδεοσρ 15 ΟτΙπί 2,106. 330, 303 ΑΟ586Ρ Τιοῖ Απιοιί αἱ: 
εοπίτα αἀάνπί ϱρ ΒΥΤΡ ααί]Ἡ εἰ (ανθρωποσ ημων) αττα... ς Τϊ ο εσω- 

«εν ουπι ῬΡΘίΟΒΚΙ, α] Ῥ]ου ΝΥΡΒΦΣ59 αρ α]Ι6 (Βα5 οἱ Τμάτί ν]άο απίς) 

1Τ. ελαφρον εἴ. ΟΥ1)315. 909. 646 Βαρτορα τὸ 0νδδδ Επίλμαἰοοά ΟΥτ65ΔΤο5 
Τπάτί αἱ Τετίδεοιρ1δ.,, ϱηκα δ1Ι.ἆα ξρ 1 ν6 δο ΑΥΙΣΕΣ αππι Οµπί 
3556815 ΑπβΡΣ 5 οίθΗΡ Απηζτεί αἱ ΡΙδεΠΙ προσκαιρον και. ΟΕ Τπάτί αὰ 
Ἡ. 1. καν δια µεν του παραυτικα εδειξε το βραχυ τεκαν προσκαιρον. | 

τησ Θλιψ. ημων επ Ἀ(ο” )ΡΕΕΑΚΙΡ είς (ας. Οτίει οίο): Ἐο”()) ΥΙΣΕΗ 

Οµτὸδ6 οτι. (Ίπ 6 ροδί ὤλιψεωσ Ἱποῖρῖέ τβδατΕ, Ἠϊπο ποη βα419 Παιιοί 

αίσα πιαπς ο” ὁ ο Παβιοτῖί ημων, πίτα πον Ἠαβιθγϊί. ΟΕ οΟΠΠΠΙΘΙ- 

{ατίαπι ο 11οπῖ8 πηθαο αἆ Ἡ. 1. βεᾷ τε ἀπρία πιαηρῖ{.) { καθ υπερβο. 

Σισ υπερβολην εἰ. Οἱ 1905. 6ὲ5 οεϊπί 4559 Ῥακτεβε 515 (Βἱο οχζάς 5) οἰο 
Τετίδεοτρ 15 ΑιρΡΣ 55 οίο, Ὑοτέιπί ἆ ο δεσοιπιάμπι εωοεἰ[επέίαπι ἴπι διιὐ{ζτ- 

πια, ἕ 6 νο Απιριβί αἱ δρτα πιοζιηε ἴπι διῤήἠπιίαίε ({ 5 -ἰαίοπι), 1 

ΑαβΡ555 Ίμωία ὑιογεαίδί[εηι πιο εξ ἴπι ὑπογεάιδίζαπι πιοάπι (1 ΡΙ Ας 

Ἀ]ίοτυτα (απίαπα βοτ]βίί, οἱ Ραθ), ΤοτίδοοἳΡ Φετ διρετ/γεδδωπι ἔπδιρετ 



ο Β, 28 

88 4, 18. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Ε' 

ες 5 [α / ’ Ἑ δν Δ 

εἰσ ὑπερβολὴν αἰώνιον βάροσ δύξησ κατεργάζεται ἡμῶ, 15 μὴ 
, εν δν π η » Ν . ῃ / - Ἡ λ 

σκοπουντων ημῶν τὰ βλεπόμενα ἄλλα τά µη βλεπόμενα᾽ τ ΊΎαρ 

βλεπόμενα πρόσκαιρα, τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα αιώνια. 

γ. 

1 Οιδ ᾿ Λ σ 3Δ ολο ϱ) / Σ ς ο. . . στ. . τα 

ἴδαμεν γὰρ ὅτι ἐὰν ἡᾗ ἐπίγειοσ ἡμῶν οἰχία του σκήνουσ 
ζ .] αι 3 3”  Ἀρλ/)ὶ 3 ’ ς 

καταλυθῃ, οἰκοδομὴν ἐκ δεοῦ ἔχομεν, οἰκίαν ἀχειροποίητον αἰώνιον 
- - Ν ΔΝ ’ 

ἐν τοῖσ οὐρανοῖσ. 2 καὶ γὰρ ἐν τούτῳ στενάζοµεν, τὸ οὐκητήριον 
[4 -- Ν 5] 3 - 3 / 3 ο. 2 α.α 

ἡμῶν τὺ ἐξ οὐρανοῦ ἐπενδύσασθαι ἐπιποθοῦντεσ, ὃ εἴγε καὶ ἐν- 

(εἰεᾶᾶ αἱ ρε 5ιρεγ/γεβδιηι πι βρε’ εδδπι, 4ποᾶ τασβία5 να)... νἩ 

(δαρρ]α)ο”κς 98. 80. οπι εισ υπερβο., πες ΕΧΡΤΙΠΙ ΒΥΥΡ 60Ρ ἄΤπΙ αείἩ πο 
18. σκοπουντων ημων οἳ. Ον1209. 645. ὅτ8 ρ[λπί 199. 4,596 Ἠμβρς 645 οἱο.... 

Ρ"Έρβτα ἆ 6 σκοπουντεσ. Ροβί π ποδῖβ ἃ ο ρεγραπ!ῖ ποπ γεδρἰοϊεπέε», 6 

ποπ οοπἑεπιρίαπίέσεθ. { 1, ρπείογπηϊδ]ί αλλα τα µη βλεπ. | προσκαιρα 

(8ΐίπε αἀαἰίαπι Τογίδεοτρ 16): κα [ρν νο ΟτΙπί 155. 156 ϱ{ 33510 ϱἱ3/86. 889 
οι 9δ Απιοιςι αἀἆ εστιν, δέ; βεἆ {ἕνα Οτίπί (αρίααα ρταείετὸΣδθ) 
Απιργδί εἰῖαπῃ Ροδὲ αιώνια αἀάππί, ἆ ο ἴβπΙΙΠΙ Ρο8ὲ αιώνια 

ΎΥ. 1. οικοδοµήν (5ΐπο οτι εἰ. Ο16πιδῖὸ ΈβΡταερ 663 Μασαντδή α] πια Τεχί 

τθμ ολσπ αι Οµήπέ 988 9])... ρεπα ἆ 6 {6 πιο (πο Ίεπι τ) νρ ϱὸ 6Ἡτ 
ὄθφθπα (πο Π6απαδό” {555 5επι) ΟΥρΙ69 Απηζιι αἱ ΡΓΑΕΠΙ οτι (ρτῖοτε οτι 

ηΟη 4ε]είο) | αχειροποιητον: ΕΒΙΑΒΙ ῥταεπι ουκ (εοπίτα ἔ6 ρατῖΐετ ας 

4 οτ νσ ποπ πιαπιι]ασίαπι) 

ὃ. ειγε 6ππι ΝΟΚΙΡ α] ἔετο ΟΠΠ (52. ει γαρ) ΟΙεπιδέὸ Γ1ά πια! 139 Μαεαν”5 

(6α111) ΟΠδ9έ α1ὔ)511: 514 ἘπίΠα]εοᾶ Τμάτίι ΑπΠΙΙΟΟΗΙ31 Ώαπῃ αἱ. Ἑς 

Ἰιαιι ἆ ο {5 πι] νσ Αιισβδ50 αἱ οὐ έαπιει, Τεγαπατο δ13 ϱΙΥ65 Ε8ΥΩ 41 

Απηζιαί α] εἶ φιᾶεπι ... Τωῃ ειπερ «ΠΠ ΒΡΕΚά 1Τ. 80. τινεσ αρ ΟΥ 5ύ 
εί ΟΗ15)115 (ν]άς ροβ6) ΜασκϊπιΣο5ν |. ενδυσαµενοι ΟΠΠ ΝΒΟΡΕΕΚΙΡΡ αἱ 

οπηηῦ{ (νρ βυγαίτ ϱΟΡ ΥΠ αθΗ]ίΙ σο 0]6πιδήὸ ΡΓἱάπιαί 139 τινεσ αρ ΟΗΥ 

(οοπβεπ!{ Ίρ5ο Ογ32511. 514 ᾖς χαβανγ. πιογίπογαπι) Μασαντδ Βιέμα]οοᾶ 
Ἐπᾶτίέ ΑποσΙιϊ311 ΑπάγαΡος 1615 Ώραπι Μακίπι 53 Τασπϊδίο 2 Απιρτςί 

ΑΙΡΡΣ 50 ο(2Η10 α]. ΟἨσ επῖπι βῖο γο[ογ[ζδή: τινὲσ δὲ φασίν, ὃ καὶ μάλι- 

στα ἐγκριτέον" εἴπερ καὶ ἐνδυσάμενοι, οὗ γυμνοὶ εὑρεθησόμεθα. ἵνα 
γὰρ μὴ ἀπὸ τῇσ ἀναστάσεωσ πάντεσ θαρρῶσι, φησίν᾿ εἴγε καὶ ἐνδυ- 

σάµενοι, τουτέστιν ἀφθαρσίαν καὶ σῶμα ἄφθαρτον λαβόντεσ, οὐ 

γυμνοὶ εὑρεθησόμεθα δόξησ καὶ ἀσφαλείασ. Οαϊριβοιπη οἱ ΟΗ12/511: 

οὐκ εἶπεν ἁπλῶσ ἐνδύσασθαι ἀλλ} ἐπενδύσασθαι, καὶ ἐπάγει' εἴγε 
καὺ ἐνδυσάμενοι, οὐ γυμνοὶ εὑρεθησόμεθα. καὶ δοκεῖ μὲν ἀσαφὲσ εἶναι 
τὸ εἰρημένον, γίνεται δὲ σαφέστερον διὰ τῶν ἑξῆσ ἐπαγομένων" καὶ 

γὰρ οἱ ὄντεσ ἐν τῷ σκήνει στενάζοµεν βαρούμενοι, ἐφ ᾧ οὐ Θέλομεν 
ἐκδόσασθαι, ἀλλ ἐπενδύσασθαι - - ὃ δὲ λέγει τοιοῦτόν ἐστιν" οὐ τὴν 
σάρκα ἀποθέσθαι βουλόμεθα, φησίν, ἀλλὰ τὴν φθοράν!' οὐ τὸ σῶμα, 
ἀλλὰ τὸν δάνατον. Βίο (εοπβσπηα 511. 5,116). νεος, αγ’ Τ εκδυσα- 
µενοι εἶπι Ῥ"τα ᾱἆ ο Ε9ἩΡ 61αθΟ ο πη]0ῦ 0ἨΥ554 ο αρ Απιζιςι Ῥογίηιατό 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Ε΄ δ, ὅ, 589 

δ ’ » αλ ς Ν .. ): κ 9: 4 αωὶ ολ οἱ δ « η - 

υσαμένοι ου γυμµνοι ευρεῦ]σομεθα. και γαρ οι ὀντεσ εν τῳ 

σκήνει στενάζοµεν βαρούμενοι, ἐφ᾽ ᾧ οὐ Θέλομεν ἐκδύσασθαι ἀλλ’ 
ι - ς - - [4 

ἐπεγνδύσασθαι, ὥα καταποῦθῃ τὸ Ὀνητὸν ὑπὸ τῇσ ζωῇσ. Ὁ ὁ δὲ 
/ « ” » ο. - / ς ΔΝ ς - Ν 

κατεργασάµενοσ Ἰμᾶσ εἰσ αυτο τουτο Φεύσ, ο ὃουσ ἡμῖν τον 

513 ϱ1Τὲ5 οβΥΠ 41 Ῥαπ]1περ ὅ (αἆ Ῥενετ) αἱ (ἆ ο πα αροζίαἰ, 51Ρ 69 σ εἀἆ 

4ρ Απιριςί αἱ επδροζία, Τετίτεδ ΟἈΤΏ οαπιέζ εΤΠΒΙΟ ζεδρούίαξί). Πία νετο 

Οἳτ αἆ Ἡ. Ἱ.: εἴγε καὶ ἐκδυσάμενοι (8ἱο οπιηῖπο ταββ{πθπά πα Ργο ενδ--, 

αποὰ οἱ. σ3ἱὔ50 ργαεῦεῦ), οὗ γυμνοὶ εὑρεθησόμεθα. τουτέστι, κἂν απο- 
θώμεθα τὸ σώμα, οὗ χωρὶσ σώματοσ ἐκεῖ παραστησόµεθα, ἀλλὰ καὶ 
μετὰ τοῦ αὐτοῦ ἀφθάρτου γενομένου. Τίετι Τεταπατο  οἰφιμίάεπι εί 
ἀεδροζίαξί ποπ ὑπευεχιζεπιιη" πι, 14 εδέ νεοϊρίεπα» ααοά ἀεδρο]1αξῖ διι- 

η», 14 ο8ί «οτρ.»’'. Ἠιγδιιβδές Η,,-- δερενιαμὲ ἀείάεναπέες, θἰφιιῖ- 

ἄεηι επι Ίο πιιζὲ ὑιυεπίαπιω, Ἰά οδι απίαο νοΙαπΙΣς 5δαρεγίπάμετε 

νἰτιαίεια οαπδ]δβδίετη αθἰεγηϊία {5 απᾶπΠὶ 681Π8 ΕΧΙΠΑΠΙΗΥ: Ἠπίαδ ΘΠΙΤΩ 

οτα(ῖααο ρτῖν Ι]ερῖαπα 11105 ππαπεί απἱ αὖ αἀνεηπία ἀοπιϊπί ἀερτεπεπάεη- 

{αγ ἵπ «8τη68, αἱ ρτορίαν αατ]]αςδ {επιροΤάπα απσ]ιγ1δεῖ ππεγεὈαπίασ 

οὐοπιρεπά1ο ποτ ρεγ ἀεπιπίαίΙοπθπα εχραποίαο «ΟΠΟΙΙΤΘΓΘ 6ΙΗΙ ΓΘΒΙΙΥ- 

ρεηίῖοις. ΟΕ εἰ. 4παο Απιῤυςί αἆ ,,α1 «οάΐσθς επεροζία(δ- αἀποῖαί: 

υ1ά εδί, 5ί εχειηί{ίε» 4ςά ουτροτε Ογ]βίαπη νεβθί {πετπις, απία αιῖ- 

εππ]ᾳθ ἵπ ΟἨχίδίο Ῥαρίϊζαπίαν Ον]βέαπα πάσα ντ νὶκ ἁποίαπα θ8ί 

ααῖπ οὔεάθτ]ηί ενδυσαμενοι Πάεια ου γυµνον Ἱπνεπ]επα].. Αἲ ρτο Ίρβα 

νεγροσγαπῃ οοπ]ηααίΊοηε ενδυσαµενοι τεἠπεπάπα εδίς 4παπι αἆ τετη 

νετραπι αἀΠῖρεγῖ Ρροξεςί Τατ] απ: θρεγύιᾶιέ επίπι πῖνί υεθίδίο {ατι 

σοπυειίγε Ίιοι Ροέεγίέ. (Εα οοπ/[ιιδίς ἃ. οί Ἀ. εκλυσαµενοι ρταεραπί, αἱ 

ν. 6. επιλημουντεσ οἳ απολημουμεν.) 

:σκηνει 58ἱπθ τουτω ΟΠΠ ΝΒΟΚΙΡ αἱ Ρίεν πι ασ Ογ519. 591 ο15,335. 800 

(ει. 39) Εβρ» {5τ. 551 Ον 511: 60τ Τ]άτε αἆ Ἡ. 1. Ώαπι Θες. Ο εἰ. Τετί 

τος ΟΑΓΗ 43 (μία φγασαγέ πον αἲξ, φιζ ὔπιις ὑπ ἰαδεγπασιῖο, φιιοᾷ πιοζύπιις 

εωωζ δεᾶ ροέδις διρεγύιάιῖ, ιιεὲ ἀευογεέι πιογέαῖε α υία ... Ἰμπ6ᾶ πα α4ἆ 

τουτω επ ΡΕΕᾷ 9. 190. ἀδοι (1ΤΤ. εν τουτω τω σκη.) ἆ ο ἓ ᾳ πιῦὸ 
νρεῖε [αι ἀεπη]ά (τε]]) βγταῖῦ 6ορ αθί] 5ο ΟΗΥ5531 οε1»164- 6,561 Ἠπίμα]εοὰ 

Τ]ιάτ1 150 ποῖα ΤΗΡΗΥΙ Τεταπανο να Οτ]πί”, 805. ἀνδοτ Απηοερι α]. Βεᾶ 
ΡΤΑΕΠΙ τουτω ΑπΠίθ τω σκη. νο πιὸὸ (Πο ἴεπι ἆ ο {6) Ῥετί Απιῤγδί 

ΑΡΡΣΣΟ (ποη Ίξεπα ΟτΙπί) είς | ῥαρουμενοι εἴ. Οταπατεῖ Έπβρς δἱ5 Ον 

1811. 601 ϱ{ 5,361 9ἱο (ςεᾷ α Ἱ. Ἱ. ἵ. ο. δδῦ ϱἱΦΗΌ οπι) είς ... "κα 015600 
εο ΤΗρΙγ] ῥαρυνομενοι | εφ ω(Ρ εφ ο):ς (που 59 0 82) επειδη ει 

Τ" 90” 95. ας {ογίαββο αἱ ραις. Ο6 Οες: ἐφ ᾧ ἀντὶ τοῦ ἐπειδή. | 8 ελο- 
κεν: 1, 8ἱ Ῥαπς θελωμεν | εκδυσασθαι: δ. 1155.ΛοΙ 119. 191. 958. αἱ” 
5ος Επδρς 525 εγδυσ. | αλλ αἱ ΒΟΡΕΕάΑΚΕΗΡ αἱ οιηπΥἷὰ 11509 Οτ 116 Εβρ» 
535 ϱ(ππςθ]1 156 είο.... Ν αλλα | Όνητον ({νς φτιοᾷ πιογία[ο εδθ) οἱ. 1509 

εχ Όαπι ΟΓ1:591 ΕΙΡΒΡ5 οίπιατο ϱέο Πππί 519. 509 Ῥοτίγες εβτη 45 ΗἨΠ]1τ1 αἱ 
εως Ἐδτα σ πηῦῦ σο «ορ Τενιπᾶτοδ,1” Απιζιςί αἱ αἀά τουτο 

κατεργασαµενοσ (6 καταργ-) αἳ. Ιου ΟΥ399 οίο: ΡΈΕᾷ κατεργαζο- 
µενοσ, ἴἔεπι φιιζ αιιέετι ε[ίοτέ ἆ ο { 5 πι νρ (5εὰ ἴα -- ε[εσί) πι ὃον 

(- θεοί Απιζνεῖ (αἲ 11) | Θεοσ (εί. κὸ Τγδι 5089 ο{ο): κ” Οτ3686 ο Θεοσ 

[ο δουσ οππι π ΒΟΡ"ΕαΡ θτ”” τὸ. 50.4 ε {ρ πιδθ νο ΑΥΙΣΕΝ ϱ0ρΡ ΑΡΙΗ 

1 Οο 15, 58 

1, ου 



Ερ] 1, 1959 

ΡΙ11, 08 

Το 14, 10 

ΕΡΗ 6, 8 

Το 5,39 

500 ῥ, 6, ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Ε’ : 

5 -. - ΄ ε) ” ο το ΄ ΔΝ Σο / 

ἄραβώνα του πνεύματοσ. ϐ ὃαρρουντεσ ου) πάντοτε καὶ εἰδύτεσ 
ιά . . -” 3 - Δ 

ὅτι ἐνδημοῦντεσ ἐν τῷ σώματι ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ κυρίου” τ διὰ 
/ Ν - » κ . - Δ Δ 

πίστεωσ γὰρ περιπατουµεν, οὐ διὰ εἰδουσ' Ὁ δαρροῦμεν δὲ και 
ς - - - ” Νο ” 

εὐδοχοῦμεν μᾶλλον ἐκδημῆσαι ἐκ τοῦ σώματοσ καὶ ἑνδημῆσαι πρὸσ 
Ν / Δ Δ / εί μα) ν -” 1” 2 

τὸν κύριον. 9 διὸ καὶ φιλοτιμούμεῦα, εἶτε ἐνδημουντεσ εἴτε Σχδη- 

μοῦντεσ, εὐάρεστοι αυτῷ εἶναι. 10 τοὺσ γὰρ πώντασ ἡμᾶσ φανὲ- 
: Ἡ : ὦ ορ 

ρωθήναι δεῖ ἔμπροσθεν τοῦ βήµατοσ τοῦ «Χριστοῦ, ὕνα κοµίσηται 
Ύ) Ν - ἡ / . ε, ἕκαστοσ τὰ διὰ τοῦ σώματοσ πρὺσ ἃ ἔπραξεν, εἶτε ἀγαθὸν εἴτε 

φαῦλον. 

αθίἩ ΟΥ9266 Τγῖπί 509 Αιιρορί οἵ Μέ (10,105) Αα... ς ΤΙ ο και δουσ 6ΠΠΙ 
ποΡὈθί«ΕΚΙ, α] Ρ]ος (α3.Ι διδουσ) ΑΥΥΡ 6ο 1181505 01555 Τμάτί αἱ 
Απιζγρε... 17. και δουσ, Εαίμα]σοᾶ Ώαπη και διδουσ | ημιν: κ ΟἨ555 
οπα | αραβωνα οπῃ ΝΡΕ 9τ. ΑΤ. οὔςΣ... ς Ώπ Τϊ αρραβ. οἳπι ΒΟΕΑΚΣ, 
αἱ ρ]αεγ (Ῥ ποπ ]1ᾳπαί) 

ϐ. ενδηµουντεσ οί. ΟΣ1151. 30651. 4366 οἱο ... "Εα επιδηµουντ. | εκδη- 
µουµεν εἴ, ΟτπΙ απίθ οἱο... ΡΕΚα ΟΜΥ55ὀ5επιε! αποδηµουµ. Ῥεὰ τα 
Σπιλ- 6ἳ απολ- αἱ αἆ ν. 5. ἵππῃ ποίαίππη θ8{. | απο του: Ἐᾷ υπο του 

| κυριου (εί. ἔνρ Ταχ Ηπατο δ15 ϱΙΥ65 6ΛΥΠ 45 ΟΥΡ169 ο]): ρ"ερια ἆαθρ 

σοοΡρ Όεου 

7. ου δια: Εα {ρ νο ΡΤΑΟΠΙ και | δια ειδουσ: Ἐα πΙΙΤΙΤΑ 1η ΠΙΟΚΠΠῃ «ΟΥ- 

ταρία δει ιδειδουσ 

8. Θαρρουµμεν δε και ΟΠΠΙ ΒΟΡΕ(ΕΚ)ΚΙΡ αἱ Ρ]εν ἆ ο {τρ οαίο (5εἆ ΕΡΤ 
ΑπιΏεΡί θα. ουν και, α θα. ουν δε και, 5 αιιζεπιιδ ετφο ἑ αιέεπι εἰ, 9. 

35. 61”3 τὸ. 8ἱεοί 191εοῦ Αα145οΓ οπ] δε)... κ 80. Τογ{τθ8 ο8ΙΠ 45 Φαρ- 

ρουντεσ δε και (Τατ Πάεπίες αιιίεπι εἰ ὕοπιπι ἀποεπίες [α] ἄίο.] πιαρῖς 

Ρεγεφὑπαγί εἰς), 11. Φαθρουντεσ ουν και, Οµ9356 Θαρρουντεσ | εκ (ῶτ. 
απο) του σωμ. (αἱ. ΟΙ επιθίο ΟΥ1)151. 4366 οἱς, Τοχέ α οογρογθ) ... Α ὃ. 

α.ο ΥΣ οπη εκ | κυριον: ΤΡΙΤΗ 1Τ. απι (αἱ 1 13) ατγπά Οἶθπι Απιυιρ 
Θεον 

. φιλοτιμουµεθα οἱ. Ο]επιδέὸ οίς ... 9Τ. -μωμεθα | ειτ. ενδηµ. ειτε εκ- 

ὁημ. εί. Οτῖπί4,θό (ϱἨχδδό ΕίΠα]εοὰ Ογτβᾶθό Τημᾷτί Ώαπι α] Ααθζῦ ααά 

ἨΙετερα» Απιζγοε... 9. 99. Ε 6 (ποπ Ί{επι τα)νρ (ΠοἩ Πέ 4 ϱ) 8Υτ 
6Η αγθ Οἶοπι Ταγίες οπη 4” ΟΥΙπί4,609 01195 (64119) αἱ ειτ. εκδηµ. 

ειτ. ενδηµε. 

10. Ρ"εα εμπροσθεν | τα (01 απηῦῦθ οπι) δια (ΑπΙοΕ]1055 91) τ. σωμ. προσ 

α: ΑίΠῖΊ προσ α δια τ. σωµατοσ επρ., 0868141 Βας»" ὃ προσ α επραξ. 
δια του σωµ. .... ΡΕΤ"ΕΕΤΑΒΙΕ α δια του σωµατοσ, 1ΐθπι {51Ρ ΒΙ88ό φπαε 

0ετ οογρις. ΟΕ αἱ. Ταεγπαγο ὃν αἱ γεορίαἑ εὐΙ5/Ηἴδηε πιαε ρε οΟΥ ιδ 

αάπιείε; ΠοπαΤς ου ἡὃ αμ ππηιθηίδηπιε γερογέεί ρε οογρι βεοιιᾶιίπι 

φιιαε ϱεβεῖί ... Ὦ. ΟΠ τα ὅδια τ. σωµατ. Ἀθο ακρη Ονβῖθς (4115) 

πέ πώς ιίδηιιο γεοῖρίαί ΡΥΟ 60 φιιοᾷ ορεγαίιε εδἰ; ηΞΕΙ ΟΠ προσ α επρα. 
| τα δια τ. σωμ. αἳ. ΟΙ οπι5ῦς Ον1)195. 354 ϱἱ5,549. 619. 655 ρεοαί Ἱ5. 106 οι1πῖ 

3603 ΜοΙ]ο4 δΡίΡΗ 551 Επιαρυαερ 580 ϱ{Ρ5 306. 3035 ΑΗ]ΤΊ (ν]ᾶς απθ) Ογτης 
355 (περι παντων τ. δια του σωμ. πεπραγµενων) Βαλ ὃ οἱ 51619 Έρῃτ 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Ε' 6,15... 5οοΙ 

11 Πἰδύτεσ οὖν τὸν φόβον τοῦ κυρίου ἀνθρώπουσ πείθοµεν, 
Θεῷ δὲ πεφανερώμεθα”. ἐλπίζω δὲ καὶ ἐν ταῖσ συνειδῄσεσιν ὑμῶν 
πεφανερώσθαι. 12 οὐ γὰρ πάλιν ἑαυτοὺσ συνιστάνοµεν ὑμῖν, ἀλλὰ 
ἀφορμὴν διδόντεσ ὑμῖν καυχήµατοσ ὑπὲρ ἡμῶν, ὕνα ἔχητε πρὸσ τοὺσ 
ἐν προσώπῳ καυχωµένουσ καὶ μὴ ἐν καρδία. 19. εἴτε γὰρ ἐξέστημεν, 

Φεφ᾽ εἴτε σωφρονοῦμεν, ὑμῖν. 14 ᾗ γὰρ ἀγάπη του Χριστοῦ συνέχει 
ἡμᾶσ, 19 κρώαντασ τοῦτο, ὅτι εἷσ ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν' ἄρα οἱ 
πάντεσ ἀπέθανον' καὶ ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν ὕνα οἱ ζὤντεσ µηκέτι 

3518 ϱ{ 54135 0αθ81/41 ΟἨή555 Ἐίμα]οοᾶ Ογτίομ 8. 14 α] τη Ταχ ηαγο 5.19 
δἱσος 6αΓΠ 45 (ν]άᾳ απίθ) Αιρίομ”» (ωπηδηίθφμ. φιιαε ρεΥ οογγιις ϱεβςῖ{) 

αίδεττη 162 (οεσμπᾶηπι εα ἆπαο ρε εἴςο) οἰδὈ Ἠοετ]ονία 5 (απιςφιΐδη. «ια 
φεβεῖὲ εν οογγιις) 8] ...... 4ἆαίρνρσο ατπι ΟΥ555Υ ϱ(5,366 Τμ άτί 1016 

(πο Ίτεπα αᾱ Ἡ. 1. ο 11δ 605) Ώαπι αἲ . 1. ΟνΙΑΙ2 241 οἱδ)560 (0Υγρ296. 550 
Τ,οἵ {195 Απιοιςι ΑΠΙΌΡΣ1 α] πηα (Ζεπο νετο αρ α115.151 οογρογῖς 8ιῇ Πιο 

γἴέα) τα εδια τ. σωμ., Λτογγία οογρογίς | φαυλον (49) οαιη κο 1. 95. 
Άτ. 99, ἆδοι ΟΥ10195. 354 ϱ{5,306. 549. 613. 635 ϱ{οαί Τὸ Ἐβρταςρ 580 ϱ/Ρ5205 
ΏρΗνὔτς ΑιΤΤ ΈΏ4ς5)6Ι9 Ἐπαια]σοᾶ ΟγτίοἩ 80. 1π4 ϱ/684 398 ϱ/Ζ8601199 ας 

Βαερ ΤΑΠΗΡΑΤΑΙ 11. ων ς ΤΠ χακον «ΠΤΙ ΒΡΈΕΑΚΗΡ αἱ Ῥ]αχ Ο1]απιδῦς 

Ο12/591 οίσαί 106 ἘιβΡ5 365 Ῥα51)395 01ὸῦ» Τ]άτί αᾱ Ἡ. 1. οίδδεΡ ΑπίΙΟς] 
1056 (αγαθα εί κακα) Ώαπῃ α Π. 1. :: οἱ αὰ Το 9, 11. 

11. πειθοµεν: Ῥ 325. 46. 109. πειθωµεν. Οἱ Οεοξοπι ϱαῦ ἄλλωσ: συµβου- 
λῆσ καὶ παραινέσεωσ᾽ διὸ καὶ διὰ μακροῦ τοῦ 6 γραπτέον. | πεφανε- 
θωμεθα (5τ. φανερωμεθα, Ἱτεπα ὃτ" φανερωσθαι): κ φανερουµεθα 

12. ου παλι (89) εππι νπορ”"τα 10. 99. 6133 199. 4ο {ᾳ νρ ρο αυτῖτ 
«ορ αγά (αα(λα!τ οἱ ποπ, εισαι) 01603 Ἐαια]σοᾶ Τηάτί Απιζισις ... 

ς ΤΙ ου γαρ παλ. εαπι ΡΕΕΚΙ, αἱ Ρίο Ώατη ΤΗΡΗΥΙ Οες | αλλα: τα Τὸ. 
Τ4. αδΟΣ αλλ | διδοντ. υμι: Β” 4 ο διδ. ημιυν | υπερ ημων επι 6ΡΕΕ 

αξΙΚΙΡ αἱ ρ]ει ἆ ο ἔ νς 5Υυταῖῦ 60Ρ ΑΠ σο ΟΗ605 Ἐπθια]εοὰ Τ]μάτι 

Ίαπι αἱ ΑπιριἙι α] ... 8Ε 1Τ. υπερ υμων. Ταπι αθἴ]ι αἱ οἰοτζεπιϊπί Όο5 

φποφ ια, ιέ οτέ υοῦῖν αριᾶ «ο5 φπῖ οἵο. | ινα εχητε: κ οπι | τουσ: ϱ" αυ- 
τουσ (1ἱ νο αἱ λαθεαίίε αὖ «05 φιή οἵο) | και µη ουπι ΝΕ ΙΤ. 91. δτ. τ1. 
Τὸ. 80. 119πι5 Ειίλα]σοᾶ Τμάσέ,,. ς ΤΙ και ου «ΠΠΙ ΟΡΕΕΚΙΡ αἱ Ρ]ευ 
Ον Τ]άτε Ώαπη αἲ, 1ΐοπι (Βεαιιοπ{ο εν) Ρ"Εα κ. ουκ | εν καρδια επι 

ΝΕρ"Ἔα 1τ. ὃπ. Τὸ. 131 (και εν καρδ. οπιῖδ8ο ουκ) Βί]α]σος, 1έοπα 
1:νο Απιζιμισίς ... ς Τϊ οπι εν ο. ΟΡΟἘΚΙΡ α] ρ]εν ΟΥ Τ]άτί Ώαπη αἱ 

19. ειτε γαρ: ΑπιοσΙ 5 αὖά καν 

15. πρινανγτασ τουτο: 1Τ. Τὸ. κρι/οντασ τουτ., Εᾷ χριναντεσ τουτ., Ώιᾶ 

γοτοί1θῖ χριναντοσ τουτου, Ῥ6γρεηΏΒ και υπερ παντων απεθανεν ινα 
εἰς (οπι]βδῖς πιο 115) | οτι 8ἴΠθ ει 6ΠΠΙ ΝΕΟ ΡΕΕΑΚΗΡ αἱ ρ]αιβ ο ἆαρ 

αγταίγ αρίλιίτ σο Αι εὐᾷ Ῥαφοίμᾖ01 εζᾷ (Εατηῖογ τοσορῖε εν οκσᾶ 1) 
Τμᾶτί Ώαπι Ῥταθάαβ πό ςσ αρ 6α1110 (, ἀῑσθης: οοπκιζεγαπίέες Ίνοο, φιιοᾷ 

γπιιβ ϱγο΄ οπυπῖῦτις πιοτίις εδ. Ἐί αἀϊοσῖε: 17γ4ο οπιπες΄’ οἵο) Απιυἒσισιά 

(Πποί Ιεσοίῖο, 5εἆ Ῥτο ἀῑβί]ποίῖοπθ ΨοτΡοΣΗΠΙ ΒΑΟΤΟΥΗΤΑ δὖ ποἩ ]6βῖ556 

νἰάρίαν) Αποσαιία πίνῖ (Γπγβας Βποῦ ]εσίίο, ο βαβ)...... ς (5ε4 α99) 

1, 8 



605 ῥ, 16. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΧΘΙΟΥΣ Ε’ 

ς - - 2 Ν ο ος, ἁ ες 2 στ / 8 ; 
ἑαυτοῖσ ζῶσιω αλλα τῷ υπέρ αυτων αποθανόντι και ἐγερθέντι. 

ς - οι .. 2 2 Α .- 
16. ὥστε ἡμεῖσ ἀπὸ τοῦ νῦν οὐδένα οἴδαμεν κατὰ σάρκα. εἰ καὶ 
9 π ῃ ͵ 2 - 

ἐγνώκαμεν κατὰ σάρκα Χριστόν, ἀλλὰ νῦν οὐκέτι γινώσκομεν. 
σ 3 2 7 ος Δ / - Δ 3 -- - 

ἄκοιας Ε{ ὥστε εἴ τισ ἐν Χριστῷ, καινὴ χκτίσισ᾽ τὰ ἀρχαῖα παρῇλθεν, 
3 Ν / / Ν Δ / 3 -- - - , 

Έκαδ,1δια (δοὺ γέγονεν καινα. 15 τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ Θεοῦ τοῦ καταλλά- 
ο. ο ων « - Ν - Ν ; ς ο» Δ / 
ξαντοσ ημάᾶσ ἑαυτῷ δια Ἄριστου και δόντοσ ημῖν τὴν διακονίαν 

Τ1 αἀά εν εππῃ κοο” αἱ βαΐ τηα {νρ «ορ αὖπι Γἱάπιαί 150 Ῥαρβεί4τὸ ϱἱ αχ 
εᾱ 6αΤη 354 ΑΙἨΠΙΣ5 αίᾳπε Ἠϊποθᾶ Ῥεπεᾶ ΟἩτ α η. 1. εἰ” 105. 91655 Ἠπί]μα] 

σοὰ Ογτβά6τ Αιρὺί5 (5εὰ οἱ ΒαΏ) αιοίνοςδ!216 | απεθανεν 8ος: Εᾷ 21. 
38. 66” Τ9”3 ρε [ο νσθ]ε ἀρπη]ά (ποη Ἰξεπι απ Γα Πατ] {οἱ) ατπ ΟΥΡ 

366 Αιηῦσςί αἱ αάὰ χριστοσ (663 ο χρι.), Ίεπι 436ἳ απίε υπερ παντ. | 

υπ. αυτων: 44. ΑΠ. τ4. 1195. αἲὲῖ α115 υπ. παντων 

16. ωστε: ὅτ. 4Τ. αἱ α]ῖᾳ αγπιεᾶά αά και | ει και οππα κ ΕΡ” 1π. 99. Άγπι 

Οµ1)654 (εἰπεῖν τό: εἰ καὶ χριστόν ποτε κα. σά. ἐγνώκ. εἰς) εἰ 599 (καὺ 

δύνηταν λέγειν" εἰ καὶ ἐγνώκαμεν κα. σά. { είς) εἴδό5 (ἐξ ἀληθείασ 
λέγειν εἰ καὶ χΦ ποτε κα. σᾶ. ἐγνώκαμκεν εἴς) Βιαβάεπι 433 (λέξων ἂν 
ὑὁμοίωσ τῶ παύλῳ: εἰ καὶ ἐγν. κα. σα. χΥ εἰς) ΝΥΒΑΕΙΠΟ ὄ,169 (ειποντοσ 

του παυλου οτιεικαι εἴς)...Ρξάά4 ο {ο νρ 5γτδ Οτίπι 5915 ϱιαΠῦ 

Γ14] 4161395 Αιρίααδί1ι ϱί58εΡ Απιργβί αἱ πια καν ει, εἳ οὗ (ΟτΊπί 5,95 
ἀῑῑσαί φιῖα εἰ ὲ αἴζθ οί ἀῑσεπέ φηία εἰ εὲ εἰ» θΊ {έεγπι ἀἰσιέω φωία εί οἳ, 

οἱ918 ροίεταί ἀΐσεγε: Εί δὲ; Ὠ]ϊὰ οἰίε φιῖ ἀῑσιέ: 1 8) ... ς Τϊ ει δε και 

οσα κεο”(” Ια{ε)ΡΡΕίΟΕΙΡ αἱ Ρ]εν ΑΥΤΡ ΟἨ1δ04 05 Ῥπίμα]έοά ΟγτίπομΓη 

609 Τμάτί α . 1. οιἠν 1312 Ώαπι; Ίτετη κ 116. «ορ κο Οσἶπί δ,δτή Ογτβὰ 105 

εν δε, ΟΥΤΕΙΒΡΗ 505 εγγε και, Οτ90ἳ εἰ 5)" ΒΒΡ550 ΝΥΡΡΒΕΒΙΙ 6511 ει γαρ 
και | εγνωκαµεν: 1Τ. Οτ5)ὁ εγνωµεν | κατα σαρκ. χριστον εἰ. Οτδ59 

Εβάεπι 493 οἱρ550 Νγαφειποδ,169 ᾳίς... ΡΕ ἆ ϱ «ορ αθίῃ Οτ3601" 8,336 
οἶηι 192. 3019. 114 α0988Ρ Ηἰετεζεςμ 15 ϱ{ΔΙΡ (ποη Ίἴεπι Αιρίος 54 ε{δ5 

ΑΙάΡΕΡ 59 Απιῦγρί είς) χριστ. κα. σαρκ. (ο{ εἰ 8αργα Οτ0Ι5 χριστ. ποτε 

κα. σα.) | γινωσκοµεν (03 γειγν-): Ῥεκξια ἆ ο 6 Ηἱετέζεςα15 μὰᾷ 

κατα σαρκα 

1Τ. γεγονεν οἱ. Ο16ιιδδὸ Γ 11951 Μοαί]ιοαδςδ ΑΙΗΤΙ5 οιδήὺ Ἐρηγή” "5 οἱς ... 

Εᾷ γεγοναν | καινα οἶπι ΝΒΟΡ"Έα 61" ἆ ε [6 απι [αι ἀεπι]ά {οἱ 6ορ 
ΑΥΠΙΘὰ ες αε{ΗΤΟ (ΑΥΥΣΕΗ εἰ οπυπία }ασία δέ πουα α ἄεο εἴο, τα παντα 

Α]ίθτο ΟΠΙΙΒ8Ο) ΟΙεπιζῦ Α:μΤ15οοά (133 εοὰ ΟΥτΙΟΝ 125 (τα αρχ. παρ. 
γέγονε δε κανα) αἴἶα] 346 Ἠ1]1065 Απιῦορῦθ Αιρῥεςς πιον]{ 1 (1035) Ῥτο- 
πιο. ς ΤΙ α4ά τα παντα επι ΡΡΕΙΕΕΚΙΡ αἱ Ρ]6Υ ΒΥΤΡ δο Άπια 

σὰὰά ΑβίἩΡΡ Ιρηϊπίρο] 345 (αμ Μασηδ) Οτδ ΣΣ (οπ11β8δο τα) Οοηφίδ»15,8 

Μιά πί 1895 ΟἨτδθή 5επη ϱ{606 ϱ{905 (και γεγονε) Όαπι Τετυμιτο δν” Ἠθιι 

αἀάμπε τα παντα απῖθ καινα 1Τ. 46. 61” τὸ. αἱ (εχεῦ νρεῖε ΡίαΙ351 
Μαίϊιοά 30 Ερ]ινή 5 ΑΙΠ1Τ6 ϱµ 335 εά. τ1ὸ ο Ἐπί]μα]εοά Ογταᾶονθ οἱ 

ΡΙαρΏ 5 Ῥγος! 5431191661 Τμάτί Οτ]πί 2,85. 305. 346 ΑΙΠΡΕΡ“6 (οί οπυπία Ίιουα 

}αοΐα 5) Απηζυισί αἱ 

18. εκ του Όεου: ϱ"εα 119. οπι του | δια χριστου (α9΄΄) εππι ΝΒΟΡ"ΕΑΡ 
ὃ, 1τ. 51. 9. στ. 69. τὸ. (αἱ 0Η) αἱ Ῥαις Ἱὲ νρ βυτυίτ «ορ ααλαῖὈ 



᾽ 
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, Ε’ 69. δρ 

τησ ατάλλαγῃσ, 19 ὧσ ὅτι δεὺσ ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον καταλ- 

λάσσων ἑαυτῷ, μὴ λογιζόμενοσ αὐτοῖς τὰ παραπτώματα αὐτῶν 
καὶ Θέμενυσ ἐν ἡμῖν τὸν λόγον τῇσ καταλλαγῇσ. 20 ὑπὲρ Χρι- 

στοῦ οὖν πρεσβεύομεν ὧσ τοῦ Θεοῦ παρακαλοῦντου δὲ ἡμών᾿ 

δεύµεθα ὑπὲρ Χριστου, καταλλάγητε τῷ Θεῷ. 91 τὸν μὴ γνόντα 

ἁμαρτίαν ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίῃσεν, ὕνα ἡμεῖσ γενώμµεθα ὃδι- 

καιοσύνι; Θεοῦ ἐν αὐτῷ. 

γΙ. 

-- Ν Ν - Δ 

1. Συνεργοῦντεσ δὲ καὶ παρακαλοῦμεν μὴ εἰσ κενὸὺν τὴν χάριν 
- -- 2. ε ο , » ” 

του Όεου δέξασθαι ὑμασ᾽ -- 3 λέγει γάρ᾽ καιρῷ δεκτῷ ἐπικουσά 

ΑΥΠΠ ρο ΟΠΦύ5 (του χρι.) Επίμα]εοά ἨΙΙ515 Αιισρεςο πιθητ1 Απιῤιβε 
8]... 6 δια (ησου χρι. εππ Ρ6ΕΚΙ, 3] ρ]εν Τ]μάτέ Ώατη αἱ 

19. Φεοσ εἰ. 03,35: 614 οἰαΗὺ Έακρταερ 5 ια σὶὅ Ἐρίρ]θΡ5 οίο: τακ Τὸ. 

8)356Υ αἱ Ῥαιο ΟΙχθόόδεπι Τμάτί ο Όεοσ | εαυτω: 8ο Ρ813 Ίρ8ο εχ εν 
ἑαυτω. ῬΙπηΠέεγ αυτοισ εχ εαυτοισ. | λογιζοµενοσ: Ἐὰά αστιζοµενοσ 

(11 εοπέαρῖς λΟΙ εἰᾶας Τ) | Θεμενοσ: σὲ 1694. 1655. θημ- | εν 
Ἠμιν: κ α12ὸ ο εν | τον λογον: ΕΕ Ε53Ρ Εἴ8εὂ ᾳ ΡΙΑΕΠΙ του (Εά 

011) ευαγγελιου, Ίζεπι ἆ ο αὐπιπίαξίοπεπι (λαῬεπί ἱρ]ίαν εί Ῥοβιῦέ ὕι 

πιοδίς αζπιιέίαίτοπιεηι υεΓὔιιπι γεσοπιοἰζίαἑίοπιῖς) 

30. υπερ χριστου ουν: Ρ"µα ἆ εΡ ον υπερ χριστου (Ροβί γεξοποἰζαξζοτιῖΒ 

Ῥεγρυπί ἆ ο γο ιο ο]ιγτκίο {εφαξίοπε Γιώιθύπιη, Ιΐθπα 5 4ο Ώγο ο]ιγὶδίο 

εφαξίοπεπι Γιφύπαιν | δεομεθα οί. (νο Οτπίή,5ῦ5. 606. 015 ΑιρΙοΒ 41 ας 

α6ρο ἨϊοετοίΣ... Ρ"εα ἆ ο 6 ΟΜΗΠΙΟΡΟ1 Ἠ1]1066 Απιργςί Φεομενοι ] κατ- 
αλλαγητε εἰ. ἔνς Οτἶπί {εν ἨίογῆίΣ,,. ϱ"κα ἆ ο 6 ΒΥΤΡ ππβ ρο Ἠ]1]1οδό 

Αιιβββερθ Απηῤἒιι καταλλαγηναι | τω Θθεω: Ἐὰ οι τω 

21. τον Απο γαρ επ Ν"Βορ"εα 11. 6133 ΤΙ. 19τ. ὰε Γρ νε οορ Οτδαδὸ 

(ἀπὸ τοῦ" τὸν μὴ εἰς) οεἰδδὸ (καὶ τὸν παῦλον εἰρηκέναι οὕτωσ᾽ τὸν 
μὴ εἰς) ἨΏαδᾶ επι 198 (περὶ αὐτοῦ γράφων φησί τὸν μὴ εἰο. Νοι Τξεια 
Ργοὺκέ; ἐπεὶ τὸν μὴ ος 19Ιάθιι””) ϱ{Ρ9 850 (λέγοντοσ: τὸν μὴ εἰς) ΑΙΙ531 

(όμοιον τῷ ' τὸν μὴ αἵο) Ειίπα]εοά Ώ1ά]αί 395 Ἠ1]1066 Απιυσδί α]...ς 
(6100) αάά γαρ εππῃ ΚΟΡΟΕΚΙ.Ρ 8] Ρ]ετ βΥγταΏΣ αγπι αείἩ ο ΟἨχδοῖ Επίπεν 

136 (Έάτιορρ 5) Τμάτί α Ἡ, 1. οἰδΗὈΙ (86 ποπῖ)τδά τοῦ δὲ παύλου λέ- 
γοντοσ’ τὸν μὴ εἰς) Ώατη | γενωμεθα ο. ΝΒΟΡΕ(Εᾶ ενωµία οοτταρίθ)κ1Ρ 
α] ῬΡ]α (56ᾶ 1, αἱ Ειί]να]εοᾶ γενομ-) Οτή 598 Εδάθπι 195 ρχεοᾶ ρατῖς αιήοῖ 
{595 ϱἱΡ530 βαν πἰοΘρΗ 11544 0]τθύ8 Ἐπίμα]εοά Τμάτε αἆ Ἱ. ]. εἰδ8ΕΡ 
Ώατῃ 1... ς γινωµεθα επ παίπαδς νὶκ τηα | ὀνκαι. Θεου εἰ. ΟΥ Βι8 

ἀθπι ίθς οἱς ... κ 8. 96. 93. 109. 118. 116. 919. ἀἆδα αἱ Ἐπβρ» δεν 
πΙοερἩ ΟἩχ Τ]άτί αἆ Ἠ. 1. εδ 1205 1905 Θεου δικαι. 

ΥΠ. 1. συνεργ. δε καν 6ἱ. ἃπι {1 ἨΔΤΙ πο «ορ ΒαδεῖἩ 18. 495 αἱ Ααρροςὸ 
παθεῖἑ1 ΑπιΟΥΡΙ ... ἃ. 1Τ. 36. ὃτ. 99. 48. τ2. 89. 92. 108. 140. οδό 119 

(ρτε νροῖο ἀρπηῖά {οἱ ββ ασπα Τ]άτί Ρε]αρ οἵη και | παρακαλουµεν εἰ. 

{νε Βαδοιι Ρἱ5 Ας Απιζἒσι Ῥε]αρ ... Ρ"Εκά 4 ε ῥ-καλουντεσ | υµασ 

ΤΙΒΟΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. Τ. εᾱ. δ. 25 Ρ 

Ἡρμ 6, 20 

1099, 99 εξ 

Ἐνς 49, 8 



11, 90 Β8 

Το 1,9 

1 0ο 15, 51 

594 6, ὃ. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΒ’ 

Νο ς / / 3 ΄ς / μα] Δ - Δ . / 

σου και ἓν ημέρα σωτηρίασ εβοηθησα σοι᾽ ιδοὺ νυν Καιροσ ευπρὀσ- 
3 Δ .- ς ; ; β ’ Δ ; 

δεχτοσ, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίασ᾽ -- ὃ µηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδύντεσ. 
τά αἱ Φ ω ας ΄ 4 2 πα τ] Ν / 

προσκοπ]», (να μή µωμηθῃ η διακονία, 34 αλλ ἐν παντι συνιστάν- 
Δ ς - /΄ { -” - 

τεσ ἑαυτοὺσ ὧσ Θεοῦ διάκονοι, ἓν υποµονῇ πολλῃ, ἐν θλίψεσιν, ἐν 

ἀνάγκαισ, ἐν στενοχωρίαισ, Ὁ ἐν πληγαϊῖσ, ἐν φυλακαῖσ, ἐν ἆκα- 
2 / 2 

ταστασίαισ, ἓν κόποισ, ἐν ἀγρυπνίαισ, ἐν νηστείαισ, ϐ ἐν ἁγνό- 
’ / 2 ’ / { 

τητι, ἓν γνῶσει, ἓν µακροθυµίᾳ, ἓν χρηστότητι, ἓν πνεύµατι ἁγίῳ, 
5 ο, 3 / η / 3 , 3 / --. Ν 
ἐν ἀγάπῃ ἀνυποχρίῳ, { ἐν λόγῳ αλιθείασ, ἐν δυνάµει Θεοῦ διὰ 

- -” ” ’ - .. - Ν 2 - Δ ν. 

τῶν ὅπλων τῇσ δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν, ὃ διὰ δόξησ 
ΜΑ] / Δ / λ 3 ’ ας ) ας - 

και ατιµίασ, διὰ δυσφηµίασ και ευφηµιίασ᾽ ὣσ πλάνοι και αληθεῖα, 
η ς 3 ’ Δ / ς ο] ΔΝ 

9) ὧσ ἀγνοούμενοι καὶ ἐπιγινωσχόμενοι, ὧσ ἀποθνήσκοντεσ καὶ ιδοὺ 
ο” ς / Δ Ν / ς 

ζώμεν, ὧσ παιδευόµενοι καὶ μὴ Φανατούμενοι, 10 ὧσ λυπούµενοι 
τν Δ , ς Ν Ν Ν /’ ς Δ 

αει δὲ χαίοντεσ, ὧσ πτωχοι πολλουσ δὲ πλουτίζοντέσ, ὧσ µηδεν 
Δ 

ἔχοντεσ καὶ πάντα κατέχοντεσ. 

οΙΊη ΝΒΒΡΟΕΕΟΚΗΡ αἱ Ρ]εν Βαδείμ είς... νο 4. 1Τ. 89. αείἩ ηµασ 
ο οπι (ἆ οἵο πια -- επορἰα(τς) 

9. λεγει γαρ" καιρω ΟΠΤΏ ΝΒΟΡΡΕΙΟΕΚΙΡ αἱ {6Γ6 ΟΠΙΠ (5εά 9Τ. διο λεγει" 
καιρο) Ενα »υτα ϱα1 «ορ είο. Ο8 εί. Επβάέπι 496 καθ ον -- δικαιωσ 
αν ελεχθηή᾽ εν (οεοἆοᾶ οπι) καιρω οείο... Ῥ'εα ἆ ο 5 6ο βεᾶα] καιρο 

γαρ λεγει | σοι: Εσου | ευπροσδεκτοσ ... Εᾶ δεκτοσ 

ὃ. µωμηδη (0 µωμωθη): 1 µομηθη | η διακονια 8ἱπθ αἀάῑίαπη 6ππι ΝΕ 

ΟΚΙΡ αἱ ρ]εν «ορ νρσᾶα Ἰ8οπα ΟΥ 1503 Ἠπί]μα]οοᾶ ΑπΟςΜΙΙΤ5 Ώαπι... 
ῬΏκα 063” Τὸ. ἀδοι 8Ρὲ (εί απίο εἴ ρο5ϐ) 4 ο ἔσ νρ αγτα βα] σο 

ΟΗτ615 Τμάτέ ΑπΙοςΙ1165 4] Αιασάοσίτα Απηιριςί α] αάά (ΑπΙοςΙ ΡΤΔΕΙΙ) 

ημων (Ίξεπα αεί υμών) 

4. συπισταντεσ (α0’’) οαπι κ ορ"κα 1Τ. Ο1επιδῖδ Ογτάάδτ Ἠπμα]έος.... 
ΒΡ 91. τὸ. Ταπιβατα]] 104 συνιστανοντεσ, Ἰάᾳαπο ΑΡ’ ... ς συνιστωντεσ 

οππι ΝΟΡΟΕΠΙ, α] Ρ]οχ (α]]ᾳποί -στοντεσ) ΟΗ191 μάτι ΑπίΙοςΗ1105 Ώ1πι 

αᾱ Ἡ. Ι. αἰ. 1Π1ῦεταο ΟΥ1203 ινα µη µωμ. η διακ. αλλα εν παντι εαυτουσ 
συστήσασδε ωσ Θεου διακονοι εν αἴο | διακονοι (ἆ ο εἶσιέ αεί πεὐηκίγί): 
ΤΡΙ3 Φιακονουσ, Ἰίεπι Γρ νο Αιρᾶοοίτ4 ΑπΙΡΥΡί αἱ 

6, ακαταστασιαισ: ΕΕΤάξΙ Ἱπερίε καταστ. | εν αγρυπνιαισ: 98ἵ Ὁ ρορέ 
εν γηστεναισ ροπὶ νο]α{. Θπαπῃ τοπι Ρ8Σ 6 ΠΟΠ αἀἴεπα]ῦ. 

Τ. εν δυναµει Όεου: ΑΤ. ἐν δυ. πνευµατοσ Όεου 

8. δυσφημ. κ. ευφηµ.: ὃτ. τὸ. 80. ατπι αθἰίἩ ευφηµ. κ. δύυσφημ. 

9, και επιγινωσκοµενοι (ΡΕ επιγιγνωσ.): {να εἰ εοφπτθ, ἆ ο εἰ σού ποβεῖ- 

πι, ς Αιράοσίακα εἰ οοριοδεὔηιν, Απιρισι εἰ φιῖ οογποδεὐπιγ | αποθνη- 

σκοντεσ: ΕΕΙΦΕΤ αποθνησπομυντεσγου, απος εκ -σκογντεσ εἴ -σκομεγοι 

οοπ]αῖββο ν]άοίαν | ,δου: ΕΡΙΑΒΙ ετει | παιδευοµενοι ({ νρ εαφίφαίὺ 
Ααράοείν ή οοἔγεί): "πα ἆ ο 6 αοἰ] Απιργδέ πειραζοµενοι, ἐεπερέαξὲ 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Ε΄ 6,15...  ὅθσ 

11 Τὺ στύµα ἡμῶν ἀνέφγεν πρὸσ ὑμάσ, Δορίνδιοι, ᾖ καρδία 

ἡμῶν πεπλάτυνται' 13 οὐ στενοχωρεῖσθε ἐν ἡμῖν, στεγοχωρεῖσθε 

δὲ ἐν τοῖσ σπλάγχνοισ ὑμῶν' 19 τὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμισθίαν, ὧσ 

τέχνοισ λέγω, πλατύνθητε καὶ ὑμεῖσ. 
14 Μὴ γύεσθε ἑτεροζυγοῦντεσ ἀπίστοισ᾽ τίσ γὰρ μετοχὴ δι- 

καιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; ἢ τίσ κοινωνία φωτὶ πρὸσ σκότος; 19 τίσ 

δὲ συμφώνησισ Χριστου πρὸσ Βελίαρ, ἢ τίσ μερὶσ πιστῷ μετὰ 

11. κορινθιοι: ἘΕΒΙ 8Ρ9 { να «ορ Οππί 5 (πο Πε ΟΥ3575) ω κοριν- 

Θειου (-6νου), ο οοἴπ]ά | η καρδι. ημων εππι ΟΡΕΕΑΚΗΡ οίο ... ΝΕ 

η κα. υμων | πεπλατυνται (δτ3 -τηται): 9. 4. 9193 αἱδδοι Ογτπῖέθρι 

15961 .πυται 

19, δε: ο 8δ9Ι 15οἳ οπι | 6 σπλαγχοισ, 1 σπλαχγοισ (αἱ αἵ. τ, 16 -αχνα) 

19. αυτην: 8Ρ8 τοιαυτην | πλατυνθητε κ. υμεισ (νε ἀαίαπιϊηῖ εἴ 908): 

Εά πλαγυνόητε και υμασ 

14. µη 6ξ. να ΟΥΡΞ55 Τιοῖ[11 α]: τα ἆ ο { (εἰ ποζἄε) 6 (εί ποπ ἕ πε εἶ9) 

ΦΥ Υ5ΕΝ Αγπ αθίὮ ΑΠΙΡΡΣ 115 Απιῤγεί και µη | µ. γιν. ετεροζυγουντεσ: ἆ 
6 {νρ Τιοῖξ Απιο Απιιοίι α] ποϊίε ἔπφιπι ἄποεγε, ΑςβεΡ Τ5 εί 190 πε ε.ί[ς 

ἄιφιπι ἄμοεπίε, ϱ εξ ποπ ἑ πε δες βιιζήιραίί ἕ {ες ἐ έδεε, ΟΥρὺὸ Αα 
οοπίς ϱρ ΡαΥπΣ ποζέε οοπζιπςὲ | απιστοισ: 9Ρ9 ἄπιστοι ... Εὰ µετα 
απιστων, Ἰξετα Τὲ νο ΟΥΡ Ιμαῖί Λιις Απηῦ Απιυγβί οἱο οιόα ὑπβαε[ίδις | 

Φικαιοσυνή καν ανοµια ΟΠΙΗ ΝΒΟΚΙΡ αἱ [το οσα Ο1οπιδὸῦ. ὅδο Ον 199" 
3/905. 8136 Ῥαφῦαρί6θ0 ϱ{ο ..., Εᾷ δικαιοσυνησ µετα ανοµιασ, 8Ρ9 Ον2151 
(6εά συµφωνια ΡΙΟ µετοχη) ΓΑΠΙΡΑΙΑΙΙ351 Φικαιοσυνησ και αγοµιασ 
εως ΡἨ. δικαιοσυνησ καν αδωιασ, ΕΕ Ότρτον (Νο Παῦδ) δικαιοσυνηή 

και αδικια (Ο1ΡΙοΥ αρ Μαϊ35" προσ αδικιαν). Ῥϊπαλίεν άἄεἔρνρ Ον 

Τπί3,159 Το 311 ΑιςεΡ 15 ϱ(αΠῦ Απιοιςί φιαε ρατιζοζραίίο (5 αἀά ἑ Ρογ[το) 
ἠιβεϊείαε οιίπι ἐπίφιέαίε, ΟΥΡΞ:33 φας ραγέϊίο. ιδ. εἰ ὑπέφιζέαίέ, Τενιρ πας 

16 γπαε δοθίείας ἴισεξίαε εἰ ὑπίφιίαξί | η τισ (α0”) οππῃ ΒΒΟΡΕΕΑΙΡ 1Τ. 
81. δτ. 99. 61313 Τ9. 80. 11933 115. 8Ρο ἆδοὶ (Θῖαπι ή τισ δε Ἱερῖίατ) 

{ένας ΑΥΙ5ΕΝ ϱ{Ρ τηῦ ϱ0Ρ αγπη πο Ο1επδ»θ’ 680 Ονρτον (Νοε αῦ) εί, δν 
ΕΡΊΧΞΊ (τισ γαρ συμφ. χθι. πρ. βελιαρ; ἡ τισ κοιν. φωτι) Βα5 Ὀαρί 
Ἐπ{μα]εοὰ Ώαπι αἆ . ]. εεραΤαΙΙ 551 ΟΥΡ Τιοῖς Απιισία... ΟΥΤΕΙΑΡΗ 149 

καν τισ, Ο15.196 τισ... ς τισ δε οσπι κ αἱ Ρρ]οι 5ΥΥΡ ἴχί 0µτθῦῖ Τμάτί 
0 οβη191 α] Τετίραάο 15 { ϕρωτι δὲ. Ο16παδῦθ. 680 Ογὔ»156 ρίρτον (Νο αὔ) 

Ηἱρρδὸ (αρ Τιας) ΒαβΏαΡίθ25- 660 ϱ{ᾳ Τοτίρααῑο 15 οἱ»ρεοί 36 (0Υρῦ55 Απιζἒμι 

ατα... Ρ” ἆ ο υροἀᾱ Ιαοπα Τ,οἳ (317 φωτος 

15. συμφωνησισ(ρ” συνφω-): 1Τ. συµφωνια, ὃτ. προσφώωνησισ | 2όιστου 

ΟΙΠῃ ΔΒΟΡ 19. 1Τ. 8ϐρ9 ἆ ο ἔνςρ «ορ ΟΙεπιδᾶ (αἱδ8 οοά ) Ονήν τν. 155 
ΟαποπβΡοςί 45 οαπι58 ΕΡρ]Ηχ2ότ Ῥχγοσθδα 5 Ώαπι αἆ Ἡ. 1. Πιο (21τ ΑιρερΣ15 

οιαΙῦ Απιζσεί αἱ τηα.... ς χριστω ἑαπι ΡΕΕΒΙΑΚΙ, αἱ Ρ]ετ 6 ο βγτα!χ 
Τρπἡπίρο] 3584 Οχ]οάαα 5 ΟἸοπιθδο ΟΥ1)355 (Οαπποπβροδί αρ ΜαηβηΕ) 

ΟΠ Νγεβεποπι 1412 Βαρφῦαρί 66ο Ἐ]ια|σοὰ Τμάτε Ὀαπιρατα]] 551 Του! 
Ριιά 15 ϱ/6ογο ππῇ] 10 Οτῖπί 3459 | βελιαρ (αί.ς 0 Β2) οππι ΝΒΟΠΡ αἱ ρ]ιδύ” 

ζα αχ] σ0Ρ ΒΥΤΡ ασπῃ αθίῃ Τοηἱπίρο] 354 Ογίμοᾶ σα 53 0] επιδῦθ (εἰὔδὺ οσα 2) 
Ου 19559 ϱἱ 19504 445. 405 (0αποπβΡοδί4ύ (5οᾷ Βιοί Ιαείῖο) ΝΥΒΒΕΙΠΟΠΙ 11” 

ουδ 

1 094, 14 

ρ]ι 5, 8. 1 

1 οο 10, 20 



1 0ο 8, 16 
Τν 96, 11 8 

ἨΠες, 10 

Ἐν» 5ο, 11 
Ζερ]ι 8, 19 Β 

506 6.16. ΠΡΟΣ ΝΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 

ἀπίστου: 10 τίσ δὲ συνκατάθεσισ ναῷ Θεου μετὰ ειδώλων; ἡμεῖςσ 

γὰρ ναὺσ Θεου ἐσμὲν ζῶντοσ, καθὼσ εἶπεν ὁ Φεὺσ ὅτι ἐνοικήσω ἐν 

αὐτοῖσ καὶ ἐνπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Φεὺσ καὶ αυτοὶ ἔσουν- 

ταί κ λαύσ. 11 «4ὸ ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσό μπε, 

λέγει κίριοσ, καὶ ἀκαθ άρτου μὴ ἅπτεσθε΄ κἀγὼ εἰσδέξοµαι ὑμᾶσ, 

ΕρΗτδότ Ῥακῦαρί 660. 656 0Ἠν627 Εα(]α]εοά Τμάτί αά Ἡ. 1. οἳ 997 Ῥτοσορ 

ἐδαθῦ ΈΏαπι οἱςο....... Ῥετῃβτκ 20. 91. δτ. 45. 4Τ. 89. 119. ΑΥτ Ρ της ϱτ 
(8Υτ56Ν αίαπα) ΙρπἰπιροΙ οχοᾶἁ 3 Τατ  δ1 βελιαν, Ἰἴεπι οά ἀρ]ασὴ αρ 
Ἠ]οτερὴ 421 (, ἶσεί ρἶι ὑπιί ντο, Β ε])]α] οογγαρέε πι αροδίοζο Βατ ζεφαπέ ) 

βελιαν, 6ο ῥαὐίαπι. Οἱ Τετίζοτο η] 1ο: μαθ οοπιπιιπίο ΟΛιγἰδίο εἰ Βεἰίας, 

αἰλιαβ]έ πηπ]1εῦ «ιο εδέ οοπιπεγούωπα --Ὁ ΟΡΊπΟΥ, «ιιοᾷ Οίδίο εἰ Βεϊίαε 

ΕΡΙΑΕΙ ῥελιαβ, ἆ ο δείαῦ ... σὲ 6ἱ (πιῖτο ΕΓΤΟΙ6) Τη βελιαλ οτι 

πηῖηαςο Ραις (δίο οετίε να!ΐτ, πὶδὶ εχ νς Βιχῖ) {ρ νρ ΟτίπιἍ 159 Ῥοτί 

Ραάῖσο 15 Τ,οἳι(21 αἱ, Εαῑάεταπί εί. Ο]6οπιόδὸ Οαποπβροδίή5 Τ{{βα]] 543 

(ποπ. Ἰ{επιαβατά 98), Ῥγασοίετεα κ αἀφοτιρίαπα Ἰαροί: ὁ ἀποστάτησ, τῇ 
ἑρφαίων φωνῆ. | πιστω εί. Ο]απιδὸν. 650 ῬαβῦαρίόθΣ5. 660 αἱ τα Οτ]πί 

Ῥενί Τιοῖε οἴς ... 1,Ππ8ᾶ ΠΙΝ πιστου ουπι Ἡ 1Τ. 8Ρ9 Ισηὶπίρο] 504 0απομ 

8Ροδί45 (564 Βιοί ]εσοίίο), Ίΐεπι 60Ρ | 11. µετα απιστων 

16. συνκατα- οππῃ ΒΡΤΕΑΡ.... ς ]μῃ Τϊ συγκατα- 6ππι ΝΒΕΟΡΟΒΚΙ, εἰς | 

ναω: ΙΤ. ναου | ηµεισ εἰ εσµεν εππι κ” ΕΡ"ΗΡ 6. 10. 11. 28. 91. 99. 

οτης τι. 80. 109. ἆ ο «ορ αεί Ο1επαδ 14 ΠτΙ 63 ϱ(235 Ῥμ]]οσατρ 92156 
Η)εΥθ (δια τον ειποντα᾽ ενοικήσω - Χαν παλιν ο αποστολοσ" Θεου 

οικοσ εσµεν ημµεισ) Ααςερ1δῖ,., ς Τί υµεισ εἴ εστε οππι Νε(εστε θεου) 

οΡΕΕΕΟΚ αἱ Ρε ές νρ θΥταΓ αγπῃ ο ΑΩΠΤΟΣ Ογ1305 Ἐπίμα]εοὰ Τ]άνί 

Ώαπι αἱ Οτῖπί 2318 Τετιριά 15 Τ,οἳ{/11 Απιῤεςί αἱ :: οί 1 Οο 1, 16 | ναυσ 
οἳπι ΝΟΒΟΡΕΕαΚΙ, αἱ {εχθ ΟΠΠ 1{ νσ τα]] ΑΙΠΤΟΗ Τά ΓΙ 65. 338 αἱ πι ΟΥ 

Ιπί 2216 Ῥοτιριὰ ιοί εἴο.... κ 199. Ο1επιδή εΏίθεγε θ4 γαοι | καθωσ 
ειπεν οἱ. Ενς ντα ϱ0ρ ασπι Οἱοπιῦ Ῥ]άαΐ ΑΠ είο... Ρ"Έσβία ἆ ϱ 

6 Ρο Τετίραά Αιιρφοοπί ϐϱ ΡΑΤΠΙ 5 (ποη Πθεπιέρ 151) λεγεν γαρ, Το” 
αογέρέιηι εδὲ επίπι | ο ὤεοσ: 191. ο κυριοσ ... ΒΥΥΔΕ Τετίραά Αιῤέοπί 
ερ Ρανπη3 ΟΠΗ, Ιμρετο ΟΙεπιῦή ο προφητησ | οτι: ὃΤ. οπ1 | εν αυτοισ: 
Ρε Ἱπουγίαπι ςθ 1698. και αυτοισ | ενπεριπατήσω ουπι Ε"ορΆκα ... 

ς Τη εµπεριπ-- οἳΠΙ ΝΗΣΡΕΕΚΙΡ αίο | αυτων εἰ. ἆ ο {να Ο]επαῦ”” Ες 
Ῥγαερ 110 ϱµπατο 186 ζοοᾷ νεπθ ϱ{β55ῦά ΟγτΗΣ15Ι ΑΙΠΤ04 ἨρΙρΗΣΟ5 αἱ πηα 

Τετιριά 15 Τ,οΙ (311 Η1]:55 εἱο... ΕΕταΡ ς ΟΥ3139 οί Ἐπρίηβτο ϱ4 
αυτοισ. Ιέεσπι ΟΗχ6Ξ5 εσονται µοι εισ λαον και εγω εσοµαι αυτοισ εισ 

Θεον. | µου οµΠῃ ΝΒΟΡ 1Τ. ὅτ. ασπι Ο]6πιδί 011156 Ἐαδηιατο 156 6153954 
Ώαπα...ς Τί µοι εαπι ΡΕΕΑΟΚΙ, αἱ ρ]εχ 1 νο τε]] Οτσάά 5 α(ή 595 εεπὶ 
ον Ειβρίαορ 1τ0 (4131) ΑΕΤΟ ΟΥγτΗς 151 ΈρΙρΗΣΟ5 (ΟἨν ν]ᾶς απίθ) Ειαίμα] 

εοᾷ Τμάτί αἱ Τετί 1εῖ{ οἴο 

17. εξελθατε οἵπ ΝΒΟΕα 17. 4Τ. τ1. Ειίμα]εοά Ώαπι... ς εξελθετε οιπα 

ΡΕΚΗΡ αἱ ρ]ετ. Είίαπη Ο]επιδί (564 δ50 εξερχεσθε) Ονό55 Τμάτί αἱ | 

Εα ὃἤ. 8] Ἁ]]α αφωρισθητε | λεγει κυριοσ δί. Ο1επαθδό Τ,οἳ(31Ί εἰς... Κ 

4" Ῥετίριά 15 οι15 οπι (αἱ αα Ον ΤΗΡΙΙΥΙ Ροδί εισδεξ. υµασ Ρο) 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Ε’ τ,τ.. οσο 

Λο” εν, υ νε ολ τς ᾽ Ὠ ῃ 

15 καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰσ πατέρα, καὶ ὑμεῖσ ἔσεσθέ µοι εισ υἱοὺσ καὶ 

θυγατέρασ, λέγει κύριοσ παντοκράτω ον ο οσσ εσυ ς ϱ. 9 Βατ ἤ, 14 
τ1 1 ’ 7 / Δ . , 3 , 

(ΥΠ. Ταυτασ ουν μι κος τᾶσ αν ην οπου 

καδαρίσωµεν ἑαυτοὺσ ἀπὸ παντὸσ μολυσμοῦ σαρκὺσ καὶ πνεύμα; 

τοσ, ἐπιτελοῦντεσ ἁγιωσύνην ἐν σόβῳ θεου. 

ΥΙΙ. 

ς [ κε 2 / 
2 Χωρήσατε ἡμᾶσ᾽ οὐδένα ἠδικήσαμεν, οὐδένα ἐφθείραμεν, 

’ . . 

οὐδένα ἐπλεονεκτήσαμεν. Ὁ πρὺσ κατάκρισιν οὐ λέγω᾽ προείρηκα 
᾽ ΄ ώ , ος εν 5 τν, Π 

7ὰρ ὅτι ἐν ταῖσ καρδίαισ ἡμῶν ἐστὲ εἰσ τὸ συναποθανεῖν καὶ συν- 
.. / ιά - ’ 

ζην. 4 πολλή µοι παρρησία πρὸσ ὑμᾶσ, πολλή µοι παύχησισ ὑπὲρ 
ε να / - ς / - -- . 

ὑμῶν πεπλήρωμαι τῇ παρακλήσει, ὑπερπερισσεύομαι τῇ χαρᾷ ἐπὶ 
-- ιά - [ια  ν ΄ « ν 3 

πάσῃ τῇ Ὀλίψει ἡμῶν. Ὁ Καὶ γὰρ ἑλθδόντων ἡμων εἰσ Μακεδο- 
” 2 ’ ” ” ιά Δ ε - 2 .) . Ν ιά 

γίαν οὐδεμίαν ἔσχηκεν ἄνεσιν ή σὰρξ ἡμῶν, ἀλλ ἐν παντὶ δλιβό- ο, 
οἱ, 2 λος - 

µενοι” ἔξωθεν µάχαι, ἔσωθεν φόβοι. ϐ αλλ ὃ παρακαλῶν τοὺσ 
Δ -- ς - 2" . 

ταπεινοὺσ παρεκάλεσεν ἡμᾶσ ὁ θεὺσ ἐν τῇ παρουσίᾳ Τίτου" τ οὐ 

18. Ε εισ πατεραν 

ΥΠ. 1. καθαρισωµεν: ν -σομεν | ΡΕΚά αγιοσυνην (Ε -σινην) 

9, χωρήσατε: 919. 4.33 19]εΟί 8Ρο συγχω- | ηµασ: ΒΥΙΣΟΝ αάά /γαΐγεε 
πιεὶ | ουδενα εφθειρ. (45. διεφδ.): 46” 109. οπι 

ὃ. πρ. κατακρισ. ου 61ΠΙ ΝΗΟΡ 1ΤυΙά (ο βρα{ίο) Τὸ. Ειίμα]έοᾶ.,.ς ου 

πυρ. κατακρ. ΙΤΏ ΡΕΕΑΚΙ, αἱ [ετο ΟΠΙΠ 1ὲ νµ τε]! Οτο» 0ἱ5 Τμάτί Ώαπι 

αἱ Απιζιςί αἱ | οτι (ΝΕ αἀὰ εστε 564 1ρ5ο” ποίαν]() εν τ. κα. ημων (8ἱο 

κό οκ υμων τοβεϊ ματ) εστε: Β οπι εστε | συνζην εαπ ΝΕ" ορεκα...ς 

συζην επι ΒΌΚΙΡ αἱ ερτίε Ρ]αι 

4. προσ υμασ (5ἴπο αἀά]ίαπι εἰ. ἔρ Απιζιαι: Ρ"Ε ἆ ε αάά εστι», νµ (εί. 

απ δι εἴςο) ΡΥΔΕΠΗ 6δέ, Ίΐθπι ΦΥΥΣΕΝ (ποπ Πεπιρ) | υπερπερισσευοµαν: 1, 

96. 45. 4. 115. 114. ἀδὸτ εδεῖ -ρίσσευμαι | τη χαρα: Β Ρτασπι εν | 
επι παση τη (Ρα οπι, ΡΕΙ"ΕΡΙΧ αἆά πολλη) θλιψει: ἆ ο νι πιωζία ἰγίδιι- 

ζαέΐοπε | ημων: ΕΒΓΚ αἱὗδό υΌμων 

5. ελθ. ημων: Εξὶκ ελθ. υμων | εσχηκεν ΟΙΠΙ ΝΟΡΕΙΡ αἱ {το οπ]π ΟἨΥ684 
Ἐπίλμα]οοά Τ]μάτί αά Ἱ. 1. αἰδ” Ώαπι αἲ . Ἱ. αἰρατα] 559]... Τη εσχεν 
οππι Εξακ 258. | εσχ. Απίθ αγεσιν ΟΝΤῃ ΝΒΡΕΓΒΕΓΚΙΡ αἱ {6ο ΟΠΠ «ΟΡ 

ααίἩ ϱο Οµτ Επίμα]σοᾶ Τ)λαπιθῖδ α] ... Ώπ ροδί ανεσιν ουπι Οξα 1Τ. Τὸ. 
ἆδοτ 1έ νς ϱγταίΐτ αγπι Τ]άτε0Ι5 Τετίτος εατπ 40 Απιῤαῦυτα δν Απηοιμί αἱ | 
Ὁλιβομενοι (Ὀθθίςε, Τ6γί195 68ΥΠ οοπιργεβεί, ΑπιζΆηια  α[Πίοίαέί, Απηζισι 
απο, Ες νο ἐγτοιζαίίοπεπι ραδεῖί): ϱ" Φλιῤομενοσ,ιἁ ο ἐγδιζαίίο 

ϐ6.ο (ο 4. οπι) Φεοσ: «ορ Ώαπι αἆ Ἡ. ]. (ποἩ 18θΠΙΡΑΓΑΙ1559) Απιζγεί ρορί 
τ. ταπεινουσ Ῥοπ... Τλ. ΤΑ. 114. 8ἱθοί α5οτ Βαβείμ2ῇδ Νγεςειπο 1,58 
ΟΗχ6ῦὸ Τμάτίδά οπι | εν τη εἰ. ΝΥΒΦΕΙΠΟΠΗ 158 λεία οίς... ο ΟἨΓδῦ5 
ΤΗΡΗΥΙΗΒ επι τη 



2, 4 

5098 το. ΠΡΟΣ κΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Ε΄ 

/ ον» - / 2 - 2 Δ ο 5 -- , τ 
µόνον δὲ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, ἀλλὰ και ἐν τῇ παρακλήσει ῃ 

’ σης -- 3 /’ ε -- Ν « οά .] / Δ 

παρεκλ/θη εφ υμῖν, ἀναγγέλλων ημῖν την υμών ἐπιποῦησιν, τον 

ὑμῶν ὀδυρμόν, τὺν ὑμῶν ζῆλον ὑπὲρ ἐμοῦ, ὥστὲ µε μᾶλλον χαρῇ- 

ναι. ὃ ὅτι εἰ καὶ ἐλύπησα ὑμᾶσ ἐν τῇ ἐπιστολῇ, οὐ µεταμέλομαι᾽ 
εἰ καὶ µετεμελόμην, βλέπω γὰρ ὅτι ᾗ ἐπιστολὴ ἐκείν εἰ καὶ πρὺσ 

σα -./ ς α ο: / 2 4 2 / 2 ο. 

ὥραν ἐλύπησεν υμάσ, ) νῦν χαίρω, οὐχ ὅτι ἑλυπήθητὲ, ἀλλ ὅτι 
3, / .] / 3 ώ. Δ " / [τά 3 

ἑλυπηΘητὲε εἰσ μµετάνοιαν᾽ ἑλυπῃθητε γαρ κατα θεό», ινα εν µη 

δενὶ ζημιωθητε ἐξ ἡμῶν. 10 ἡ γὰρ κατὰ θεὺν λύπη µετάνοιαν 

εἰσ σωτηρίαν ἀμεταμέλητον ἐγάζεται' ἡ δὲ τοῦ κύσµου λύπι; ὃά- 
/ 3 Ν Δ ο αΒἱ μα, Ν Ν Δ 

Ρατον κατεργάζεται. 11 τ(δοὺ γὰρ αυτὸ τουτο τὸ κατὰ δεὺν 

λυπηθῆναι πόσην κατηργάσατο ὑμῖν σπουδήν, ἀλλὰ ἀπολογία», 

7. ου µονον δε εἰ. ἆ ο Ενρ ΒΥΤΡ οίο (ΑπηΡΙΡί εἰ πο δοζυπι) ... ΕΡΤ 6 8ΥγΤ 
86Ἡ οι δε | η παρεκληθη (9. -Θθην): υ8ἳ" ην (0)οίὸ η) παρεκληθην 
(ως ή) | εφ: Ἡ εν | ημιν (Νενδείθ): νὈρ” Τὸ, 115. υμιν | υπερ εµου: 
κ οπι | ωστε µε (Τ]ιάτί Ίλαπι εµε) µαλλ. χαρηναι (ἱ νε τα μέ πιαϱίς 

θαμάεγεπι): ΡΕ Τιάτί µε (εµε) Ροδί μαλλον, ἴἴοιι Ρᾷ ροδί µαλλ. χαρη- 

γαι... κδΙ. 9δ. δτ. 99. 109, 114. αἱ ραιό 1η μὲ... 0165688 Ῥγαοίο- 

τἰ{ ὦστ. µε µα. χαρ. ἃο Ῥετρῖί ωστε ευ καυ 

8, εν τή επιστολη: ϱ"ΕΊκα ἆ ο Γρ αἆᾶ µου, Ἰίθπῃ ΦΥΥΡ πρωτη | ει καν 

που; ΤΠ6ὰ πΙΠ ει δε και «Τη Β | µεταμελομαν: κ -μελουμαι | µετεμε- 

λοµήην: κ -μελουμην, 1. 14196ἵ εµετεµελοµην, 9δ. 836 µεταμεμελημιαν 

[ βλεπω γαρ ο ΝοΡΒοΙΕΕΕΑΚΗΡ αἱ οπιην]ά { α ΥΣ «ορ αἲπι ϱο 
(αί] εοσε υἰᾷεο) 011655 Ἠπίλμα]εοά Τμάτί Ώαπι αἱ... Ἰωηθὰ πιαῖ ῤλε, 
[γαρ] οἱ σα πηῖα οι γαρ ει ΒΡ” ἆ ο Απιῤἒσί (5οἆ Βαοί Ιεείῖο Πίου οἰάεο 

οἱ οἰάεπς) ... νΕ υἰᾷεπς, 5εᾶ Γι α118ΡΙη α44 οπύπι | η επιστολή: Ἐ οπι 

η | ελυπησεν υμασ (αἱ. Απηοιςι Αιρζῖν ἀο 108): κα ΓΕ νρ υμ. ελυπ. 
Οείοτυπι Ἱπίοτραπκίπαδ: οὐ μεταμέλομαν εἰ καὺ μετεμελόμην, βλέπω 

- ἐλύπ. ὑμᾶσ, Ὁ νῦν χαίρω, που αΠίον Τη 1 πίταφιο οἀ1ῖοπο; ϱΟΜ{Γὰ 
ς οἱ 8 οὐ µεταμέλομαι, εἰ καὶ μετεμελόμην' βλέπω - ἐλύπ. ὑμᾶσ. 

ὃ νῦν χαίρω 

9, νυν: ϱἨ ἆ ο οπι (8ΥΥΣΕΝ φαιζζύπι ἑαπιεπ οοπιοἰζίαυτί πιῖ]ιζ) 

10. αμεταμελήητον αἱ. Ο1επιθῖ Ονή)1Ί εἰς. Ἰεάᾶιπί ἆ ο ἔρ πῦ νε 

Απιριδί αἲ σἰαδίζεπι, Αιιροῖν ἀῑ 1/3 ο{δειτη 5ο” ἱπραοπεπᾶαπι ... 41. 

ΤΠΡΊΥΠΗΡ αµετανοητον, ΟΥ 913 αμελητον ο( 511 αµεταβλητον | εργα- 
ζεται ουΏ κ”"ΒΟΡΕΡ δτ. Ρ5-Παδίζεν οἳ 5ο 18 0]οπαθΣ (Οτή012 εργαζοµενη, 
1{ομι 111) 01641 (οί ποδς”, δεὰ Βαοί 1εςίῖο) ΕπίμαΙοοᾶά Ώαπα ... ς κατ- 

εργαζετ. οπΊΏ ΔΕΕάΚΙ, αἱ ρ]εν ΟΥ5/511 ΈῬαφτεξε 2ο Τμάτί ΑπΙΟςΙ1065 αἱ 

Γη δε του κοσμου - κατεργαζεται (κατεργ- Ἡ. 1. ποη Βας{): κ 1Τ. 91. 
119 οπη, πθς ΠαῦὈοί ΟΗ1831 

11. λυπηθηναι 8ἶπθ υμασ επ νΝ Βορβῖα 1Τ. 6 Βαφείι {51 ο(416 οίΥβΕ 530 
Ἠπ]α]σοᾶ Απιῤιμιι.. ς (5εἆ ἀαὐ9) ΤΙ αἆά Όμασ οι ΝΕΡΕΚΙΡ αἱ ΡΙ6Υ 

4 ονς (εξ Ε φιιοᾷ δεσιιάιιπι ει οοπἰγἰδίαυξ 908) 60ο ΥΠ Δεί] (11ρεγο 

βγνί φιιοᾶ -- οοπγ δα Γμζδίς, οορ ἐπβέίία «παπι ιΓεοδ) Οἱαπιθ”ῖ 

Ῥας ει ὅ96 ϱἨγἳ1 Τμάτί Ώαπη αἱ. [ κατηργασατο ουσ) ΒΡΕ ὁτ, Κ5τΣ 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Ε' τ, 19. ο) 

. ν [ή » Δ / λ / - 

αλλὰ αγανάκτησιν, ἀλλὰ φύβον, ἀλλὰ ἐπιπόθησιν, ἀλλὰ ζῆλον, 
. Ν « - 

αλλὰ εκδύωισιν. ἐν παντι συνεστήσατὲ ἑαυτοὺσ ἀγνοὺσ εἶναι τῷ 
, ς 2/ 3 .., ς » 2 [ο ο ΦΣ) ’ 

πράγματι. 19 ἄρα εἰ καὶ ἔγραψα ὑμῖν, οὐκ ἔνεκεν τοῦ ἀδικήσαν- 
οοἳ -ὁ 3 ον η ας » - 

τοσ ουδὲ ἔνεκεν του ἄδικιθέντοσ, αλλ ἕνεκεν του φανερωθῆναι 
κ λ ο τν « - ῃ ος Ξ Ξ 

τὴν σπουδὴν υμῶν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πρὸσ ὑμᾶσ ἐνώπιον τοῦ Φεοῦ. 
. Ν » ’ 3 Ἀ Δ πω / κά -- 

19 διὰ τοῦτο παρακεκλήµεθα. ἐπὶ δὲ τῇ παρακλήσει ἡμῶν περισ- 
-- ΄ Δ - - [ή 

σοτέρωσ μᾶλλον ἐχάρημεν ἐπὶ τῇ χαρᾷ Τίτου, ὅτι ἀναπέπαυται 

εκει νι ΤΙ κατειργασ. εππῃ ΝΕΡΟΕΟΚΙΡ αἱ Ρ]ου. Εέίαπι Ο0]επιθ”! οἱς, | 
υμίν επτά ΝΤΒΡΕΚΙ, αἱ ρ]α (ρ]ετ αρ Ῥεχ]) ἆ ο 60 ΑΤΠΙ (οορ Ειίμα]εοὰ 

ημιν) Ο1επιθ” Βα51εΡΕ316 Ώαπι ... Ἠπ ῬΤΒΕΠΙ εν 6πΠΙ ΝΕΟΕΑΡ α1”5 (ογο 

{ο νρ ὀγτα Βαρτοβα 596. 491. 550 (ο(”16 εάά 5) Ον Τμάτί αἱ Αιηοιςί αἱ | 

αλλα απολογ.: Εα δτ. αλλ απ. | αλλα αγανακτ. (κἨ 1Τ. ανακτησιν): 

Εᾷ αλλ αγ. | αλλα επιποῦθησιν (8ἱς εἰ. κὲ, κ” επιποθιαν): εἲ τα α125.ι 
αλλ επ. | αλλα εκδικ. οπἱΏ ΝΗΡ Ε(αλλ᾽α εκδ.)ΕΠΡ αἱ Ρροῦπιι (6 αρ Βετὶ) 

Ο1απιδθ” Ῥαρτεβε “16. 451. 530 Ῥμάτε... ς αλλ εκὺ. οππι οροκδ αἱ Ρ]ι 
01641 Ώαπι αἱ τω πραγματι ΕΠΤΠ ΒΟΡΕΙ"Εα 19. 17, 80. 215. έσνρ 

πο ΟἸομιόῦ” Ἐπίμα]έεοᾶ ΤΏαπιὈῖδ αᾱ Ἡ, 1. (8εά ρτῖοτε Ίοεο το πραγμα) 

Ῥο]αρ α]...ς (400) Ρρταεπι εν, Ἰέεπι ἴωῃ [εγ], εαπι ΡΌΘΙΕΕΚΙΡ αἱ Ρρ]ογ 

ᾱ ο αὖπι Ῥαρθτεξς 491. 630 0μτό Τμάτί αἱ Απιυνςί 

19. ουκ οἹπῃ ΝΟΡΕ 1Τ. Επί]α]σοᾶ Τα... ς Ἰωπ Τϊ οὐχ οµΠ ΒΕΑΚΙΡ αἱ 

Ρ]6υ | ένεκεν ἴ6Υ οπΠΏ ἈΠΟΡΕᾶΚ {1 5εο εἰ ἰεγ{) αἰ1Σ 016415 Επίμα]σοά 

Ώαπι ΤΠΡΗΥΙ ... ς εινεκεν ἴ6ι εππι 1 (516) (1, ρτῖ (απίαπη ]οςο) αἱ Ρ]ιι 

Τμάτί Όεςο | του αδικήσαντοσ - του αδικηθεντοσ: ΡΕΙ"ΕΕΙ τ. αθικη- 
Θεντοσ - τ. αὐικήησαντοσ. Ἐπαπάεπι ογάϊποπι 4” νο]ιῖέ, 5εᾷ αχ ρατίο 
ἑαπίπτη πηπίαν1ξ απ πἰθβίππαπι βοτ]ρίπταπα (516). Ἐταείετεα Ρτο ουδε 

ἔνεκεν ΝΕΕ ὃτ. Τδ. αλλ ουδε ενεκ. | αλλ ενεκεν ΕΠΠὶ ΝΟΡΕΡΑΚΙΡ αἱ Ρ]ε 
ες Ἡ 8Ι359Γ αλλα εν. | υμων την υπ. ημων (εἰ.ς 4Ρ) ς. πουλείοεκιρ 

αἲ. ρ]αβῖο 433 ο αγταῖ ϱ0Ρ ΑΣΠΙΖΟΝ αθίµ Ἠπίλα]όοά Ώαπι .., Νοε εαν 
υμων τήν υπ. υμµων, α ἆἲ 6 ημων την υπ. ημων ... ςὁ (Ίἴεπι ) δα, 

ΠΟΠ ς) ημων την υπ. υμων ο ΠΙΙΠΙΡΟ υἷχ πια {νς ϱο αΓΠΙΗ5Ο Ον δ13 

(τουτεστιν ινα ειδητε πωσ υμασ φιλο) Ἔμάτί αἱ Απιζιςί αἱ | προσ 

υμασ (190. 915. εδΟΙ ηµασ): αἱ αῑα (,Ὀατῦ 641) ναζ]θ απη ἀθεπιῖά Πατ] 

(ποπ 1ΐέοπι ἔα {ο] εί οἀ ἀΙπομπα) ΑΥΥΣΟΝ στη (πθς οχρτῖτη αθί]) Απιζιςι 

Ῥο]αρ ΟΠ 

19. επι (4. ὃτ. εν) δε τη (οππῖββο δε ρο5δί περισσοτερ.) 61Πι ΝΒΟΡΕΕΑΚΙΡ 

17. 95. (113 επεν δε) α115 18 νς 6ο 8ΥΙΣΕΣ (εί -) 5ΥΤΡ ἰ5ί (οοπβνπια!ί ο.ἳ 
α]ίθταπη ]6είίοπαπι) (6ορ 2) ΟΠΓέοπθδ0 (λεγεν παλιν αλλο - επι γαρ τη 

παρακλ. υμων περισσοτ. μαλλον εχαρηµεν επι -) Ώδπη (5εά επειδη τη -) 
ΤΙΡΗΥΙ Απιζισία].... ς οπ δε Ἡ. 1. αἱ ΡοἩ Ροβί περισσοτερ. επι ὅτ. 

αἱ Ῥία ΑΥΤΡ ο.” αεἲλ (Ομχίχί τεβαίαέας εοπηπηθη{αγ1ο) Ο6ςο ... 9. ὀ6, 99, 
69, Τ1. οδεῖ αππῃ Ἠ{Πα]σοά Τ]άτί Ρίαπα οπα δε: ᾳπο αι]άέπι πιοᾶο 

πηαρῖ5 ]οσίῖο ς 411ΔΠΠ ποβίτα «οπΒτιπσίαχ | τη παρακλ. ημων ΟΠ ΝΒΟΡ 

ΕΘΡ 9. 1Τ. 29. 98. 115. 158. Ἱὲ νρ ρο ΒΥΙΣΕΗ ε{ρ Ιχί αγπι αείὮ Απιργβί 
8]...ς τ. παρ. Όμων οππα ΕΡΙΚΙ, 4] Ρ]εχ ορ 5ΥΤΡ ο.” ΟἨ16δὺ Ἐπίμα]σοά 
Τ]ιάτί Ώαπη αἱ | περισσοτερωσ: οὗ] Τ]μάτί -τερον | αναπεπαυται: 1232. 

επαναπεπαυτ. 



ἘΡρὴ 6, 6 

600 τς ον ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Ε΄ 

Δ ” 2 ” ) 8 / 4 τω α 2”! 2 -” ε ΔΝ 

τὸ πνευμα αὐτοῦ απὺ πάντων ὑμῶν 14 ὅτι εἴ τι αὐτῷ ὑπὲρ 
ε -- / 2 / ϱ) ) ς / 3” 3 / 

υμῶν κεκαύχηµαι, οὐ κατῃσχυνῦην, ἆλλ ὧσ πάντα ἐν ἀληδείᾳ 
’ ε ο» σ ος ’ ε -- 5. ’ 2. / 

ελαλήσαµεν υμῖν, οὕτως και ἡ καύχησισ ἡμῶν ἐπὶ Ἠτου ἀλήθεια 
3 [ Ν Δ [ή .) - - . 

ἐγενήθη. 15 καὶ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ περισσοτέρωσ εἰσ ὑμάσ ἐστὶν 
3 ’ Ν / { - [ιά . 

αναμιμνησκομένου τὴν πάντων ὑμῶν ὑπακοῇν, ὧσ μετὰ φόβου καὶ 
/ 2 / . ’ ’ τά 3 Ν - .] ε - 

τρὀµου ἐδέξασθε αὐτόν. 16 χαῴω ὅτι ἐν παντὶ δαρρῶ ἐν ὑμῖν. 

ΥΠ. 

1. ΙΓ ναωρίζοµεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δεδο- 

µένην ἐν ταῖσ ἐκκλησίαισ τῇσ Μακεδονίασ, 2 ὅτι ἐν πολλῃ δοκιμή 

Ὀλίψεωσ ᾗ περισσεία τῇσ χαρᾶσ αὐτῶν καὶ ᾗ κατὰ βάθουσ πτω- 

χεία αὐτῶν ἐπερίσσευσεν εἰσ τὸ πλοῦτοσ τῇσ ἁπλότητοσ αὐτῶν ' 
. [κ Ν / ο Ν ΔΝ ΄ 2 / 

Ὁ ὅτι κατὰ δύναμιν, μαρτυρῶ, και παρὰ δύναμιν αὐδαίρετοι, 

14. υπερ υμων κεχαυχηµαι: ΕΡΤ ϱ 8ΥΙΣΟΝ «ορ ΟΠτόδὸ ΤΗΡΗΥΙ κεκαυχ. 

υπ. υμ. | αλλ: 6 αλλα | παντα ΕΙΠΠ ΝΒΡΕΚΗΡ αἱ οπιηὺ1 ἆ ε ἐνρ (Ε 
ν]ᾶο Ρροβί) ΒΥΙ5ΕΒ αὖπι αθίῃ ρο ΕΒιαίμα]σοά Τηάτί Ώαπι αἱ Απιζιει αἱ 

ε.. ΟΕΡτα 5 βπΌ ὁ (οπιπία ἑ οπιπῶιο) 6ΟΡ 5ΥΤΡ παντοτε, επι ΟΙχ850 (5ο 
1η 96η παντα εφθεγξαμεν) | εν αληθ. ελαλήσ. υμιν οπι να(ἅ οπι υμ.) 

ἨΕΟΚΙ, αἱ οπιπνίά σ αγταίσ αγπι ΟἨτόδὺ Ἠπίμα]σοᾶ Τ]άτί Ώαπα αἱ (οορ 

εἶσωέ ζοειέῖ δη υοὐϊδοιών 8επιρεΥ ἴπι οεγίαίε) ... ΟΡΕΡ ἆ ο ἔ νε ρο 

Απιυτςί αἱ υμιν εν αληθ. ελαλ. Ἰμϊρρτε αείἩ. [η καυχ. ημων οὕπ ΒΡΕ 

αΚΙΡ αἱ Ρίογ (πο Ἰἶᾳπεί ο) ἆθίρς νς ρο αγταίτ ασπι ΟΠτῦδὸ Βυίμα] 

εοὰ Τμάτί Ώαπι Απιυσεί αἱ]... Ίῃ η καυ. υμών ουπι ΒΡΕ ος ΤΠΡΗΥΙ 

(οορ Ἱπέατρτεία 1] φἰογίαίίο «ματι Γεούπιιβ ΒΗΡεΥ 908 αἆ Τί.) | Νοπ 

αἀἀϊάίπιας ἡᾗ Ῥοδί ή καυ. ημων οππη κ.Ἡ 116, 119” Ἐπίμα]θοά... ς Τϊ 
αάά οἳπῃ ΝΕΟΡΕΕΑΚΗΡ αἱ ρ]εν ΟΥ Τμάνί Ώαπι. Τοπ 1 νρ οφἰογίαίτο 

ποβίτα 4ιιαε αἆ Τόέιπι Γιζέ (ας Πέ αἆ Τά), πθο α [εν ρο 9ΥτΗ{Γ αγπι 

(οορ νὶάε απίθ) | επι τιτου (εί. ΦΥΤΡ Τη οογαπι 1ο): ΡΈΚαΡ ὃτ. ΤΠ. 

Τ8. 80. Ώαπι προσ τιτον, Ίἴοπι αἆ ἐἴέωπι 1 να, πες αΏῑξος ΒΥΥΣΕΝ εἰρ ἴχὶ 

6οΡ ΑΓΠΙ 

16. 1, αἱ σπλαχνα | παντων (εί. Νε): νἲ οπι 

16. χαιρω βἶηπο ουν οΝΠΙ ΝΒΟΡΕΕάΚΗΡ αἱ ΡΙπβῦῦ ΙΤ νρ «ορ ΒΥΙΣΟΒ α{Ρ ἰχί 

Εαίλα]εοᾶ Τ]μάτί Ώαπω Απιζισι α] ... ςε (ΠΟΠ Ίίεπι ς 9 87) αάά ουν 
οσπι ὅτ. τδ. 191. 8Ρ9 αἱ ραποὺ1 ϱο αΤΠΙ ΒΥΤΡ Τη (ηηύιο) ΟἨτδδ1 (οετ{είστ) 

ΥΠΙ. 1. γνωριζοµεν: ΑΠ. Τὸ. 80. 98. 1923 4150 ἔογο (48" αὖά μεν) να-ὰα 
αλα (ματ! ” Γαεἶο, α11.Ἀπα Γεοῦ) Άγπι 6ο ΟΦ Ἐαια|εοά Τ]ιάτι ΟνΙπί ή, 

618 (/ασίο) Βεᾶπ] γνωριζω 

9, κατα βαθουσ (αξ. Βαβοῦ 308 εἰς): ϱ3 αἱδ Τμάτί κα. βαθοσ | το πλου- 

τοσ ο1η Ν ΒΟΡ 1Τ. 8Ι....ς τον πλουτον οἵπι ΝΟΡΕΕΑΚΙ, αἱ Ρ]εν Οἰτ 

665 Ἠπί]α]σοᾶ Τ]άτί Ώαπι | απλοτητοσ: ὃτ. χρήηστοτητοσ 

ὃ. παφα οπι ΝΒΟΡΕΚα 1Τ. 46. 46. Εαίλα]σοά ... σ υπερ εσπι ΚΗΡ αἱ Ρ]εν 
ΟΠνδῦ» Τ]άνί Ώα1ά | αυθαιρετοι: 1, (οκ ΡτοΠΙΝΠΔΗΟΠΘ) αφθαιρ. 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 5.9. θὐ1 

4 μετὰ πολλησ παρακλήσεωσ δεόµενοι ἡμῶν τὴν χάριν καὶ τὴν 

κοινωνίαν τῆς διακονίασ τῇσ εἰσ τοὺσ ἁγίουσ, Ὁ καὶ οὐ καθὼσ ἡλ- 

πίσαµεν, ἀλλὰ ἑαυτοὺσ ἔδωκαν πρώτον τῷ κυρίῳ καὶ ἡμῖν διὰ 

Θελήματοσ Θεοῦ, ϐ εἰσ τὸ παρακαλέσαι ἡμᾶσ Τίτου, ὕ-α καθὼσ 
προενήρξατο οὕτωσ καὶ ἐπιτελέσῃ εἰσ ὑμᾶσ καὶ τὴν χάριν ταύτην. 

Τ ἀλλ ὥσπερ ἐν παντὶ περισσεύετε, πίστει καὶ λό;ῳ καὶ γνώσει 
καὶ πάσῃ σπουδῇ καὶ τῇ ἐξ ὑμῶν ἐν ἡμῖν ἀγάπῃ, ὕνα καὶ ἐν ταύτῃ 
τῇ χάριτι περισσεύητε. ὃ οὐ κατ ἐπιταγὴν λέγω, ἀλλὰ διὰ τῇσ 

ἑτέρων σπουδῇσ καὶ τὸ τῆσ ὑμετέρασ ἀγάπιησ γνήσιον δοκιµάζω»᾿ 
ϱ) γινώσκετε γὰρ τὴν χάριν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ, ὅτι 

δ ὑμᾶσ ἐπτώχευσεν πλούσιοσ ὤν, ὕνα ἐἡμεῖσ τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ 

4. µετα πολλησ: ο” Υὶ αἆᾶᾷ τησ | εισ τουσ αγιουσ 8ἶπε αἀάἹίατη ου ΝΕΟ 
ΡΕΕάΑΚΙΡ αἱ ρ]α 1 νο γταῖ ϱορ ααί Οτίπί 4615 Ο]γ 5 Ἑπίμα]έοά 
ΤΠάτε Ώαπι ΑπςΟΡ πιοῦ (6,451) Αα]... ς (Ξ αρ Β) αἀὰ δεξασθαν ηµασ 

6ππη πηίπαβο Ἱηα (πὲ Κ5οΥ 199. 199. 140.) 5ο (γεοαπίεδ πο αοοῖρεγε 

αγαἰίαπι 8ιιαπι δίο) Απιοιδί (ογταπίέεδ Φιβοῖρί πι φγαδαπι εἴο), Ιΐθπῃ ΑΣΠΙ 

ἄαγε ποδῖδ 

ὄ. ηλπισαμεν ΕΠΙ ΝΟΡΕΕΑΚΙΡ (564 Έα ελπ-) αἱ {εγε ΟΠΙΠ ΒΥΥΡ τις ϱτ ΟΥ 

654 Βπίμα]οοά Τμάτί Ώαπι ... Γμπ8ᾶ πῖπ ηλπικαμεν επι Ε Τ9. 80. | αλλα 
οπι ορ” ε” 1Τ.919.... ς ἴμπ αλλ επι ΝΕΡΟΡ" ΕΙΡ αἱ Ρ]ετ | εὐωκαν: 
Τὃ. δεδωκαν | πρωτον: ΙΤ. ρο8ί τω κυριω 

6. ειστο: ὃ. 96. 115. ἀδοτ α] ραιιο ΟἨτ6δῦ ΤΠΡΗΥΙ ωστε | προενηρξατο: 
1 12ὰ πε εγηρξατο οππῃ Β (:: ε{ αἆ ν. 10) ... 28. 4Τ. προηρξατο | επι- 
τελεση: 1, 199. αἱ ρ]ᾳ5ὸ -σεν 

7. περισσευετε: ΟΡ ΟΠΥπΟΠΙΕ6ὔ8. σευητε | πιστει: Δεν πιστ. | εξ υµων 

ἐν ην οππι ΔΟΡΕΕΑΚΙΡ αἱ Ίοπσο Ρρ]α (17. εξ υμ. εισ ηµασ) Τε νΡ Ρο 

ΒΥΤΡ ααίἩ Οµτ Ειί]λα]εοᾶ Τμάτί α] ΑιροΡ πιο (6451) α1. οίἵαπι Απιρτεί 

ε4 Τοπ1 (μαο εα υοδῖ ἴπ πο ἐδὲ, Ἰεπισᾶᾶ (ιιαε εω υοδῖς πι ποδῖδ, 5εὰ 

εἆ νου (µαε εω ποὀῖθ εἰ υοδίε εδἰ ... Ἰωπ εξ ημων εν υμιν οτη Ἡ 90. 91. 

Ότ. 49. τὸδ. Τ4. 80. 9588. αδΟΙΓ Ὠδοῦ (τ1γςδι5 αἱ εξ υμ. εν υμ., αϊ οἱ. οα]- 

ἀετιαπὲ Ώαπι) ΦΥΥΣΕΝΒ ΑΓΠΙ (οορ εν υμιν εξ ημ.) ΟτΙπΙ 4,618 (ποδίγα ὕπ υ08). 

Γπερισσευητε: Ρ’"Ε"Εᾷ -σητε 

8. δια τησ ετερων σπουδησ: εἰ. ἑνρ ρε αἴίογιπι δοζζοζιάίπεπι ... ΡΕ 

δια την ετ. σπουδην, ἴἴεπι ἃ 6 ϱ νρσἀἁ ἸἨπῃ ΑΠςΟΡ πιο Απιζηἒιι γογ- 
ἐεν αἴίογιπι βοζζοέμαάίπεπι (Αιρ δέμάζυπι) | υµετερασ εἰ. ς Τίδι 68 Ν 

εων 66 (1624. 1655. 1656. 16Τ8.) ηµετερασ οτι πιῖπαδο α]ῖα αἱ 14. 25. 

80. τὸ. 115. 199. | δοκιµαζων εἰ. ἀείέρνρ ... ΡΕΙ"ΕΕΤΑΕΙ ΟΡΠΙΟΣΟ 1 

δοκιμαζω 

9. 1ησου χριστου: ]μηθᾶ παῖπ οι χρι. ουσ Β... ΟΗΣ 555 (ο{πποςς Ἡ) οι 

πίχαπιααθ | δι υμασ ΕπΤΏ ΝΒΡΕΕΕΙΡ αἱ Ρ]α Ἱέ νς ΒΥτΗΙΤ 6οΡρ ΤΙ πο 

Εα]α]εοὰ Ογγβά106 Τμάτί αά Π. ]. αἲ ΑπιομΣδ5 ο πο” ϱΔΗΡΙ Απιζσει 
πα... οκ αἱ ρ]αςὸ αγπιζᾶά Οτ2555 (περι του σωτηροσ᾽ οσ ἑπτω- 
χευσεν δι ήμασ πλουσιοσ ων να οἱ) αιπ 35ὸ ΒΙΒΡ5 169. 850. 581 οἰπηαί 

«ο - 

Ώο 15, 92 εἰς 

160ο1 ὅ 

10ο1,6 



Ἐκ 16. 18 

1 οσο 15, 5τ 
εἰς 

005 δ, 10. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Ε΄ 

λουτήσητε. 10 καὶ γνώµην ἐν τούτῳ δίδωµι᾽ τοῦτο γὰρ ὑμῖ πλουτήσητε. καὶ γνώµην ἐν τούτῳ δίδωµι᾽ τοῦτο γὰρ ὑμῖν συµ- 
’ τά 2 / ΔΝ ” . Δ ΔΝ Ν ΄, ’ 

φέρει, οίτινεσ ου µόνον τὸ ποιῄσαι ἄλλα και τὸ Όεέλειν προένηρ-. 
σ ϱ) Λ ρ . Χ ο) κ Ν - 3 / [ᾳ 

ξασθε ἀπὺ πέρυσι 11 νυνὶ δὲ καὶ τὸ ποιῆσαι ἐπιτελέσατε, ὀπωσ 
, ε , -- / α΄ ν 5 , . -- 

καῦαπερ η προθυμία του Φέλειν, οὕτωσ και τὸ ἐπιτελέσαι ἕκ του 
” , 192 εἰ . 9 « 9ν / π / θὸ ΔΝ ἔ } 2 ό - 

ἔχειν. 12 εἰ γὰρ ἤ προθυμία πρόκειται, καθὸ ἂν ἔχῃ ευπρόσ 
ν λ Γ ω τά / 2) τα 

δεχτοσ, οὐ καθὸ οὐκ ἔχει. 19 οὐ γὰρ ὦα ἄλλοισ ἄνεσισ, υμῖν 
/ 3 / - - -” υ. [ό -- 

θλίψισ, ἀλλ ἐξ ἐσότητοσ' ἐν τῷ νῦν καιρῷ τὸ ὑμῶν περίσσευµα 
.) { [ Ν 3 

εἰσ τὸ ἐκείνων ὑστέριμα, 14 ἵνα καὶ τὸ ἐκεύων περίσσευµα 
{ - ε 3 / 

]ένηται εἰσ τὸ ὑμῶν ὑστέρημα, ὅπωσ γένηται ισότησ, 19 καθὼσ 
, ας Δ ΔΝ 3 3 ΄ κε Δ σα / 2 υ] 

έγραπται" ὁ τὺ πολὺ οὐ ἐπλεύνασεν, και ὁ τὸ ολίγον οὐκ ἠλατ- 

τόνησεν. 
Δ -- - -- Δ ε Δ « -. 

160 Χάρισ δὲ τῷ θεῷ τῷ διδόντι τὴν αὐτὴν σπουδὴν ὑπὲρ ὑμῶν 

249 6μιδδε ΠἩ ἆγ[ῖδθδ. 1986 ϱ5,1905 Τ)Πι Αιροῖν ἀοῖ 174 (ποπ Π{οπ1ΟΡ πΙΟΠ) 

Ῥαι]ἶη (η ντα ΑΠΙΌΓΟΒ, ἨοἨ 1{6ΠΙΕΡ 1) δι ημασ | υμεισ (1 είε[ποπῦ]ε 

μα 1ὲνρ Απιργρί αἱ Ροδέ πτωχεια Ρο) εί πλουτησητε εἰ. ο (-τισητε) 

κ αἱ Ρ]οΥ οκ οἷ ᾳπἱ απίθα ὁι ημασ Ὀαπι... 19. 41. 55, Τ4. 95. αδὺν ρδον 

(Ιἱς απίθα ὃν υμασ) ΟΥ39555 Ειβααπαίεν Ον Τμάτιίοῦ ΑιρΣθιπο! Ῥαμ]1 
66Η ημεισ εἰ πλουτησωμίεν | εκείνου εἰ. ἀ ο [5 νρ εἰς ἐζίμο (5εὰ Αππῦ 

μ]9 ἐἴζδις οἑὈῖ5 εἴις) ... ΕΙΕΕΥΡΕΤαςν 013595 Ειδαιαίοἳ αυτου | πτω- 

χεια: ΟΡ1Ρ αἱ --χια, Ίίεπι ν. 2. Ὀὺ(ποπ” ποςΟ)ΕΘΡ αἱ 

10. κα συνφερει | οιτινεσ (αἱ. ΟνΙπί1618): τα {ᾳ ΒΥΥΣΕἈ οτι | ου µονον 
το ποιησαν αλλα και το Όελειν: ΦΥΥΣΕΝ ατὲ ϱοζοἆ 1 ου µο. το ὕελειν 

αλλ. κ. το ποιησαι | προενηρξασθε: Ῥπα εγηρξασθαι :: οί δᾶ ν. 6. | 

περυσι: ϱὺ 1Τ. οδὲῖ περισυ, ΡΕ περσυ 
11. του Θελειν: ΟἨτδδ9 (6{ποδς 3) εκ του Θελειν ... ϱ" το Ψελειν 

19. αν ου ΝΡ'Ε61, Τὸ. 80. 919. 958. [5ος ΟΗΗΙΟΣΟΙ ΈΏαπι...ς ιν ΤΙ 

έαν οµπι ΒΟΡΕΕΚΡ αἱ ρ]ουν{ Ο1 απ” 01655 Έμάτί | εχη οππά ΔΒΟΡΕΚΡ 
οίο .... 1, αἱ παπα Εαίμα]εοά εχει. ΓοάἹππς αππίεπη 8ἶπε τισ «απ ΝΕΟ" ΡΕ 

ΡΑΚΡ αἰ10 Ἰξνσ σο 5ΥΤΡ ἰΧὶ αγπι ααί Ο1 οπή” Οι 655 Ἑπίμα]σοᾶ Τάτί 

Ώαπι ΟΥΡΞΟ4 Απηρῤιμί α].... ς (4000) αάά τισ εαπι ο”) αἱ ρ]εν (Τὸ. 80. 
απο εχη) 60Ρ 8ΥΥΡ ο.” (5ΥΥΞΕΝ ργουέ εδὲ εἰ, Ίἴεπι ροδίσα) ΟΗΥδδῦ { ουκ 

εχει (Ρ εχη): ΡΕΤΕΕΤΕΕΤα 6 αἀά τισ 

19. υμιν δἶπο δε ουπη ν”Ἡς 1Τ. 98. ὁδ. 80. ἆ ο αθἰλμαῦ (εορ 5ΥΤΣΕΝ εἰ υοῦί9) 

Ἐπίμα]οσα,,, ς ΤΙ αάά δε 6Η ΝΕΡΕΕάΚΗΡ ΑΙ ρ]ετ {6 νρ Ρο ΒΥΤΡ αΤπι 

ο] οπιά” 01660 Τ]άτε Ώαπι ΟΥΡΣ04 ΑιςΟΡ πια Απιῦσςί αἱ | τα ισσοτή- 

τος, 1{οπ Υ. 84 σσοτησ | νυν: εβῖα” ϱἲ” οι 

14, το υμων: Κ το Σον 

15. κα πολλυ | ὁ 8ος: κα αἱ {ογο1” (δ αρ Βοχί) οπ ... 26” 98. 45. Το. αἱ 
αἰἷα 15 ᾧ Ῥτο ὁ, ᾖέοπα {οἱ σὲ πιιζέιπι εἰ οιξ πιοάίσιπι - 

16. διδοντι επι Ἀ”ΒΟΚΡ αἱ Ρία (απ) Ομ σάά 2 Επιμα]εοᾶ Έμάτί Ώαπι 
ο συ” 8 δοντι οππι ΝΕΡΗΚΑΒΙΙ, α155 011665, Ἱίοπι γι ἀεαᾶἄ ἆ ο ἔνρ 

Αγταίσ αγπη, Ῥγαοίοτοα ο Πατ] «ορ αάά ημι». 
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ἐν τῇ καρδίᾳ ΐτου, 1 ὅτι τὴν μὲν παράκλησιν ἐδέξατο, σπου- 

δαιότεροσ δὲ ὑπάρχων αὐθαίφετοσ ἐξηλθεν πρὸσ ὑμᾶσ. 15 συν- 

επέµψαµεν δὲ τὺν ἀδελφὸν μετ αὐτου, οὗ ὁ ἔπαινοσ ἐν τῷ εὐαγ- 

γελίῳ διὰ πασῶν τῶν ἐκκλησιών, 19 οὐ µόνον δὲ ἀλλὰ καὶ χειρο- 

τονηθεὶσ ὑπὺ τῶν ἐκκλησιῶν συγέκδηµοσ ἡμῶν σὺν τῇ χάριτι ταύτῃ 
τῇ διακονουµένῃ ὑφ ἡμῶν πρὺσ τὴν αὐτοῦ τοῦ κυρίου δόξαν χιὶ 

προθυµίαν ἡμῶν, 320 στελλόμενοι τοῦτο, µή τισ ἡμᾶς µωμήσηται 
ἐν τῇ ἀδρότητι ταύτῃ τῇ διακονουµένῃ ὑφ ἡμων' 31 προνοοῦμεν 

γὰρ καλὰ οὐ µόνον ἐνώπιον κυρίου ἀλλὼ καὶ ἑἐνώπιον ἀνθρώπων. 

23 συγεπέµψαμεν δὲ αὐτοῖσ τὸν ἀδελφὺν ἡμῶν, ὃν ἐδοκιμάσαμεν 

ΙΤ. σπουδαιοτεροσ: ΙΤ. -τερωσ, 19165 -τερον | αυθαιρετοσ: Ρ 46. 109. 

-ρετωσ 

18. ϱ" συγεπενψαµεν | µεταυτου: 91. δτ. 80. αυτω | τον αδελφ. μετ 
αυτου επι νἲρ 656 8Ρὲ ϱ0ρ...ς Ἱωμῃπ Τί µετ αυτ. τ. αδελφ. (11 αἱ 
Ριορίον σα 4μδο βεαπππ{άΥ ἐχαπδροπεπάππι ο58ο νιάευαίατ) «πΠῃ ΝΕΡΟ 

ΡΕΕΩΚΙ, αἱ Ρ]ει 1ὲ νς είς. Ῥτασοίεγεα 10. 908. 8Ρ6 νρσῖς {ι ΘΥΙΣΕΝ αγ 

αθί] Απιογδί αἱ αάά ημων | ου ο: Εἲ οπι ο 

19. συνεκδη. ημων (ΕΕἵ υμ.): ΡΕΤΕΡΙ 8Ρ6 αὖπῃ αᾶά εγενετο, Ίζεπι αἁ ογαἱ- 

παΐιδ αάὰ εδὶ νρε]ο ἀεπιῖά αἱ (5εἆ ποπ απι {α {ο]) ΑιβοΡ πιοη Απιριςί 

αἱ | συν τή χαριτι οµΠΙ ΝΡΕΡΡΤΑΚΙ, αἱ Ρρ]α ἆ ο προ βγτατ Ο]επιδοῖ (ᾳἲ 

Ρίαγα 4ος οα το ἀῑδραίαί) Τατ ΑαβοΡΊπος.,,, Ὦπ ΤΙ (0) εν τή χα. 

εω1Π Βο(οπι τη)Ρ αἱ ρ]αβ815 (νρ (5εὰ νρε]ὲ ἆσιη]ά ἔπ Ίιαπο (παξίαπι, πθς 

αΠίοι Απιοιςί) «ορ αῑπι αεί Βαίμα]έοὰ Ώαπι Απιῤισι αἲ. | υφ ημων: 

ϱ α1356Γ ὑφ υμων | την αυτου του εππι ΝΡδείεΕκ αἱ ρ]εν (Ίΐεπι ν 6. 45, 
613” Τ4, αδὲὶ την αυτην του, ἔπ αἆ εαπᾶεπι ἀοπιπῖ «ἶον.) θγταῖτ Ον 

Τιάτί Ώαπαι ... Ἱμῃ οπι αυτου (α50) «ππι ΒοΡ"ΕαΙ, ὃ. 29. 81. 99. στ. 

ΤΙ. τὸ. 80. 95. ἆδοι ἀ ο {ρσνς ο 60Ρ αΤΠΙ αθί] Ἐιίμα]οοὰ ΑιςΟΡ ΤΟΠ 
Αιηθιδί αἱ | προδυµιν. ἠμίων «ΠΙΑ ΝΒΟΡΕΑΚΙΗΡ αἱ Ρ]εν Πέ νρ τα]! ΟΥ 

Ειλα]εοὰ Τ]μάτί Ώαπῃ εἰο...ς (-- 0 Β2, 5οᾷ ΑΡ’) πρφοδ. υµων οππι 

ἘΡ αἱ ραιον]ά, Ῥνασίοτεα Ρ51"Η αάά τελουσιν. Ἰπ ἆ Ἱερ]ίαν αἴ ἀοπιηί 

αἰογίαπι εἰ ἀεθέύιαίαπι πιοδίγαπι οοζιιέ (56 εχειπίε νετδια οπη]5αῖ5 Π{ενῖς 

αίεπι). ἘάΙάΙί Ίωη τ. ἐκκλησιῶν 15 (οὐ µόνον - - καὶ προθ. ἡμῶν), 

90. στελλοµενοι: Έα υποστελλ., 95. συστελλ. Ἰμαι]πϊ οπιη68 ἄευζαπίεν 

Ίος | ηµασ: ΕΡΤάΕΙ 28. 91. 9τ. 4ὔ. 61. Τὸ. 143 υμασ | µωµησηται 
οἱ. ΟΙεπιδό3 αἱς ... ο” (Ἠ Ιαΐεί) πώμηταν 

51. προνοουµεν γαρ (εί. αὐ΄ Β5) οππι ΝΕΡΕΚΑΡ 6. 11. 613” 80. 91. Εδον 
4 ο {5 πιῦ νο ΑΥΙΣΕΝ ϱ{(οπγαε Τιΐ ποδίς επίπι) Ρ αγπη 01665 ΑιιρΟΡ ΠΠΟΠ 

Αιηυγδί αἱ ... αυ ΤΙ προνοουµενοι γαρ εππι ο 1Τ. 91. 26. ὃδ. ὃτ. δ0. 

4τ. τὸ. «ορ Ρο ΟΙεπιδῦ ΟΠΥΠΙΟΡΟ1Ι Επί ]σοά Ογταάον 108 (ς: ἀε[επάϊπιιις 
ρ]ατ]ρ5 Τη ο. απηϊ 18969)... ς (Ξ αὐ 3) προνοουµενοι εατη ΚΙ, αἱ 

ρ]ιετ Τπάτί Ώαπι. ΟΕ εἰ. Ῥο]γεῦ προγοουντεσ αἄεν του καλου ενώπιον 

Όεου και ανθρωπων. Τ10θγο αοί] εἰ Φοιάπι οοφίίαίε οὐγαπι ἀοπιπο οτη]δ- 

βἵς τε]] | ενωπιον 5ες (Α6): κ” οπι 

65 

Το 12. 17 

Ῥνον ὃ, 4 
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9 - , ας « ’ 

ἓν πολλοῖσ πολλάκισ σπουδαῖον ὄντα, νυνὶ δὲ πολὺ σπουδαιότερον 
, - - » ε ς ” ου ’ Ν 

πεποιθήσει πολλῇ τῇ εἰσ υμάσ. 20 εἴτε ὑπὲρ Τίτου, κοινωνὸσ 
. Α π . ς 3 ” πε.» 
ἐμὸσ καὶ εἰσ ὑμᾶσ συνεργόσ᾽ εἴτε ἀδελφοὶ ἡμῶν, ἀπόστολοι 

” / ων Ν τ - -” 

εκκλησιών, δύξα Ἄριστου. 24 τὴν οὖν ἔνδειξιν τησ ἀγάπιησ ὑμών 
ον « - ηλ { Δ {« -- 

καὶ ἡμων καυχήσεωσ υπὲρ ὑμῶν εἰσ αὐτοὺσ ἐνδεικνύμενοι εἰσ 

πρόσωπον τῶν εκκλησιῶν. 

Γα. 

ΔΝ Δ Ν - - ” Γ [ὁ 

1. Περὶ μὲν γὰρ τῇσ διακονίασ τσ εἰσ τοὺσ ἁγίουσ περισσόν 
9 Ν Δ ’ « ος 9) το Δ Ν ΄ ε . α 

μοι ἐστιν τὺ γράφει ὑμῖν 3 οἶδα γὰρ τὴν προθυµίαν ὑμων ἣν 
ε Ἀ αἱ - - ι 4 ς » ορ / ᾿ 

ὑπὲρ ὑμῶν καυχώμαι Ἠακεδύσι, ὅτι 4χαῖα παρεσκεύασται απὸ 
ΔΝ Ν ζ -”- εκ. ” " 

πέρυσι, καὶ τὸ ὑμῶν ζμλοσ ἠρέθισεν τοὺσ πλείονασ. ὃ ἔπεμψα 
κ 2 , ΄ λ , - εν λάν οωήές 
δὲ τοὺσ ἀδελφούσ, ἵνα μὴ τὸ καύχημα ἡμῶν τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κενωθ]ῃ 

29. πεποιθησει (Β αά δε) πολλη: εδτα 6133 69. 6 οπι πολλη ... 01563 
(εἴ,11080 3) νοτρα πεποιΘ. πολλ. τη εισυµ. ριαοίοτῖέ | εισ: Κ ο προσ 

9ὺ. εισ υμασ συγεργοσ: ΡΕ ἆ ο ΒΥΙΣΕΣ ϱοΡ ρο Απιιοί συγερΥ. εισυµ. | 

αὁ. ημων: ΕΕΙ αδ. υμων | δοξα χρι.: απι {ὰ ἀεπιῖά Πατ] Απιοιςί Ῥε]ας 
φἰογίαε Οιγϊδεί | χριστου: οΡΒἳ Ρα” πεί] κυριου, {οἱ ἀεί 

24. υπερ υµων: ΡΕΙ7α τ1. Τδ. 151. 6 υπ. ημων | ενδεικνυµενου εαπι Β)3 

Ε"μα 17. ἆθρρο...ς ενδειίξασθε οιπι ΝΟΡΟΌΘΕΟΕΣΣΚΙΡ αἱ [ετο ΟΠΊ1Ι 
[νο αγνά «ορ αγπι αθίῃ ΟΠΥ6ΤΟ Ἐπίμα]έοὰ Τμάτί Ώαπι Απιρτρί αἱ | 
εισ προσωπον ΕΝΤΙ ΝΒΟΡΕΕΑΚΙΗΡ αἱ Ίοηρο ρ]α Ἱν νρ βγτας ϱορ αὐπι 

Ἀθίμ σο Ον Ἠπίμα]οοά τε]]....ς (Ξ αὖὐ Βσ) ΡΙΠεΠΙ και «ππι 199. 194, 

19Τ. αἱ νὶκ πα 

ΙΧ. 1. γαρ (8Υτ5ΟΝ Ον]πί 4018 ἄε πιζπἰκιογίο αιίεπι, ο αἲ ἄε πιηϊείεγίο): 
ϱ 2. 41. 115. ΑΤΠΙ ΟΊΏ | µοι: Β εµοι | το: Εά 109. Τμάτίιεοἆ Ώαπι του 
... ο 1 (88 Ἠαβεί πφογραφειγ) Τὸ. ΟΠΗ 

9. καυχωµαι: Τὸ. κεκαυχηµαι | περυσι: ϱὺ 1Π. Τ8. 19ἱ6εί ϱ56 περισυ, 

Ρ’"Κα περσυ | το (αἱ. 1ηθᾶ πῖη) ο ΝΕ ΙΤ... ς ]μηθᾶ πιαῖ ΤΙ ὁ επι 

ΟΡΕΚΑΚΙΙΡ αἱ {ογο ΟΠΙΠ ΟΗγ674 Επί]λα]εοὰ Τ]ά γε Ώαπι | υμων ΕΝΠΙ ΝΕΟΡ 
1τ. 99. 6133 τά. αδΕτ 8Ρ9 (ο 811) Καίμα]σοᾶ, Ἰίοιι (υεδίγα αεπιιζαίιο) { 

νο 8ΥΙΡΕΣ ϱ0Ρ ΑΓΙ ΟτΙΠΙ 618 Απιργρί 4]... ς Τϊ εξ υμών οπτη ΡΕΕΘΚΙ, 
αἱ ρ]εχ Οτ Τμάτι Ώαπα, 1ΐθιη φιιαε εω υοὐτ8 εδί (5 οΠΙ) αεπιμζαδίο ἆ ο ς 

ἴα οἱ α]βομτη σο ΒΥΤΡ:: ο εξ υμων ζηλοσ 8ρθςῖο5δε ἀῑσίαπι 68ΐ, 5εᾷ 

Ρτορίθτεα ηΟη θχεπηρίαπι α βαδρίσῖοπθ αἱ]οπὶ, πιοάο πο ἆθ Ἱπερίίβ 

ΠῬγαν]]5 οος]1{6Ρ 

ὃ. επεµψα (οἰ.ἆ ο {ρνρ Απιῦυιςί): ΡΕΙΠΕΙ ἀθπι]ά α]]αεἨπι σορ αγπι Αιις 
ΟΡ ΠΟΠ Ῥο]αρ επειψαµεν (ϱ" επενψ-), ἴεπι αθίἩ πιβογιωιί | το καιχ. 

ημων ΒἨ Ώαπι το κ. υμων | το υπερ υμων: βία 46. 6 ΟΗτδῖ” οπι. Οἱ 

46 ἐνρ μπε (ὰ ο μὲ ποπ) φιιοᾷ φΙογίαπιι (ἆ ο --ππιβ) ἄο υοδΐς, 6 αἱ πε 
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3 - / , φ Δ /, / αλ / 

ἓ τῷ μέρει τούτῷ, ἵνα καθὼσ ἔλεγον παρεσκευασμένοι ἠτὲ, 4 µή- 
3 ”/ Λ 3 Ν ν ον [νὰ ς -- 2 

πωσ ἐαν ἑλθωσιν συν ἔμοι Ἡακεδόνεσ και εὐρῶσιν υμᾶσ ἅπαρα- 
/ - « . Γ « 3 , 

σκευάστουσ καταισχυνθώμεν ἡμεῖσ, ὦνα μὴ λέγωμεν ὑμεῖσ, ἐν τι 
« Π ’ [»-ἆ υ. ά σ” ε Ν 

ὑποστάσει ταύτῃ. Ὁ ἀγαγκαῖον οὖν ἡγησάμην παρακαλέσαι τυὺσ. 11, 1: 
2ο Δ ΄ / ο Π - Γ , Δ 

ἄδελφουσ να προέλθωσιν εἰσ υμᾶσ και προκαταρτίσωσιν την πρυ- 

ἓ 

7 

/ 3 ’ ς -- ’ ς ’ σ τά ς 2 

πιγγελµέγην ευλογίαν υμῶν, ταύτην ἑτοίμν εἶναι οὐτωσ ὧσ εὐλο- 
’ Δ « 

(αν, μὴ) ὧσ πλεονεξίαν. 
θ - α ὃς ; Ν ’ Ν / λ , 

Ίουτο δε, ο σπειρῶων φειδοµένωσ φειδοµένωσ και Θερίσει, 
κας / 1.3 } / ». 2 2 , κ ας 2 4 

και ὁ σπείρων επ ευλογίαισ επ ευλογίαισ καὶ Φερίσει. τ ἕκαστοσ 

ον 

εωιιζαξίο ποδίτα | ννα 86ος: ὃτ. Τ1. Τὸ. ΑΥΠΙ ΑΥΤΡ ο.” Τηάτί Ῥταστη αλλ | 
1Ρ 114. 115. 116. ΔΙ παρασκευασμιενου 

.µηπωσ: ϱ µη, ηθς τηβΡΙ8 οχρτΊη πωσαᾷ ο ξρ νε ΑιβΟΡ πιο Απιζιμι 

1 | εαν (ϱ3 αν) ... ΒΡΕΤ Ὁ (μομ” πεςξ) οπη, Ιἴθπα ΒΥΥΣΟΝ | Ἐα ευρουσιν 

| καταισχυνθωµεν: ϱ"ειῦ (ἀε]εν]ί οπῖτα ἀθπιαπης) Ἠ31, ἆ ο ΒΥΥΣΕΝ ΡΥαεΠὰ 

και | λεγωμεν Ε1ΙΠΠ ΝΒΟ”ΠΡ αἱ οπΙμὖΙΙ {νο βγτα «ορ (ααίἩ ἀἰσαπί) 
ΟΗτόῖ5 Ἐπίμα]σοοᾶ Τ]ιάτι Ώαπα ... 6" ΡΕΚᾷ ἆ ο 5 6ο ΑπιζιἝι ΑιςοΡ ΟΠ 
Λεγω. Ῥταείετεα κ ΟΠΙ ννα µη λεγ. υμ., 109. οἱἩ ημεισ ινα µη λεγωμ. | 

υμεισ: Β" Επίμα]οοᾶ Ίμεισ | εντ. υποστ. ταυτη 5ἶπε αἀάῑίαπι 61πι 

ν΄ Βορ"εα ὃ. 1Τ. 253 στ, 6τ”” 69. Το. πι. 1Ττ. 119. Ιἱ νο «ορ ααἰ] 
Ἐπίμα]σοά Αιμορ πιοη Απιυσοί α]....ς (5 αμ 22) αάά τήσ καυχήσεωσ 

ΟΠΠ ΝΟΡΟΕΚΙΡ αἱ Ρεν βγταῦ αγπῃ σο ΟΙΥ615 Τμάτί Ώαπι 

.προελθωσιν: ΕξΙαΕΙ 48. Τμάτίεοἆ προσελΘ. | εισυµασ οππι ΝΟΚΙ, αἱ 
Ρ]ε; Ειίλμα]εοά Τμάτί Ώαπι αἱ (ΟἩτ οἳ ΤΠΡΗΥΜΗΕ προπεµψαν τουσ 

αδελφ.ινα προκαταρτ.) ... Ίμπ προσ υμ. εππι ΕΡΕΈΕΑ ὃἤ. 46. 98. | προ- 

Επηγγελµενην (4Ρ΄’) επι ΝΒΟΡΕΕΑΡ α)1ὸ ατπι Ειίμα]εοά ΤΗΡΗΥΙ. Ἐκ 

Γιαζϊπῖβ γερτοπιίδδαπι να, { Απιριδί ργοπιΐδδαπι, ᾱ ο ρ πιδ απέε ργοπιῖδδαπε, 

ΑπρΟΡ ΠΙΟΏ {απο ργίάεπι γεργοππῖδαπα ... ς προκατηγγελµ. οστα ΚΙ, αἱ 

Ρ]εν Τμάτί Ώαπα Ό6ο. Τΐρετε 119. ΟµτῦΤ5 και προκαρτ. ταυτην την 

ευλογιαν υμ. ετοιµ. ειναι ουτωσ ωσ είς | υμων: υ” ἆ ο πηὂ νρ Ρε]αρ 

9Π1 (ποη Ίξεπι {5 Ααοζ Απιζιςί) | ταυτην (Ε Ργοπιϊδδαπη Ίιαπο δεπεᾶιοξίο- 

Ίιεπι υεδίγαπι Ραταίαπι 856, νβ Ῥτοπιίδδαπι δεπιεαἰοξίοπεπι Ίιαπο αγ. ε9δε, 

Ίέεπι πιὂ): ΕΡίςᾷ 6 ΑΓΠΙ οἱ1 (119. ΟΜΥ νἷὰε απίε) | µη ωσ ουπι αἲξα 

55, ἆ ο Ες πιδ' νο 5ΥΙΣέΣ Αθ ΟἨτόῖτό (ποπῖχίότ6) ΑιροΡΙΠΟῦ Απιργβί 
ων Ἱωπ Τϊ καν µη ωὧσ ΟΠ ΝΕΒΟΡΕΙΒΕΓΚΙΗΡ αἱ Ρρ]οΥ Υ1ΙΡ. ο0ρ αΓΠ αθἰ]ι 

ρο (Οχι) Ἠπίμα]έοά Τμάτί Ώαπα | ωσ πλεονεξ. εαπι ΝΒΟΡΕΕάΚΗΡ αἱ 
Ρία Οµχ Βπίμαἰεοὰ Έμάτι Ώαπι... ς (-- 0 Β4) ωσπερ πλε. εππι πη]- 

Π1186 α{ν{ ραιςί8 

«πουτο ὃε: δτ. Τ4. αδελφοι .... 56 αἱ Ραιο οἵης 14. Ε ποδί νς (εί. {ι 

ἀεταῖά αἱ, 5εᾶ ποη απι) «ορ ΟΗὐτόῖό (τουτο δε λεγω. τουτεστιν οτι μετα 
τουτου κακεινο φηµι.) Απιοιςι αἱ (ποπ ΑδοΟΡ ΤΠΟΠ) αάά λεγω. Ίωμπι 

εά]ά[ξ: τοῦτο δὲ (ὁ σπείρων -- ἐ. εὐλογ. καὶ δερίσ.) | επ ευλογιαισ ρτὶ 
εἰ. Οτ355 εἰς ({ νρ6]θ απῃ ἀθπιῖᾶ α] ὧπ ὀεπεαίοἑοπίδς) ... Έα εν ευ- 

λογια, Ἱίετη πι ὀεπεαίοίίοπε ἆ ϱ 5 ταῦ" Πι ΑΔ έἨπα ϱορ ρο ΟπΙπί 304 Ας 
ορες 

ΟΡ πιον Αιηῤιςί 3] | επ ευλοχιαισ 5εο εἰ. 019355 είς... 9 εξ ευλογιασ, 

ατα 6, τ295Ῥ 

Ῥτον 25, 8 
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καθὼσ προῄρηται τῇ καρδία, μὴ ἐκ λύπησ ἢ εξ ἀνάγαῃσ᾽ ἱλαρὸν 

7ὰρ δύτην ἀγαπᾷ ὁ Φεόσ. ὃ δυνατεῖ δὲ ὁ 9εὺσ πᾶσαν χάριν 

περισσεῖῦσαι εἰσ ὑμᾶσ, ἵνα ἓν παντὶ πάντοτε πάσαν αὐτάρκειαν 

ἔχοντεσ περισσεύητε εἰσ πᾶν ἔργον ἀγαθόν, 9 καθὼσ γέγραπται΄ 

ἐσκόρπισεν, ἔδωκεν τοῖσ πένησιν, ἡ δικαιοσύνη αὐτου μένει εἰσ τὸν 
αἰώνα. 10 ὁ δὲ ἐπιχοριγῶν σπέρμα τῷ σπείροντι καὶ ἄρτον εἰσ 

θρῶσιν χορηγήσει καὶ πληθυνεῖ τὸν σπόρον ὑμῶν καὶ αὐξήσει τὰ 
; - ; ς κό. 9 Δ -/) 5 

γενήµατα τῇσ δικαιοσύνησ ὑμῶν 11 ἐν παντὶ πλουτιζόμενοι εἰσ 

1έοπι ἄε (ἴα αἱ εα) δεπεᾶιοίίοπε ἆ ο {απ α]]βεμπι Ον]πί 21304 0ΥΡρ304 Απιοιμι 
αἱ, { νσε]θ απ ἀθπι]ά αἱ ἄε δεπεαιοοπίδιδ ... ἘξΙΕ επ ευλογια, 6 Αιρ 

ορ ἵπ ὀεπεάἰοίίοπε | και Θερισει: Ρ8Ι"Ἡ αεί] οπι καν 

Τ. προηήρηται «πΠΠ ΝΗΕΟΡ 81. 6133 ΤΙ. (ΕἨ προειρεται, Ε’α ΙΤ. προειρη- 
ται). ΟἨτεοά αρ Ὑγίβί, Ίΐέοπι σἶσιέ (εεοιπᾶιηι φιοᾷ) ητοροδι ἆ ο πια 

ΟΥΡΣύ4 Απςσο πιο. ργουιέ ἀἄεκίὑπανιέ Ε να, δεσιπᾶιι }γοροδίσιπι 6 ἴπι 

Απιζτβί Φα], δἶσμέ Ῥγοροδίέωπι ]ιαδεί Ἠϊειδα]: ... ς ΤΙ προαιθρειται 

οαπι ΡΕΚΙ, αἱ Ρ]εν ΟΙτοῖῖ Επίμα]εοά Τατ Απιιοσμϊοή” Ώαπι αἆ Π. ]. 
α{ρατα]] 415 

8. δυνατει εππι ΝΕΟ ρΊτα... ς ΤΙ δυνατοσ οιπι ΟΡΡΘΙΕΗΕΚΙΡ αἱ {ειτε 

ΟΠΠΠ (5εά 61, Ὦδος οδός ρεγριπί δε εστιν) Ον Τ]λάτί Ώαπι αἱ (Επί]να] 

εοᾶ Φυναται αἰνῖᾶ, παν οοπιρεπάϊο). Ἐκ Τα ΠΠΙ5 ἆ ϱ ἔνρ ΑαρΟΡ ΤΟ 

Απιῦυςέ αἱ ροέειι εδ, 5 Ῥοἱεδὲ | δε: 98" 109. 118. 909 ἀεπιῖὰ {οἱ ΒΥΗ 

56Ἡ γαρ | παντοτε: ΕΕΙᾷ Τ. 6 οἵη | αυταρκειαν αἱ ΝΒΟ εἶο .... ΡΕΕΕΙ.Ρ 
α] αἰνί τηὰ -αρκιαν (Ρ5Ε --τάρκιαν) 

9, εισ τ. αιώνα (εί. Ο1οπι455 είς): εακ 6. 59. 49. 258. ἐσ νροὲ (εἰ. Ίαν] 

1ο], ποή απι {ια ἀεπιᾷ) αείµ αἀά του αιωνοσ 

10. σπερµα οἵπι ΝΟΡΌΘΙΟΕΚΙΡ 4] [ογο οπιἩ ΟΗΥ053 ΟΥΤΕΙΑΡΗ 335 Ες] ]οοᾶ 
ΤΠάτι Ώαπη ... ὨΠ σπορον ουπι ΒΡΕ 80.1: Μο 4, 26 οἱ 2 ῥαλη τον 

σπὀρον, και ο σποροσ βλαστα 1,6 8, ὃ αἱ 11 του σπειραι τον σπορον 

αυτου εἴ ο σποροσ εστι» πον Βαοίπαηί, πες ΠΠΔΡΙΡ ααοά 5αςδεαα]έατ 

πλη8υνει το» σπορον υμων. Ῥτορίετεα σπερµα Ἡ. ]. ποη α Ιεείῖοπε 

Ἠβαῖαε και ου µη αποστραφη εωσ αν µεθυση την ΥΗΝ και Σκτεκή και 

εκβλαστηση και δω σπερµα τω σπειροντι και αρτον εισ ῥρωσιν, αΠεπα 

παπι ἀοτῖναίαπη Ραΐο. | τω σπειροντι: 1, ὃτ. 4Τ. τ. σπειραντι | χορη- 

γησει εἰ πληθ υνει (ο -νη) οί αυζησει εσπι ν”ΡΟΡ’Ρ (αυξήσει εἰ. Έα) 
αἱ 4 ο {ρτ νρ ϱ0Ρ ασπι αθἲ ΟΥΤΕΙΑΡΗ 335 (6ἱ95436) Επία]εοὰ Ουρ 
Αιιδορ ἹποἩ Απιργςί α]... ς (-- ἄ0 81, 5εὰ 0’) χορηγησαι εί πληθυ- 
ναι 6ὲ αυξησαι επ περ «ΕΕταξτ(8εᾷ ν]άο ἆθ 5 απίε)κ1, αἱ Ίοηβε Ρ]α 

σο Οµσ Ογτεδα 450 (επευχεται λεγω») Τ]νάτί Τ)ατη α]. Μα]ε Π. ]. αἱ {οίῖες 

αΠὈὶ οχβοχῖρε]έ Ε Ιασίῖοπες «οᾶ(σῖς Ὁ, Ἱέα αιὲ ἀατεί χορηγήσεαι εἰ αυ- 

ἕησεαν, ποϊαίο πίχοςις Ίοσο ε, ΤθΟίθ Υ6το οχ Ρό πληθ υναιν βαπηρβῖ!. | 
γενηµατα πι ΝΗΕΟΡΕΕΑΚΙΡ αἱ αἰνί Ρία (11 αρ Βου, ΡΙ18 αἴ]απι αρ 

ΜΙΩιασί) Επίμα]οοὰ Ο0Ἠγπιοβο» πθς αἰῑεν ΟΥΤΕΊΔΡΗ 335 οἱθ5Η 5 (πο {έεια 
58450). ΟΡ οί, ΑΥΤΡ πιξ ΕΕ γενηµµατα... ς(- αὐ Μ2) γεννήµατα ΙΙΙ 

πΙπΆβο νῖχκ πη, Ἰζαπα αὲ ο 1ῖ βαπί Οµν Τ]άτί Ώαπῃ αἱ 

11. εν παντι: ΈΡτα ρ 011655 (ο 11ο») Απροῦ Πιο ῥγαθίη υνα 5εᾳπεπίθ 
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πᾶσαν ἁπλότητα, ἥτισ κατεργάζεται δ ἡμῶν εὐχαριστίαν τῷ θεῷ. 

12 ὅτι ἡ διακονία τῇσ λειτουργίασ ταύτησ οὐ µόνον ἐστὶν προσ- 

αναπληροῦσα τὰ ὑστερήματα τῶν ἁγίων, ἄλλα καὶ περισσεύουσα 

διὰ πολλών εὐχαριστιῶν τῷ 8εῷ 19 διὰ τῇσ δοκιµῆσ τῇσ διακο- 

γίασ ταύτησ δοξάζοντεσ τὸν θεὺν επὶ τῇ ὑποταγῇ τὴσ ὁμολογίασ 

ὑμῶν εἰσ τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ καὶ ἁπλότητι τῇσ κοινωνίασ 

εἰσ αὐτοὺσ καὶ εἰσ πάντας, 14 καὶ αὐτῶν δεῄσει ὑπὲρ ὑμῶν, ἐπι- 

ποθούντων ὑμᾶσ διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαή]χάριν τοῦ Θεοῦ ἐφ᾽ ὑμῖν. 
15 χάρισ τῷ θεῷ ἐπὶ τῇ ἀνεκδιηγήτῳ αὐτοῦ δωρεᾷ. 

Χ. 

5) Δ Ν - ία ον ο -” μ. 
1 «4{υτὺσ δὲ ἐγὼ Παῦλος παρακαλῶ ὑμαᾶσ διὰ τῆς πραύτητοσ 

. - -- -- ο) / Δ 

καὶ ἐπιεικείασ του Ἀριστοῦ, ὃσ κατὰ πρόσωπον μὲν ταπεινὸσ ἓν 
ιά - -- 5 « -- σι Ν -- 

ὑμῖν, ἀπὼν δὲ Θ αρρῶ εἰσ υμᾶσ᾽ 2 δέοµαι δὲ τὸ μὴ παρὼν Θαρρή- 
ο. / σσ /’ ” αι Δ -- ’ 

σαι τῇ πεποιθησει ᾗ λογίζοµαι τολµήσαι ἐπί τινασ τουσ λογιζοµέ- 

ΡατίἹαῖρΙο (5 οοιρζείαξἰ, Λαρς ἄἰίαί{). Βεᾶ ἔνρ αἱ πι οπιπῖδις ζοσιρζείαξὲ 

αὐιιιείίς, ΟΥΡ" αἱδοά Απιῤυςί πέ πι οπυπέύιι ζοσιρ[εξεπιῖηῦ. | ἠτισ: ϱ8τ3 

99. ευτισ, Ίἴεπι δὲ φιιῖς Απιοισισἅἅ αῑα ο{θά νοί | δι ημων: 6.Ρ α119 σἨ 
ΒΥΤΡΤΙΡ Ώαπη ὃι υμων | τω θεω: Ὁϱ" (ποπῦ ποςθ) ο τω. .Β Όεου. 
Ἠίπο Τιπεὰ πῖη οπι τω, θἱθᾶ πιαῖ πα)οί [τω] Όεω 

13. λειτουρχιασ οἳ. νΒΡΕΕΟΤΡ είε... 6 αἱ Ρ8πο -ργειασ. Τίαπι (ν. 11) 

Β’, α] ευχαριστειαν οἱ (Ίου νευβι) ΕΙ, αἱ ευχαριστειων. | τω Θεω: 
Τ,Π8ᾷ πηῖη ϱἩΠῃ Β 46. τ. χριστω. ]μ1θοτε ἔνρ (πο Πέεπι ΟΥΡ Δαρ Απιζἒςι) 

ὃι ἀοπιίπο. Οείεταπα Πμπεὰ τη θεῷ. 13 (ὅτι ἡ --τ. χριστῷ), 

19. δια ... Τ8ᾶ παίη ρταετη και οπΠη Β | τ. οµολογ. υμων: ὃτ. οπι υΌμων 

Γ κοινωνιασ: 99. 48. 1391 διακονιασ | εισ αυτουσ: Ρεισ εαυτ. 

14. δεησει: 1Τ. δεήησεισ, Ἱξετα (5εὰ ἀῑβογίθὰ τοπι) Απιογοί ογαίίοπες | υπερ 

υμων: ν(56ᾷ {ρ8ε” εοττεχίϐ)ΕΡΕῖ 9. 4. 116. αἱ υΌπ. ημων | υμασ: νὸ 
Απιργςί αάά τδυν, υἱάεγε, Ίτετα 1Τ. 6611ξ ρταθπι τδειν 

15. χαρισ 8ἴπθ εορα]α επ Ν Βο"ρ"εα 1Τ. Τ4. αδὲτᾳ ο ἔᾳνρ (οομίτα τ 

ογαίΐα ἐΥΦΟ) 6ο ΑπβΟΡ πΠοη αἱ (εί. Απιῤιμἥμ) .,, ς (6500) αἀά δε οἶπι 

περΞϱΘίΕΕΚΙΡ αἱ ρ]ετ ΑΥΤΗ ϱ0Ρ απ (αθίμ Ἰθετο νετ) Οτό85 

Ἠπί]ια]εοᾶ χθ]] Απιῤισισᾶἁ Βεάα] | ϱ” ανεγδιηγήτω 

Χ. 1. πραυτητοσ επι Ἁ”ΒΕΑΡ 1Τ. Τὸ. Επίμα]εοᾶ,,, ς πραοτητοσ επι 
ΝόΟΡΕΚΤ, αἱ Ρος Οµ1655 Τμάτί Ώαπι αἱ | µεν: κοπι | εισ (Ε δι, 99. 

προσ) υµασ: Ρεν υμιν, Ίνετη οοπ/ζο ὑπ νοδί {βχ νΕ, αιιάεο ἴπ υοδίε ἆ ο 

2. ΡΕ 4Ί. παρρων | τη πεποιθησει: Ο” (4 δε το πδᾷ οπλα τησ ν. 4. ΟΠΙ- 

πα τοδοπϊρία) 6ορ αάά ταυτη | τινασ: ο 11 

Τη 9, 00 

ἨῬο 1», 1 
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ουσ ἡμάσ ὧσ κατὰ σάρκα περιπατουντασ. Ὁ ἐν σαρκὶ γὰρ περι- 

πατοῦντεσ οὐ κατὰ σάρκα στρατευόµεθα, 4 τὰ γὰρ ὅπλα τησ. 
στρατιᾶσ ἡμῶν οὐ σαρκικὰ ἀλλὰ δυνατὰ τὸ δεῷ πρὸσ καθαίρεσιν 
ὀχυρωμάτω», Ὁ λογισμοὺσ καθ αιροῦντεσ καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρύ- 
µένον κατὰ τησ γγώσεωσ του Φεοῦ, καὶ αἰχμαλωτίζοντεσ πᾶν νύηµα 

εἰσ τὴν ὑπακοὴν του Χριστοῦ, ϐ καὶ ἐν ἑτοίμῷ ἔχοντεσ ἐκδικῆσαι 

πᾶσαν παρακοήν, ὅταν πληρωθῃ ὑμῶν ἡ ὑπακοῃ. 
τ Τὰ κατὰ πρύσωλον βλέπετε; εἴ τισ πέποιθεν ἑαυτῷ Χρι- 

στοῦ εἶναι, τοῦτο λογιζέσθω πάλιν ἐφ ἑαυτοῦ, ὅτι καθὼσ αὐτὸς 

8. περιπατουντεσ (Εᾷ -»τασ) εί. Ο1επιδδῦ Οτ]πί 3,19 ϱ 9584 εἰς... 01938: 
128 ϱιοκί 66 Έιβρ» 386- 550 ζωντεσ, Ο]επι” 5 οντεσ. ΟΕ εἰ. Ώἱοριῦ εν σαρκι 
τυγχανουσιν, αλλ ου κατα σαρκα ζωσιν. 

4. στρατιασ ΕΠΙ Ν(ΒΖ)ΟΡΕΡΕΑΚΗΡ αἱ πια (εί πάει Ῥέκ1Ρ οτ, 4Τ. εδο 

ἨδόΓ στρατιᾶσ) ... 6 Ἱωῃ στρατειασ ΟΠΠ Ἡ (8εᾷ ετπαπα επιομάα/τῖσς 

Ἱπ]αίαη νιάείατ) αἱ Ῥ]υνίά, πες αζεν ἵπ Ο]επα ΟΥ εἰίο εί εοηθιεν]ί :: 

{αμα νοΓο {ΟΓΠΙ86 -τιᾶσ αΠοΙΟΤΙ{88 ΠΟΠ ἀθβετεπάα, εἰβὶ α]ίει Ίου, 

1 Τΐπα ὃ, 18, Ἱπίαεν πίταπηςᾳ {ογππαπα πιαρ]ς Βποίπαί. ΟδίεγΙΠΙ ΑΤΩΠΙΟΠΙΙΙΒ 

ποίαε: στρατεία ἐκτεταμένωσ, τὸ πρᾶγμα στρατια συνεσταλμένωσ, 

τὸ τῶν στρατιωτῶν πλῆθοσ. ἐναλλάσσει δὲ πολλάκισ ἐν τῇ χρήσει. 
Φπαε απάπὶ ρτοβθη(αχ αἲ α15, αἩ αῖ5δ τερτοβθηίιιχ (6ξ. ΡΕερΠ. Τ168. 

ατ. Τήπρααθ), απτααἱββίπιος «οᾱ, ἵπ πππηΘτο Παβετὶ ραν αχ. | τ. 

στρατ. ἡμιων: Ἡ, ρετ Ἱποπτίατα Ἡ. ]. αἀά ου καθαιρεσώ | Των εδ]α1: 

στρατευόµεθα« (τα γὰρ - ὀχυρωμάτων), 

6, καθαιρουντεσ ο. Ο1επιάθθ. 585 01935. 5,914 θερτον (Νο Μ1α164) οἰσαί 66 

Ῥαρτεβρ 454 503. 505 ΟτΙπί 2,9. 361. 9,55 οἱ... ΡδΙ” (Ε πἰταπια 1εοίΙοΏΘΙΙ 

πηςεθε) καθαιρουντων. ΟΕ εἰ. 013331 -- των ἑτοιμωσ εχυντων εκδικειν 

πασαν παρακοην και καθαιρουντων παν υψωμα επαιροµενον εἰο (5εὰ 

14 ποη αά ]6ο[ίοπεπι οοά]οῖς ϱ61Σ Ρροτίῖπεί) | γνωσεωσ εἰ. Ο1ετα Ον 

Μει]5,Τ5Ί Ῥα5 οἱο.... 1Τ. δοξησ | και αιχμαλωτιζοντεσ (ϱ3 εκµαλ.-, 99. 
τι. οδοῖ αἱ (εχαΙὸ ΤΏαπη -τευοντεσ): ἘΡΙᾷ ἆ ϱ 6 πιὸὸ ΟΠΙ και | εισ (ο 

ΡΙΑΕΠΙ καν) την υπα. του χυ: Ρ"ΕΡΕΙα ἆ ο 6 πιδὸ ϱο α4ἆ αγοντεσ 

ϐ. εν ετοιµω (158. εν ετοιμωσ): ϱ" Οτ251 ετοιµωσ (Ε ταῖβας8 Ἱπερίθ πιῖ- 

οπῖέ ΙαοίΙοη68 οοᾶ]οῖς ϱ) | πληρωθη: ο 99. τ Ααρερ155 αάά προτερον 
υμων η ὑπακοη: ϱ"δίζ(ποἩ ΙεπιΌ)ΕΕξία ἆσθρτλαρ Απιρτεί η υπακ. 

υμων (ΡΕ 114. ἆ ο ϱ Απιισισἒἃ ημων), Ἱέεπη οαϐ 15 

Τ,. βλεπετε; αἱ ευ. ς (εοπίτα Τμ ΤΙ ῥλεπετε.). Ἀϊα ρταεεερῖϊ εἴίαπι Τ]ιάτί 

αᾱ Ἡ. ].: κατ ἐρώτησιν ἀναγνωστέον. Αῑει εππαά 1π βολο]ίο ο ]- 
οἵς 90: κατὰ ἐπιτιμητικὴν ὑπόκρισιν τοῦτο ἄναγνωστεον. Ἀπηϊιον 
Οχθθό; ὁ δὲ λέγει, τοῦτό ἐστιν" ἀπὸ τῶν φαινομένων δοκιμάζετε, ἀπὸ 

τῶν σαρκικῶν, ἀπὸ τῶν σωματικών. Τΐεπι ομ{415 ἀπὸ τῶν φαινομένων 
κρίνετε, Ίίεπι ΤΗΡΗΥΙ Ο6ο,. Οοηβεπ απ! Τα Ηπῖ: οἰάείε, πιά εἵρτνε 

εἰς. | πεποιθεν: Ἡ δοκει πεποιθεναι | χριστου: Ρ"ε"κα ἆε Ες τα 
Βοτίαο α1186πά (ΠΟΠ Ίΐοπι τ νρε]ε πα ἀειηίά εἰς) Απιρηρί (5εἆ ποηθά 1011) 

α4ά δουλοσ | παλι: Ρ 14. ἀδοὲ αμία λογις. | εφ (εἰ. 18 πὶη) πα 
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-- - ΄ φλας κ - , / 
Ἄριστου, οὕτωσ καὶ ἡμεῖσ. ὃ ἐάν τὲ γὰρ περισσύτερὀν τι 

Ν - -- σσ ς ’ 3 .] 

καυχήσοµαι περὶ τσ ἐξουσίασ ἡμῶν, ᾗσ ἔδωκεν ὁ κύριοσ εἰσ Οἱκο- 
7 Ν 2 3 ς -- 3 , κά 

δομὴν καὶ οὐκ εἰσ καθαίρεσιν ὑμῶν, οὐκ αἰσχυνθήσομαι, Ὁ ὕνα 
[ « σσ 1 ο αν - - ο ε 

μὴ δύξω ὧσ ἂν ἐκφοβεῖν ὑμάσ διὰ τῶν ἐπιστολῶν. 10 οτι αἱ 
Λ νν ιο ε Δ , 

ἐπιστολαι μέν, φησύώ, βαρεῖαι καὶ ἰσχυραί, ἡ δὲ παρουσία τοῦ 
’ 2 ΔΝ συ ς ’ ας. ’ ” / 

σώματοσ ἀσθενὴσ καὶ ὁ λύγοσ ἐξουθενημένοσ. 11 τουτο λογιζέ- 
ς - ᾳ ανα Πο - ’ ον ” 2 / 

σθω ο τοιοῦτοσ, ὅτι οἷοί ἐσμεν τῷ λόγῳ δί ἐπιστολῶν ἀπόντεσ, 

ΝΗ1, 91. Ἰίοπα αγιᾷ (αρηέ ἆ Ἡ) εεἆ ο {τνα, 6 ἐπίτα δε... ς 1μπ8ᾶ πιβὶ 
ΤΙ αφ οππη ΟΡΕΡΟΚΡ αἱ ρ]ετ 0Η1656 Ἠπέα]εοᾶ Τιμάτί Ώαπι | καν ημεισ 

φἶπε αἀΙἴαπα οµπῃ ΝΒΟΡΕςΡ α]θ ἆα [ος τνςδ οσο βγΨτΤΗΙΓ αγθ αΤΠΙ βθε{Ἡ 

Ον Επιμα]οοά Τμάτε ΤΗΡΗΨΙ Απιζιοι α]....ς Τϊ αἀά χριστου «Πῃ 

ΡΟΕΚΙ, αἱ Ρ]6Υ οορ (σογίο Ἱία 11 ΚΙΠΒ) Όαπι Οεο 

8, εαν τε Ο«ΠΠΙ ΝΟΡΕΚΤΙΡ αἱ ρ]εν τ (εἴτε επῖπι) Γνο (113 εἰ ΑπιζιΑί αἱ παπι 

6) 5) ΥΤΡ πθῖ]ι (σο αξ φμΐᾶεπι ϱἳ «ᾶ) Ἠαίπαιεοὰ ΤΠάτί ΏΌαπι Απιρσςί 

αἱ... 118 πιαί εαν [τε] εἰεὰ πΙΙΏ 01 τε οππι Ώρα 1τ. δΙ. τὸ. 90. 1Ττ. 
18. ἀδοτ ατπι ΟἩΥ ΤΠΡΗγΙ, πες πιαρῖ5 οχρτῖ ἆ ο ᾳ {οἱ βεάπ] (ΠαὈεπί 

δὲ επίπι) ΑΥΥΣΕΝ οορ | περισσοτερον (11. 99. α185 0Ἠχδδό περισσον) οι 
ἉΝ"ΕΟΡ” ΕΤΕΡ 99. 46. 1920. ον ἆ εἴἔστχνσ (ἆε Ἠῖ8 ν]άε απίθ) 56ο «ΟΡ 

ΒΥΤΡ ἴχί αγπι αεί Επίμα]όοᾶ Απηοτιι οίο (ν]ᾶς αηίθ)...ς ΤΙ ΡΙΒΕΤΙ 

και «1ΠΙ ΝΕΡΟ", αἱ Ρρ]ετ ΒΥΥΣΕΝ αίρ1ης ΟἩΥ Τμάτί (και περισσ. τι 
καυχ. και περι τησ) Ώαπη | τι (13 αγπι ο)... Έξτα 4 ε σ τὸὶ Απιζιςι 

Υ1ρνατ]πιαᾷ απίο περισσ. Ροῦ | καυχησοµαι οππῃ ΝΗΡ 114. 122. α1δ.ον 

(ευ Παπά ἁπρῖε αἲ) ΤΗΡΗΥΙ...ς Ἱμῃ ΤΡΙ καυχησωµαν οππι ΒΟΡΗΕ(Εᾷ 

-σωμα)κ αἱ ΡΙ6ιν1 (ΙΤ. --σωμεθα) 0Πχθδθδα Ἐπιμα]εοὰ Τ]ατί Ώαπι | 

εξουσιασ ηκων (Αομαῖῦ υμων): ο 115. 119. αἱ ραας ΒΥΙΣΕΏ 48 «ΟΡ 

Ον Τμπάτι ΤΗΡΗΥΙ οπ ἡµώ» | οκυριοσ(ρ"ε"κα θρὲ ἀἆαείστ γρ 
σαιῖπ ϱ Θεοσ) 5ἶπο αἁῑίαπι εππα κ” Βορ” ΙΤ. 6633 ἆ ο απο" (1 {οἱ αἱ 

Ιεοµπῃ αοίῃ Επίμα]εοᾶ.,, ς αάά ημιν εππῃ ΡΕΕΩΚΙ, 4] Ρ]οτ (14. ἆλον 
ἥμων) ἀθιπῖὰ πο Τ]άτί Ώαπι, Ίίεπι Ρταθτι ημιν ρ Τὸ. { νροὲ απ.” (Ἡ 
{43 ποῦῖς ἄεαιί ἀοπιίη.) ατπι ΦΥΥΡ Απιουςί Υἱο Τασία ΒΙπι]]1έ6χ νε] ΡΥ8ΕΠΙ 

γε] αὖά µοι ΒΥΥΣΕΆ αχ «ορ ΟΠ1656 ΤΗΡΗΥΙ 

9. ἵνα: 6. 10. δὲ. 98. 48. 6τ. τὸ. τὸ. ΤΑ. 90. 115. 85ο {5ο {νο Απηζισι 

1 αάά δε | δοξω: Ῥ’εξξία ἆ ο ϱ Απιιςι ῥοξωμεν | ωσ αν: Ρ5τ" οσα 

εκφοβει’: ΡΕ 4 ερ (5αὺ απ) εκφοβουντεσ, ἐεγγεπίο (5 (εγγεπᾶο ἑ {ε8) 

ων Ῥ ἐἔχφοβων 

10. αι επιστολ. µεν «ππῃ ΝΕ, Ἰέθπι φία ερἰε. φιάεπι Υ Απιζιμι... ς Τϊ 
αι µεν επιστ. «ἳΠῃ ΝΟΡΕΕΟΚΙΡ αἱ οπιπσ{ ΜοίΠμερίρΗ 581 Ομτδῦτ Ἐπίρα] 

οοᾶ Τμάτέ Ώατη, Πίαπη φποπίαπι φπίάεπι ερίι. 4 ο ΕΡ νρ | φησι) εππι ΝΡ 

ΕΕΟΚΙΡ αἱ οπιπΣῖ οές, Ίίεπι ὑπφιζά ἆ ο, αἴᾳιο 4βᾷΑΠΙ 60Ρ δίΠΡΡ ... Ίμαι 

φασιν ουπι Β, Ίΐεπι αὐμπέτ, ὑπφιζμπέ ες νς Αγταῖτ σο (Άχπη ἀἰοής) ..- 

αθίἩτο Μαἰ]οᾶεΡίρα Απιζιιι ο |. εξουθενηµενοσ οππῃ ΑΡΕΕΟΚΙΡ εἰς 

(Ώαπι εξουΘενουμµενοσ) ... Ὅνπ εξουδενηµενοσ «απ Ὦ 

11. οιοι εσµεν (εί. {6): ΕΡΤαΞΣ οἱου µεν 

ΤΙΒΟΒΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. Τ. Εά. 8. ὅ9 Β 

19, 6 
18, 10 



Το 12,9 

610 10.12. ΠΡΟΣ κΟΡΙΝΟΘΙΟΥΣ Ε΄ 

-- Ν / ο Ἡ 3 Ν - 5 .- Ἂ 

τοιοῦτοι καὶ παρύντεσ τῷ ἔργῳ. 12 οὐ γὰρ τολμῶμεν ἐνκρῖναι 1] 
- / ” ς ΔΝ { . .] Ν . Ν 

συνκρῖναι ἑαυτούσ τισιν τῶν ἑαυτοὺσ συνιστανόντων᾽ ἀλλὰ αυτοι 
ο -ω λ Ν - 

ἐν ἑαυτοῖσ ἑαυτοὺσ μετροῦντεσ καὶ συνκρίνοντεσ ἑαυτοὺσ ἑαυτοῖσ 
2 2 ς - Δ 2 » ΔΝ ”/ / 2 Ν 

οὗ συνιᾶσιν. 19 ἡμεῖσ δὲ οὐκ εἰσ τὰ ἄμετρα καυχησόµεθα, ἀλλὰ 
-- / ες ο ὼ ς 

κατὰ τὸ µέτρον τοῦ Κανύνοσ, οὗ ἐμέρισεν ἡμῖν ὁ Φεὺσ μέτρου, 
3 ΄ / ας - 3 Ν ς Δ 2 ’ 3 ς ος 

ἐφικέσθαι ἄχρι καὶ ὑμῶν. 14 οὐ γὰρ ὡὧσ μὴ ἐφικγούμενοι εἰσ ὑμᾶς 
[ὰ νο μις - ’ ” 2 

ὑπερεκτείνομεν ἑαυτούσ, ἄχρι γὰρ καὶ ὑμῶν ἐφθάσαμεν ἐν τῷ εὖ- 

αγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ, 19 οὐκ εἰσ τὰ ἄμετρα καυχώμενοι ἓν 
2 / ’ 3. / Δ ” τε φ σσ) ’ 

αλλοτρίοισ κὐποισ, ἐλπίδα δὲ ἔχοντεσ αυξανοµένῃσ τῇσ πιστεωσ 

12. τολµωµεν: ἩΒ τολµω | ενκρι- επ ΒΡ” οἱ συγκρι- οππι Β ρ"τα...ς 
Τμ εγκρ- εί συγκρι- επι κΒΣΡΌΕΚΣΊΙΡ είο | ενχριναι: Ἐα 90. 80. πλου 
χριναν ... Ὦ Ἑ αάᾷ εαυτουσ, Ἰξοπι (ΟΠΙΙ550 εαυτουσ αποᾶ βεα 1 {τιγ) ο): 

οοηβοπΜ]ππέ απίαπη ἆ ο οτι επῖπι αιάεπιις (ὰἆ αιάύπιιϐ) οοπὔπϱοΥε ΙΟ 

απιέ οοπιραγαγε φιάζικάαπι οἵο. Ῥτασείθετεα 9813” ΟΠ1 τισιν | αλλα: Ὦ1, 
1τ. ὃτ. τὸ. Τά. αδοῖ 0Ἠ1658 αλλ | εν εαυτοισ: Ε εν αυτοισ ] εαυτουσ 
απίο µετρουντεσ: ν΄ οπι (54ΡΡΙ8) | εαυτουσ εαυτοισ: ΕΚ ὃτ. τὸ. 219. 

ἆ ο (13 οοπυραγαπίαξ πιοδῖς πιοβπιεέζρκος) 01935 Τμᾶτί εαυτοισ εαυτουσ 

[ου συγιασιν οππι πδΕ 10. 1τ. 91. ὃτ. Επίπια]έοᾶ (συμίασιν) Τματί; 

{Επ ν 98. ου συγισασιν ... ς ΤΙ ου συγιοῦσιν οὔΊη ΡΕΕΚΙΡ ο] ρ]ου 

(80. οπη ου) ΟἩχ Τμάτιεοἆ Ώαπι αἱ | ου συν. 1δημεισ δε: Ἠχθς 60ΠΒΕΥ- 
νανῖπηαθ ου π(αἰ” οίᾶ εἴο)ΗὈΕΙ ἐΏΚΙΡ αἱ {εγο ΟΠΙΗ Υ Αγταί} ϱ0Ρ ΑΤΙΑ 

Ἀοί} σο ΟἩχ Εαίμα]εοά Τ]μάγί Ώαπι αἱ Ααροῖν 4εῖ 13,11 ϱ1ρ5 54 οεἴααςί 3, 

1Τ5 1{αοπι ερτίο ηµεισ δε (8ἶπθ ου συν.) Τ433 να Ῥε]ας ... 909 οππα ϱ3 

Ρα 109 (61 οἴ]αί) ἆ ο ξσ Απιοιμί αιοίδίὈε ο]ετίοῦ36 Φοᾶα] Υ1σνυατί Του 

19. ηµεισ δε: νὶᾶρ απίο | ουκ οτι ΝΒΡ"ΕΟΚΙΡ αἱ20 01τ6δδ Ἐπίλα]οοά 
μάτι Ώαπι ΤΠΡΗΥΙ... ς ουχι οΙπῃ ΟΡ αἱ Ἰοηφο Ῥ]α 06ο | ειστα 

αµετρα: Ῥ΄Εα εισ το αµετρον. Ἰέεπι ὑπ ἐπιπιεπβιά ο {αμ νρ. | καυ- 

χηήσοµεθα (1Τ. 41. 114. -χησωμεθα, 8Ρὲ -χωμεθα): τα Εᾳ αποίδνΕ 

«16 καυχωμµενοι ... 99 οππη ϱ8:3 ἆ 6 | ου εµερισεν: 49. 613" τά. 
α99Υ ου (5εᾷ ν 6177 οσου) εµετρησεν. Ἰἴειη «παπι (ᾳιια) πιει εδἰ 

4ο ἑρ νο αιοίδίηΕ σεν γποναππας οοπίγα χ Απιζγιι φιαπι ραγήτίιις εδἰ 
| ημιν: ἘξιαΙ, 46. 9193 1919εί σ οπι | Φεοσ: ΡΕ ἃ ο Ερίρ]απο ὃ (5ο 
ποηθᾷ ἀμιᾶ) κυριοσ, Ίνεπι Υἱρ Υαγῖπα ζοπιῦπις Πεβιβ | εφικεσδαι: 9Η 109. 
Ἠρίρ]μαπο ὃ (Ἠγπιοβςο1 αφικ. 

14. ου γαρ ὧσ µη ΟΙΠΙ ΝΡΏΓΑΚΙΜ 4] ρ]ογἀάα {ο νς βγταί «ορ ΕΙ 

σοᾷ Τ]ᾶτί Ώαπη Απιῤγςί 4]... Ρ 4. ΟµΣ ου γαρ µη ωσ ... 1 ωσ γαρ 

µη οσπη Ἡ 114. 116. (ροβίεα Ίμπ ὕπερεκτ. ἑαυτούσ;) | εφικνουµενου: 

Ομ 5 εφικοµενοι... κ 9. 19933 αφικνουµενοι, ΕΘ αφικοµενοι | αχρι 

γαρ (εῖ. κα): κ” ἀλοιάοπη γαρ. Οθίθταπα εάϊάεταπί 0 Ὁπ (ἄχρι γὰρ 

καὶ -- τοῦ χρι.) εί 1Η (ὧσ γὰρ καὶ -- τοῦ χριστοῦ) 

10. εν αλλοτριοισ: 89. 119. 118. Ώαπι Ῥταςπι αλλ | κοποισ: Ἐ ν]ῆοβο 

κογοισ, Τ]άτίεοᾶ πονορισ .... ὃ. Ώαπα τοποισ | ελπιδα δε εἴ. Ο1αεπιδ”ό 

οίο.... 1 Μ αἰ15 οχο οπη δε, 1έετα ΟΥΥΗΥ 331 (586ἆ οἵη ουκ ει τα 118 κοποισ) 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Ε΄ 1: οσοι 

ε - ο πε 0 ; ε - . 

ὑμῶν ἐν ὑμῖν μεγαλυνθηναι κατὰ τὸν καγύνα ἡμῶν εἰσ περισσείαν, 
Ὁ Λ { - -- .] 

16. εἰσ τὰ ὑπερέκεινα ὑμῶν εὐαγγελίσασθαι, οὐκ ἐν ἀλλοτρίῳ κα- 
εὰ κ Δ [ή 

γόψι εἰσ τὰ ἔτοιμα καυχήσασθαι. 1 ὁ δὲ καυχώμενοσ ἐν κυρίῳ 
/ » , ϱ) Ν τν οκς λ / 2 ο 3 / καυχάσθω". 15 οὐ γὰρ ὁ ἑαυτὸν συγιστάνων, ἐκεῖνόσ ἐστιν δόκι- 
3 2 « ς ν ΄ 

µοσ, αλλ ὃν ο κὺριοσ συρίστησιν. 

-- 

1 Ὄψελον ἀνείχεσθέ µου μικρόν τι ἀφροσύνησ᾽ ἀλλὰ καὶ ἂν φελον ἄνειχεσθέ µου µικρ ' ἄφροσυνησ᾽ ἄλλα και ἄν- 
/ { ’ 6) δα. ” Ν « - - ο) Γι Π η ς 13 

ἔχεσθε µου. 3 ζηλῶ γαρ υμάσ ὤεου ζηλῳ, ἠρμοσαμην γὰρ υμᾶσ 

/ τησ πιστ. υμω}: Ἡ ἀδεὶ τ. πι. ημων | κχανογα ημων: ἃ κα. υμων | 

περισσειαν πί ΝΕΡΕΒΙΝ εἴο.... Ρ'ΕΑΚΡ --σσιαν 

16. υπερεχεινα: ξ 109. 118. αἱ (5εᾷ νὶκ πια αἰσ1ά) ὑπὲρ ἐκεῖνα, πί οἳ. 

οι ΟγτΑΥ 341: 116. υπερχειµενα 

1Τ. καυχωµεγοσ: 1, (αἱ {α]ία βα6ρο Παδεῖ) 413 αἱ -χομενοσ 

18. συνιστανων (9’): ευπι ΝΕΡΕΕΟΝΡ αἲ1δ ΟΥ139τ ἨρΗν”τ5 Ἠ]να]εοά 
Τ]ατί ΑπεΙΟςΙΙ19Ί Ώαπῃ αἲ Ἡ, 1. οἱ οχοοᾶ Ρατῖ5 Ῥίβρατα]] (νά(πδθθ ο:130) 

εως συνιστων οΙΙΏ ΡΕΚΙ, αἱ Ίοηςο Ρ]α Ὀ1αἰ 935 Έάδρ5 619 Μασατβα1] 1/1» 

011695 α] | εστ. (εα αὖά ο) δοκιµ. ουπι ΑΤΠΕΑΚΙΜΡ αἱ οπηπν]ά ς ΟΥ1/301 

Γ141558 ΕρΗτ215 Βπίμα]οὰ είο (101805 Μασαχ ΑπίΙοσμ οπη εστιν)... νἲ 

ΡΕ 4 ο ἐν νρ Γαπηβατα|]566 (ο{ρα.15) (130 (πο 1{ρπιρᾶτΙϐ) δοκιµ. εστ. | 
αλλ ουπι ΝΡΒΗΕΟΚΗΡ αἱ οπιπσί ΟΥ Ώνς Ώρῃτ Επίμα]σοά αἱ πια... ς Τί 

αλλα οσα Β οἱ (5οᾷ Ρτο Ιοεῖ παίατα οετίο ἀῑσϊ παφι1ϱ) Μνῖᾶ 

ΧΙ. 1. οφελον εστι ΝΗ(Ρ” οφιλον)νΝΡ αἱ Ῥία Οτο ος3905 Τ]ᾶτί Ώατη 

ΤΙΡΗΥΙ ... ΡΕΕΕαΚΙ, αἲ ΟἨΥΠΙΟΡΟΙ Ἐαίμα]σοὰ Ό6ς ωφελον :: οξ αἲ 

1 6ο 4, 8. αἱ] ὅ, 132 | ανειχεσθε (εί. ς α9 Β4) «ππῃ ΝΒΡΈΕΑΤΝΡ αἱ Ρ]α 
ΟΠτοοᾶ ρατῖς ϱΗποδς1 ϱ{2605 Ώαηπῃ Θες... κ ὃτ. Τὸ. α110 [νο Επί]α]εοᾶ 
ΟΠΙΙΠΠΟΡΟΙ Τμᾳτί ανεχεσθε ... ς8 ηνειγεσθε οπι πηῄπαδο νῖχ τη ΟΥ 

πποπίξ αᾱ Ἡ. 1. ΤΗΡΗΥΙ | µου: τά ἆα Γρ νρ ]μοῖ(55 Απιζιαί α] Ροβί 
αφροσυνησ Ροπ εἶνε εχρτῖ, νἱάθ Ροδέ | µικρον τι (αἳ. ς8) «ΠΠ ΝΕΡΕΜ 

1τ. 118. 191. 19Τ. πδοῖ α] νῖκπια { ΥΡ 5ο ΒΥΤΡ ΟΗτθ0ύ5 ΤΗΡΗΣΙ...ς 

αρ Ὁπ ΟΠΙ τι «ππι ΕΟΚΙΡ αἱ Ρ]βῦὸ ὰ ος ντ ΟΥ αᾶ Ἡ. 1. ο δτ 540 

Ῥαίμα]εοὰ Τμάτί Ώαπι Οος Τιεῖ{ ΑπιζἒἝι | αφθοσυ»ήσ οπτη ΝΒΡΕΡ (ναίν 
εί. Μ 5εἆ ροτ11ϐ) 11. 118.191. 19τ. αἱ νῖκτηα, Ἰ{επι σε τησ αφροσυνησ 

επι τα αἲ1 2 ΟΥ 605 ΤΗΡΙΗΥΙ, 49. αφροσυνην. ΤίπΠο5 ν]άε Ρρο»δί....ς 

αὖ Βή τη αφροσυνη οππη ΚΗΡ αἱ Ῥ]α (ρ]ετῖᾳπε αἱ τι οπ1) ΟΗΥ105 οἱ 

3, θ1π. 949. 80 Ἐπίμα]έοά Τμάτί Ώαπι Οεο. Ἐκ Τια{ΙΠΙβ δἷο νετο ἔνρ 

μἐΐπαπι δτιδίὑπεγείζς πιοοέσιπι οφ ὑπδέρίεπέίαε πιεαε; ᾱ ο αέὔπαπι φογίατό- 

ἐς Ῥιιεζζυπι πιβρίεπέίαπα πιεαπι ; ϱ μέώιαπι ραίεγεπιϊπὲ ϱαζιζιυπι ὁ Ρικέζζτιπι 

ὑπιργιαεπέίαπι ππεαπα; τ Το1ξ πέύιαπο θιιθέώιεγ είς πιοαίσιιπι (Τμοἳξ ρτιδίζζωπι) 

ἠπβίρίεπέίαε πιέαε, Απιοτβί πέὔιαπι ιδέιεγεί ϱιβζζωπο ὕπιργιιδεπιμίατι 

πιέαπι. Τίοπι 5ο αἰύιαπι μαίεγεπιὐιῦ Ίπεαε πιοαίσιπι αἰϊφιία ὑπιδιρίεπίίαε, 

ΒΥΙΡ πἐύπαπι αιίεπι Ραἰεγεπεῖπὶ πιέαπι ραιζίδρεν ὑπδρίοπίίαπι, 5ΥΥΞΕΕ ἱί- 

903 

1 0ο 1, 51 

[εν 9, 25 

ορ] 5, 26 Β 



615 πας ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΒ’ 

ελ ώ ον Γ « Ν - - σταρ Ὀ λε 

αν δα ἔνι ἄγδρι παρθένον αγγ παραστησαι τῷ Χριστῷ' Ὁ φοβοῦμαι 
Ν / « Αν ό / α 3 ” - 

δὲ µήπωσ ὧσ ὁ ὄφισ ἐξ/πάτησεν Εὔαν ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτοῦ, 

φθαρῇ τὰ νοήματα ὑμῶν ἄπο τῇσ ἁπλότητοσ τῇσ εἰσ Χριστό». 
: 4 2», Ἀ . ς 3 / ῇ γλλ. , Τ ” / ὸ) ο 3 / 

ἅπ1νος 4 εἰ μὲν γὰρ ὁ ἐρχόμενοσ ἄλλον Ἰησοῦν κηρύσσει ὃν οὐκ ἑκηρύ- 

παπι απιέεπι ἰοζογαπιέερ ΤιιογΏΕῖᾳ πιο ραιιζζζιπι ιιέ ζοηεγεγ ἑμζίε, «ορ πέὔπιαπι 

βηιδέιεγεξζ πιε ΡαιζίερεΣ ἴτι ὑπιεϊρίοπίῖα ππεα, «ΥΠΑ -- - πικρον τι και τησ 

µου αφροσυγησ | ανεχεσθε: ἁ ανασχεσθε (πος «οΙΥδοξΙΠ1) 

9. Θεου ζηλω: ὃτ. 48. Τὸ. ζηλ. Θε. | τ. χριστω: 9Τ. τ. θεω, Οτῦ39 τ. κι- 

Οι (ποπ 1ΐέεπι ΟΥ5415 κατα το" ῥουλομαι δε τουσ παντασ υμασ παρ- 
Όενυν αγνήν παραστησαι τω 2ριστω, ο οϐ.5)15.. Αοοιταίθ Υετο Ἠππο 

Ίοσοιπι ταα(ε ΟτΙπί”169 οΓαέμά επῖηι 9ος τὐπύ υἴγο οὔγρίποπι οαδίαπι εα]εζ- 
Όεγε ΟΠιγίκέο, 1έεπι ο” ας 53ΕΡ 6) 

ὃ. φοβ. δε: 1, οπι δε | µηπωσ οἱ. Ο1απιδή ΟΥΕΔΙΙ 14/36 ΏιςΡ5 509 ἘρίρΗ”Τ5- 606 

οἱίς .... Ε αδΟΥ ΟἨΥΤΟ5ΡΙ5 (διο φησι µηποτε, Ίἴοπι λεγων' µήποτε. Βεὰ 
Ραπ]]ο απίε αβοτί νετΏα οοπίοχία οππι µηπωσ) α119:655 (πο Π8επαβ]10) 
µήποτε .... ϱ” ΟΙεμιδοό µη. Ἐς ΤιαΙπῖς {σσ Ἠίαγε7εσ] 53 1ε γογίε, οοπίτα 
ἆσαχτναρ Το Αιπῃγςί Ἠϊοτιονία” 4] πηιι πἲ] πὶςϊ πε | «σ: αοχο]αϊτ 
(ροβέὲ µηπωσ) Ίπ1, | ο οφισ: 114. οὓς ἀδεν α] ΟἨΥΤοῦ ϱἱ 10515 οἱ δ,Ττ3 
(ποπ ΠΜεπια!ϱ) Ώαπα οπι ο | εξηπατ. ευαν οἳπι ΝΗΕάΜΡ ΙΤ. δτ. 80.56 
«ΟΡ ποἲἩ 06ης . 547 ΟχΡΑΙΙ 14496 ρεἴπέδ, 5. 8984 Ίραςρ» 509 Ἐρ1ρ]ι”75. 966 

Ἐπίλπα]οοᾶ Ηιοτε7εοὮ ο{ᾖοσΙπ (αιιάδεπα  ( πμιν Ῥτο ευαν βογ]ρβῖῖ, 

βθἆ 1ρᾳο” αρταςοτ]ρε]ῖέ ευαγ) ... ς ευαν εξηπατ. επι ΡΕΙΙ, αἱ ρ]εν ἆ 

ο 6σ νρ Ρο ΒΥΤΡ αππι Ο]απιῦσῦ ΟΗγΤο οι1 τα Τμάτί αἲ Ονῖπέ 4, δα Τ,οἳς 555 
Απιζιιι αἱ] πια | εν τη ο. Ο]επιῦ ΟΥ61 14 ΕΡΙΡΗΖΤΟ- 666 οἱς (ἆ ο ἄε 

αδέιέία 8ιια, 6 ἴπ αθέηία φιια, Οτ]πί 31384 ὅπι πιεφιαξία μα) ... ΕΥ οπι εν, 

πθςο οχρΗῖπῃ ἔχ νσ Οτ]πί 0ἱ5 Το Απιοιςδε Αιισίομ ΣΣ αοὔαεΡ αἱ | φθαρη 
(Κτρ α] -ρει) 58Ίηπο ουτωσ ΟΠΠ ΝΕΡΊΤΕΑΡ ΙΤ. ἀ ος 19ο ϱ0ΟΡ ΑΥΤΗ ΟΙ επι 

544. ὅσθ ΈςΡ5 505 (ποἆ οπι οἳ. εν τη πανουργ. αυτ.) ΕρίρΗ315 Επίμα]οοᾶ 

Τ,οἳ [359 θαπάδε η... ς Τί ΡγαεπΙ ουτο (ουτωσ) οππη ΡΡΘΙΕΕΚΙΙΝ αἱ 
Ρ]οτ {τρ αγτυίγ (αδίμαίσ Ῥγαθπη Γογίαβθε) ΟΤΕΔΗ 14936 οί ἵες Ἐρ{ρ]ιδδδ 

Οιγτοῦ ο 1ήτα Τμάτί Ώαπι Αγομο]δ01 ΑιρΙομ 85 αοβαερ Απιριμι αἳ ποια | 
απο τησ απλοτητοσ βἶπθ αἀ ἁῑίαπι οσα ΝΟΡΟΚΤΙΜΡ αἱ Ρρ]ετ {νε (γεχ- 

{από πί οἱ. Οχηί α αὐπιρζίοιέαίε) ΑΥΤΕΣ αἱρ ἵχὶ Ο]απιῦήή- 558 Οτρα] αἰλωί 

2,548 οἱ (α αἰπιρίείαίε Ἰάεῦ) 3,951 Ἐαβδρ5509 ΟΥ Το οἱ 1 Επίμα]οοὰ 
Τπάτέ αἱ Ηϊογε7θοΒ 53 οι]ου1Ἡ5 1ΐεπι α οαφέέαίο Τμοῦί ο Απιρερί αἱ... 
Τι α4ᾷ καν τησ αγνγοτητοσ επι Ν ΒΕΡΒΙς 1Τ. ΤΑ αδΟΥ ᾳ 1ο] ρο αεί] 
ΒΥτΡ ϱ.” Ατο]θ]δῦ1 Ώαπι Αππδίομ 5 θ{Γ15{31 (Ἠ1 1]. οἱ α1Ρ1 α εὑπιρίοϊαίε 

εἰ οαδἰέέαέε, 8εᾶΕΡ 1355 οἰοῖν ἀῖ 1401 ϱ{αΠὈ (απίαπι α οαδὐίαίε). ἨιχβδΒ 

ΡἘ ἃ ο Ἠρίρλδόθ Ἠλῦδεπί απο τησ αγνοτητοσ και τησ απλοτητοσ. 
Οἱ οι. Ἐμ]ρ]”75 απο τησ απλοτητ. καν αγγειασ χθιστου και δικαιοσυ- 

νησ. | εισἆχν ουπι ΝΕΘΝΜ 980. 993 ἆδοιτ 8Ρ6 (56 ΕιβρΣδίδ εν χο)... 
ς Ίωη Τἱ εισ τον ΧΡ «ΙΤ ΒΡΕΚΗΡ αἱ ρ]ον ΟΙ] οπιδή”. 5δδ Οτβα1! 1436 Έρ1ρῃ 
066 Ον Ἐυίλμα]εοά Τηάνί α].... χ Πο Απιογςὲε ααάδειπι ὃ Αα] ὂι 6) βέο 
168 

4. αλλον: 1Τ. ἑτερον | ήσουν: Ἐς 4” Γρ νε ατπι Απιογεί αἱ χριστον | 
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Ἆ .. ΄ ’ 8 2 1 / Ἂ 2 /’ 

ξαμεν, 1 πνευμα ἕτερον λαμβάνετε ὃ ουκ ἐλάβετε, ἡ ευαγγέλιον 

ἕτερον ὃ οὐκ ἐδέξασθε, καλῶσ ἀνείχεσθε ὃ Λλογίζομαι γὰρ 
Δ ς / ” ιά ’ ” ’ ] Δ ΤΕΙ ’ 

μηδὲν ὑστερικέναι τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων. ϐ εἰ δὲ καὶ ἰδιώτησ 
κό / 2 3 2 τν ιά 3 2 3 Ν ’ Ρ] πό 

τῷ λόγῳ, αλλ οὐ τῇ γνῶσει, αλλ ἐν παντι φανερῶσαντεσ ἓν πα- 
-- Ἂ 6 ’ α [τά κ - 

σι εἰσ ὑμᾶσ. ἵ ἢ ἁμαρτίαν ἐποίησα ἐμαυτὸν ταπεινῶν ἵνα υμεῖσ 
ς - ο ) Ν εν ρα 3 /’ 3 / ε » 

νψωθητε, ὁτι δωρεαν το του Όεου ευαγγέλιον εὐγγγελισαµην υμῖν; 
3 ΄ ζ - 

ὃ ἄλλασ ἐκκλισίασ ἐσύλησα λαβὼν ὀψώνιον πρὸσ τὴν ὑμῶν δια- 
Ν « -- ος Ν ᾧ 

κονίαν, καὶ παρὼν πρὸσ ὑμᾶσ καὶ ὑστερηθεὶσ οὐ κατενάρκησα οὐ- 
/ Δ « / Ν 

Βενόσ᾽ 9 τὺ γὰρ ὑστέρημά µου προσανεπλήρωσαν οἱ ἀδελφοὶ ἑλ- 
{ σον ’ . ος) ανα ..) 4 ο κ 

ὤόχτεσ απὸ Ἠακεδονίασ᾽ καὶ ἐν παντι αβαρῇ ἐμαυτον υμῖν ἐτήρησα 

ελαβετε: Εα εδεξασθε | ευαγγ. ετερον: ΕΕΤΑ ϱ αᾶᾶ λαµβανεται (ᾳ ας- 

οερἰςἑί5) | ανειχεσθε 611 ΝΡΕΕΟΚΙΝΜΡ (Ἐ ενειχεσται) 4] Ρία ΟἨΙπΙΟΡο 

5ομηθὶ Επία]σοά Ώαπα ... ς (-- 0 87) Ίνειχεσθε επι 47. αἳ πια (9 αρ 

Φογῖ) ΟΗχΤοθΡἱ5 Τμάτί αἱ (εενίε τί εα ή βαπ{) ... Ἰπ ανεχεσθε οἶπι 

ΒΡ” 17. ΟΥΥ84 120, Τίεπνχ ραέὐπιιί, εοπίτα ἆ ο ξρ νς Απιῦγδί αἱ ρα- 
εγεποζητ. 

5. γαρ ΠΠ ΑΡΕΕΑΚΙΜΡ είς (4ΤΠΙ εγω γαρ ουτωσ λογιζοµαι) ... Ἰωῃ δε ο. 

Β | Όστερηκεναι: ΡΕ ἆ ϱ {α {01 α11δοἨπα α4ά εν (ἴα αἱ οπι) υμνν. Βὶς 

4 ο χ {ο]: εωδέύπιο επέπι Ίππο πιζ]έῖ ππῖπιις }εοῖδεε ἐπ υοδὲς αὖ αἰίῖ αρῥ. ({οἱ 

α πιαφπῖε αρρ., τ αὖ Ἰδ φωῖ υαζᾶε φιωιέ αροδίοῖῖ). Οοπίτα { νρ εαν. 
επἰπι πῖ]ητζ πιε πιῖπιι }εοίβδε α (Τη ΟΠΙ) πιαφπῖς αρ). (ἴα υοῦῖς αὖ αἶῖς 

αρρ.), 5 εωἰκί. πιε επίπι πι πιιζ[ο {ἐπγεγίογεπι «85ε φιιῖ 8ργα πιοᾶμπι βειηέ 

αροβέοϊῖδ, Απιργβί επωδό. επῖπι πιο ἴπ πιιζῖο ἴπ]εγίογεπι Γωΐςςε ἐῑς φαΐ υα[ᾶε 
αππέ αροδἰοζζ. 

6. ει δε (8Υ1Ρ ο.3) και οὐ. τ δἳ αιέεπι εἰ, ἔτι α]13οἨπι Απηῤισι φεᾷ εί οἱ... ὉἨ 

οπι δε, Ίέεπι Ἠαβεπί ἆ 6 ἔρ απη ἀεπιῖά {οἱ 6έ δἱ, νρζ]θ Ῥε]αρ ΒΥΥδΟΣ παπι 

εί αἶ, Ρο «οΡ ΠΙ] πἰςῖ δὲ | ιδιωτησ: ΡΕ ἆ ϱ 6 ἀεπιῖα αἰαεμπι (Απιργοί 
Ροβί τω λογω) αἀᾶ ευµιυ | φανερωσαντεσ οππῃι Ν”ΒΕΡΤα 1Τ. 6 (πιαπίγο- 
βἰαπέεε { --δἰαίμδ δια), Ἰέθτη αἀάῑἴο εαυτουσ Μ 108” 8Ρὲ ρο (πιαπίγε- 

εἰαυέπιε) ΑΥΤΑ; 67. φανερωσαι εαυτουσ...ς φαγερωῦθεντεσ ο. ΝΕΡΕΕΚΙΡ 

8] Ρἱεστ (πιαπ{γεδίαξί αεί) νΕε]9 (πιαπ{γεδίαξέ θµππιις, θἳ. {οἱ Ἠατ]) αγταΐτ 
ορ ΟΗΥ705 Ἐπί]ια]οοά Τμανί Ώαι Βεάα] (πιαπ{Γεδέὲ βιππιϱ) ... ο 6 ἆ 
ϱ Ε απ {πι ἀθπι]ᾷ Ποχ Απιρτςί ΑΙ φανερωθεισ (πιαπ{γεδίμθ νε] πιαπέγε- 

δίαίιιδ δι) ... 1. 108. φανέρωθεντι | εν παντι: ἔρτ να Απιυγςί Ῥε]ας 
ἴπ οπιπῖὔδιδ | εν πασιν: Ἐα Ερ τ νρ Απιοταί Ῥε]αρ οπη, πθο οκρτίτη ΒΥΤ 

568 {εν πασιν εισ υμασ: ᾱ ο ἴπ ΟΠΙΊΕΒ 908 

Ἰ. ἡ (ἆ ο απ, Απβοβ πιοἩ ππιφιζᾶ): Ἐα { µη, Ίίεπ {6 ν νο Απιζιιί 

Ῥε]αρ αιέ (τ απ) πωπιφωᾶ | εμαυτον οιπι ΝΒΚΝΜ αἱ ρ]θν Ο55134 Οµχ 

Επίμα]εοᾶ Τμάτί Ώαπα... ΡΕΕΚΙΡ ὅδ. Τ4. 98. ἨδοΓ εαυτον 

8. ουϐενοσ 61πλ ΝΕΜΡ 1Τ. ὃτ. 80. 11933” Επίμα]οοᾶ Ώαπα.., ς ουδενοσ 
επι ΡΕΕΕΚΙ, αἱ ρ]ον ΟΙτ110 Τμάτί 

ὃ. εµαυτο» υμιν ουπῃ ΝΤΕΜΡ (Ἠ υμιν εµαυτον υμιν) 1Τ. δτ"3 Τδ. 98. ἆ 
[νο Ειπίμα]ζοᾶ (Α προ πιοη πιο ἵπ υοῦἱΐς; οοπίτα Απιρτβίροτο αὖπε 
Οπεγε ΦεΒίΥΟ πιε ἕρδιπι) ... ς Τϊ υμιν εµαυτον πι ΝΕΡΕΤΕΒΤΕΡΤΑΙ, ( 

19, 11 

19. 138 

Αοΐ 18, 5 
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Ν ι - σα « ’ 

καὶ τηρήσω. 146) ἔστι ἀλήθεια Χριστου ἐν ἐμοί, ὅτι ἡ καὐχησισ 
σ 3 / 3 ο 3. -- ’ ος πλ , 

αὗτι οὐ φραγήσεται εἰσ ἐμὲ ἐν τοῖς κλίµασιντησ χαϊασ. 1 1 διατύ; 
ιέ4 2 2 κ, τς - [4 ΔΝ ο} 6) ια Δ - ΝΔ / 

ὅτι οὐκ ἀγαπω ὑμᾶσ; ὁ Φεὺσ οἵδεν. 13 ὃ δὲ ποιῶω, καὶ ποιῄσω, 
4 3 / Δ 9 Δ ος / 3 / [κά 5) πα 
ἵνα ἐκκόψω τὴν ἀφορμὴν τῶν Θελύντων ἀφορμήν, ὕα ἓν ᾧ καυ- 

- ε - ν 5 ον ς - : 
χώνται εὑρεθῶσιν καθὼσ καὶ ἡμεῖσ. 19 οἱ γὰρ τοιοῦτοι ψευδα- 

΄ .] / / ’ . 3 / 

πόστολοι, ἐργάται δύλιοι, μετασχηματιζόµενοι εἰσ ἀποστόλουσ Χρι- 
” Ν .ά ον 2 { - 

στου. 14 καὶ οὐ Φαῦμα᾽ αὐτὺσ γὰρ ὁ σατανᾶσ μετασχηματίζεται 
5 3/ / 32 / 3. 3 Ν « / 3 - 

εἰσ ἄγγέλον φωτόσ. 19 οὐ µέγα οὖν εἰ καὶ οἱ διάκονοι αὐτοῦ µετα- 
ς / - σα [ Δ 

σχηματίζονται ὧσ διάκονοι δικαιοσύνησ᾽ ὧν τὸ τέλοσ ἔσται κατὰ 

τὰ ἔργα αὐτῶν. 
᾿ η ” στ : σσ η Ἂ 

16 Πάλι λέγω, µή τίσ µε δόξι ἄφρονα εἶναι" εἰ δὲ µήγε, κάν 
ς 3/ ον 0 / [τά .) Δ ’ ιά ο] 

ὧσ ἄφρονα δέξασθέ µε, ἵνα κἀγὼ μικρόν τι καυχήσωµαι. 1 ὃ 

ν]ᾷο απἰς) αἱ Ρρ]οι σ Ρο απ Τ]άντί Ώαπα... κ δτη 110. οἵὰ υμιυν. μι 

ο414119 (τὸ γὰρ ὑστέρημα - ἀπὸ Ἰακεδ.); 

10. χριστου: ϱ8Σ οπι (8εᾷ 1ρ56” Βαρρ]α5δο νά!) | ου φραγηήσεται: Ἱία 

εί. ςὁ α) απ... ς ου σφραγισεται ἀᾳε εομ]εσίινα νε] αΓΓοΥ6 ({π16ι 

βϊο 4505, 14. Τ4. 958. ου σφραγησετ.) | εισεµε: πα 9. 190. 8Ρ9 εν 

εµου ... ΟἨΥ (εί.πιο5ο 5) Τά τί οπι ] κλιµασιν: ΡΥ1 ὃτ. αἱ αἲα κληµ- | 

τήσ αχαϊΐασ: Ε 14. οι τησ 

11. οτι: Β ΟΙ | ο Φεοσ: ϱ" Τμάτί οπ1 ο 

19. εκκοψω: 114. εγκοψω | 1 αἱ Ραπο καυχονται | καθ. και ηµεισ: ΕΒΙ 
ἀδέὲ καθ. κ. Ὄμεισ 

19. ου γαρ: ΕΕΤᾷΒΙ ου γαρ | ψευδαποστολον (οίαπι ᾳ γεειώαμοδἰοῖ() ... 

ΡΕ ψευδοαποστολον. Ιίαπι ῥδεμάοαμοδίοζί ἆ ο { πιδῖ χ να, πος α]ίαν 

Απηθημι ΗΙοτβα]1 α1ἰ. Αριᾶ Τοι{παχο ὄ1ή νατ]απί οὰ ἆ (ει, δια]. δει- 
αφοδίοίοΒδ, ΠΟἩ Ι{6ΠΙΡΙΑ6ΣΕΥ 3). | εισ αποστολουσ: Ἐὰ ΟΠ εισ (1 νε 

ὑαπδ]{φιαπέες 86 ἴπι αροδίοίοδ; 5 5αῦ ὁ ἐγαισ]ίφιυαξζ εἰς) 

14. ου Θαυμα οπΊη Ἀβρ΄εαρα 1τ. 99. 6113 Τά. αδο ΟΥ7193 Ἠπύμα]όοὰ 
Γαπηραίδ.,., ςου Θαυμαστον επι ΡὈΘίοΒΚΙΝΜ αἱ ρίεν ΟΝΝ (ουδεν νο] 

πΏποδοὔ ρυόεν θαυμ.) Τ]ιάνί Ώαπα αἆ Ἡ. 1. [ εισαγγελον οἱ. ΟΙδπιῖτῦ 
ΟυΥ1,146. 21493 ο{οαί ερ 215 Ώῃς9Ρ5 548 Οντησσ1» 18. 3356 αἱ πι Γογμπατοδ,15 

αἱ πια... ϱΈ ἆ ο πιθί ΟΣΙΩΕ4/610 ϱἆᾱ αη{αάθ]ας Τιοί[55δ Απιοἒσι Ργοππἱβα5 
ὧσ αγγελοσ 

16. ουν: ὮἨ ἆ ο ΠΙΘΙ ϱο ΦΥ ΑγΏ 1μοί/ 155 οπι | οι Φιακονοι (190. αγγε- 

λοι) αυτου: Κ ΟΠ διακ. | αυτου: κ εαυτου | ωσ διακ. δικαι.: απηραιήν 

εισ Φιακονουσ δν. | εσται εἴ. Ο16πΙΦΗ1 εἰο .... ϱ" ἆ ο πιδὶ ΤμοἳΕ εστιν 
{οπι σο Πέ), χ ποΏ οχρτίπα 

16. µε ρτῖ: ὃΤ. οπι | κηγε: ϱ µη | καγω µικρον τι ΟΙΤΗ ΝΕΡΕΡΑΚΙΜΡΗ 
8] Ρ]α 16 νο ΘΥΥΣΟΝ ατπι αοί] 6ο (οοΡ αἱ «ἴογίε εἰίαπι ραιζίερεν) Εαί]α] 

σοᾷ μάτι Ώαπι είς... ς (- αυ Β2) µικρον τι καγῳ οπι ΠΠΙΠΙΡΟ Ρας 

νΙ (ππ]115 αρ Βοτ]) ΒΥΤΡ 0ος | καυχήσωµαι ΟΠ ΑΗΡΑΝ α] ρ]ον ΟΗΥΤΙ9 

Τμάτί Ώλπι ... ΡΕΚΙΡΗ τὸ. ἀδοιΣ αἱ Εαίμα]ζοἆ καυχησοµαι 
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λαλῶ, οὐ κατὰ κύριον λαλῶ, ἆλλ ὧσ ἐν ἀφροσύνῃ, ἐν ταύτῃ τῇ 
. - π Ν » π 

ὑποστάσει τῆσ καυχῄσεωσ. 15 ἐπεὶ πολλοί καυχώνται κατὰ 

σάρκα, κπάγὼ καυχήσοµαι. 19) ἡδέωσ γὰρ ἀνέχεσθε τῶν ἀφρόνων 
ῃ ” . 9 ον ο Ν / ς, -α . ”/ 

φρόνιµοι ὄντεσ᾽ 240 ἀνέχεσθε γὰρ εἴ τισ ὑμᾶσ καταδουλοῖ, εἰ τισ 
/ / ” 3 / 

κατεσθίει, εἰ τισ λαμβάνει, εἴ τισ ἐπαίρεται, εἰ τισ εἰσ πρόσωπον 
ξ , ο] , ; ς σ ς ο 2 / ο 
ὑμᾶσ δέρει. 21 κατὰ ἀτιμίαν λέγω, ὧσ ὅτι ἡμεῖσ ἠσθένήκαμεν 

ἐν ᾧ ὃδ᾽ ἄν τισ τολμά, ἐν ἀφροσύνῃ λέγω, τολμώ κἀγώ. 32 Εβραϊοί 
5 2 / 3 - ’ » 3 ’ / 3 ’ 3 

εἰσω; κἀγώ. Ισραμλεῖταί εἰσιν: καγώ. σπέρμα ᾿ἄβραάμ εἰσι; 
2 / ’ - ο οὔ ο) - ς Ν δικο ο 

κάἀγῶ. 25 διάκονοι «Χριστοῦ εἰσίν; παραφρονών λαλῶ, υπὲρ ἐγώ 
/ κ 3 ο” 

ἓν κὐποισ περισσοτέρωσ, ἐν πληγαῖσ περισσοτέρωσ, ἐν φυλακαῖσ 

1Τ. ου κατα κυρ. λαλω εππι ΝΒΡΑΚΡΗ α113 Γρ ΒΥΥΣΕΒ αγπι ααίἩ Ῥαρτορεα 195 
ΟΥ Ώαπι (Επίμα]σοᾶ ου δια Ίγ λαλω, 5εᾶ δια 7 ἵπ 1αδιτα) Ονπί 
2650,ς ου λαλω κα. κυρ. οι ΡΕΙΗΜ αἱ] Ρ]εχ ἆ ο 1 νΡ δο 6ορ 8ΥΤΡ 
Τμάτι ΤΗΡΗΨΙ 06ος Οτἰπ{3 950 ΑπσάοσίνΣ Απιῤιςί αἱ]. Βεὰ Ῥτο κατα κυ- 

ριον 114. ἐν νρςῖο ᾗι ἀθιηῖᾶ (ποι Ἰέεπι απι {ο1). Ον]πί 05 Απηριςδί Δρ 
κατα Όεον, δεσιπζιπι ἄειπι, 9Τ. κατα ανθρωπον 

18. καυχωνται: 1, 8] Ρας -χονται | κατα σαρκα επι Ν”Ρ"εακ 1Τ. ΤΙ. 

τὸ. 8Ρ9 Οµ1130 Ώαπα... ς Τη ΤΙ κα, την σα. ΟΠΠ ΝΕΒΡΟἨΚΤΙΜΡ αἱ ρ]αυ 

Τμάτί | κπαυχησοµαι: 1Τ. ὃτ. ϱδὲ1” -σωμαι 

90. ανεχεσῦ.. γαρ: αἲπι πάᾶ (46 510) εἴ τισ ἐξαπατᾷ ὑμᾶσ | εισ προσω- 
πον υμασ οππῃ ΝΒΡ εἴέΏΕΑΡ Ἰτ. ὃπ. Τὸ. ο56ἳ 8ρθ (αρἳ]) ἆ είσινς 

(8οᾷ ατΏ ὧν ο08 Γασίοηι 510) 3ΥΤΡ αεἰ]ι Εαίμα]σοά Ώαπι Ονπί 5818 Απιυνεί 

8] ...5 υμασ εισπροσωπ. ο ΡΌΚΙΜ αἱ Ῥ]6υ ΘΥΙΣΕΝ ατπη ϱο ΟΗΥ72Ι 
Τατ 

91. ἡµεισ: ΕΙ 6 Ροδί ησθενη. Ρον | ἠσθενηκαµεν ΟΠ ΝΕ ΙΤ ({ορίο 

ανπι) 9τ. Τὸ. 950. Ἐπίμα]έοά ,,, ς ΤΙ ἠσθενησαµεν ΟΗΠΙ ΡΕΡΑΚΙΜΡ 
αἱ ρ]εν Ον Τμάτί Ώαπι. Ῥταείοετεα ΡΕ ἆ ο νρύ1θ ἀοπιῖά αΠασμπα Απιῤιςι 
(ποτ Πζενη {6 τ απη {ι {οἱ Ααράοείτ 4) α4ᾷ εν τουτω τω µερει | ὃ᾽ οἱ. { 
οτ Αιρ: ϱΡ" ἆανρ βγτας Απιζἒσι οπι | εν αφρο. λεγω: Ἐξία ϱ Ρο 
τολµω καγω Ρον... νξ οπι λεγω (5αρρ!Ι να) 

99. 98. εισιν; ... ς (ποπ ςε 6ὐ Β2) απαίοτ εἰσιν, 

323. ισραηλειται (αἲ πΏΊᾳπο οάΙά πια) οσα ΕΣΡ" ΕΥ, 1{επι -ληται 1, οί ρὰ- 
ΗΠΙΡΘΡΘ .,,, ς Τμπ νσραηλιται οππ Ἀ(5εἆ ισδρα-)ΕΖΡΕΕ"ΡΑΚΜΕ εἰς 

90. χριστου εισιν: ΕΕΙα ρ εισ. χρι. | λαλω οἳπΙ ΔΗΚΙΝΜΡ αἱ Ρ]εγ ΡΥΤΡ ϱορ 

ΑΤΏ οίςο.... ΕΡΕ 1. οδόῖ ΡΙΚ ΤΤΙ68 λεγω, Ίἴθπι ἄἶσο ἆ ο ἔρ νς ΒΥΙΡΟΝ σο 

Γ ὑπὲρ ἐγώ: Ἱία εππα Ῥόν, Βοραγαηί οῖαπα ΕΝ, 1, 41450 ὕπερ ἐγώ ... ἆ 
υπερεγω. Ἰμῃ οἑϊἷάϊὲ ἕπερεγώ. | εν πληγ. περισσ. εν φυλακ. υπερβαλλ., 
ομπι κ Ἔβτα σ Ον1557 Η1]450 (ο ὕπ ρίαφίε αὐιπιάαπέδις ἴπι σαγσετίθ. δµργα 

πιοᾶιωι ; Ἠ1] ἴπ ρία. αὐιπιᾷ. πι οιδίοᾶ 5 επιὔπεπίζις). Οοπβτπιαί οἱ. Ονὔ 

100 τίσ δύναται ἡμῶν τοῦτο εἰπεῖν εν φυλακ. υπερβαλλ.; Τίεπι Ῥ εν 
φυλ. υπερβαλλ. εν πληγ. περισσ. ... Ώπ εν φυλαχ. περισσ. εν πληγ. 
υπερβαλλ. οππι ΕΡΤ είός 1Ττ. ἆ ε ἔνς (Ηἱ οπιπας πι οαγοεγῖῤ. αδιμιᾷ. ἴπι 

Φίαμ. διργα πιο.) ϱο αθία Ον 5 ποῦ εκ Ῥ]ή]ος (5εᾷ περισσευοντωσ) 
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616 1, 24. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Ε΄ 

ῃ / : « 
ὑπερβαλλόντωσ, ἐν Θανάτοισ πολλάκισ' 24 ὑπὺ Ιουδαίων πεντάκισ 

2) Ν ο 2 

τεσσεράκοντα παρὰ µίαν ἔλαβον, 30 τρὶσ ἑοαβδίσθην, ἆπαξ ἑλι- 
’ Ν 3 νά | 3 ο -ω - . 

Όασθην, τρισ ἐναυάγησα, νυχθήμµερο» ἐν τῷ βυῦθῷ πἐεποίηκα 
’ - ΄ - 

260 ὁδοιπορίαισ πολλάκισ, κινδύνοισ ποταμῶν, κινδύνοισ λῃστῶν, 
/ η / 3 3 ο. / 3 / ’ 

κινδύνοισ ἐκ γένουσ, κινδύνοισ ἐξ ἐθνῶν, κιδύνοισ ἐν πύλει, κινδύ- 
’ / 5 

νοισ ἐν ἐρημίᾳ, κινδύνοισ ἐν θαλάσσῃ, κινδύνοισ ἐν ψευδαδέλφοισ, 
/ Ν / 3 3 ’ / 3 .. Ν ” 

2ἵ κόπῳ καὶ µόχθῳ, ἓν ἀγρυπνίαισ πολλάκισ, ἐν λιμῷ καὶ δίψει, 
2 / /΄ 3 ’ Ν ή, μ] -” 

ἐν νηστείαισ πολλάκισ, ἐν ψύχει καὶ γυμµνότητι. 35 χωρὶσ τῶν παρ- 
Ν « ιά ς - - 

εχτὸσ ἤ ἐπίστασίσ µοι ἡ καθ ἡμέραν, ἡ μέριμνα πασών τῶν 
-- - Ν -- 

ἐκκλησιῶν. 29 τίσ ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενώ; τίσ σκανδαλίζεται, 
Ν 2 εν - 3 νά -- Ν ” } / 

καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι; 90 εἰ καυχᾶσθαι δεῖ, τὰ τῇσ ἀσθενείασ 
΄ 91 [4 Γι Ν Δ - , » - π . 

µου Καυχήσομαι. ὁ Φεὺσ και πατὴρ τοῦ κυρίου ᾿Ιησοῦυ οἶδεν, ὁ 

Αιρᾶοείγά Απιρτεί α]...ς Τί εν πληγ. υπερβαλλ. εν φυλ. περισσ. ουπι 

ΝΟΡΌΚΙΝ αἱ] ρ]εν αγταίτ οορ αἲπι ΟΥ5318 0126 Τ]νάτί Όαπι ... Οἶ6πι 

605 Ἐπίμα]οοᾶ εν πληγ. υπερβαλλ., οπι]βείβ εν φυλ. περισσ., ΤατίδοοτΡ 15 

η οατοεγῖδ. Ρζυγίπιιπι ΟΠΙΙ58Ο 81{6ΓΟ ΠΠΕΤΩΌΤΟ | πολλακισ: ΡΗ1Ἠ πολλοισ 

294. τεσσερακοντ. ουΠῃ ΝΒΤΡΕ.... ς τέσσαρακ. οππι ΕδΚΙΡ εἰο ... Εα ᾖἳ 

95. εραβδισθην ευπι ΝΒΡΕΕΕΚΙΡ αἱ Ρευπια (8 αρ Βοτῖ, ὅ αρ Μα) Ον) 

35]. 81390 Εβρ» 555 Ἐπίλα]σοά α]... ς ερραβδισθ. ουπι Μ αἱ ρία ΟΥ 

Τμάτε Ώαπῃ | Ῥ εναυγαγησα, ἆδοι εναβαγησα 

96, πολλακισ: ϱ” ἆ ε εγΙΦ.Ἠ πολλαισ 

9, κποπω (ΕΈ κονο, πῖ ν. 95. κονοισ) οππι Ν ΒΡΕΕα ἄςθᾳαρο...ς (4599) 
ΡΤαΕΠΙ εν ΕΠΙ ΝΕΕΙΙΜΡ αἱ οπιπσ! { νρ ΟΣ5)330. 596 ϱ[ΙπΙ3,10ὔ Ῥαρτεβε 55ν 

ΟΗ121 Εέμα]εοά Τμάτί Ώαπι Αισάοοίσό Απιογςί αἱ | διψευ: ΕΞ 1336Υ 
0154396 .ψη | πολλακισ Ὀϊ8: ϱ" ἆ ο ἔ νρ ΒΥΙΣΕΒ πολλαισ 

98, επιστασισ οἳπι ΒΡΗΚΑ 17, 89. 6Τ13 89ο (εί 1Τἱεοί επιτασισ) Ἰς5ὸἵ 

8Ρο (ο 5ἳ]) Ειίμα]σοᾶ (1{επ!ρ Να2355 επιστασια) ... ς ΤΙ επισυστα- 

σισ εππῃ ΚΙΝΜΕ αἱ Ρρ]οτ ΟμΥ151 Τμαάτί Ώαπι, Ἐσρ]ίοαί ΟΗΗ151 οἳ θόρυβου, 
αἱ ταραχαί, αἱ πολιορχίαι τῶν δήμων καὶὺ τῶν πόλεων ἔφοδοι. Ἐκ 

Γιαληί ἆ 6 σοποιηςιδ η πιε, Αιιςᾶοσίτά 6ἱΡ558 εἰξαΙ 55 ἔποιγεις ἴπ πιε, 
ἐρνρ Απιυτδί αἱ {πδίαπίία πιεα :: οἳ αἆ Αοἱ 24, 19 | µοι σαι Ν Ἠεα 

17. Εαίμα]οοᾶ, Ἰαμάεπι Ιαοίοπεπι νἱάσπίέαχ τεοἁ]άίρδο ἆ ο Αιρίο 

ὕπειγσιις η πιε, Ἱθπη ΒΥΤΗΙΙ σοείιιθ φιῖ οδὲ 811ΡΕΥ πιε φιοἰίᾶίε... ς Τϊ μου 

οππι ΝΕΡΕΚΙΜΡ α] ρ]ει ἐσ νς (ἆ6 Π5 νἰάς απίθ) ΟΗΥ12Τ Τ]ᾶάνίε Ώαπα | 
η καθ ηµεραν: Ἐα η (Ε3 οπι) παθηµερινη. ἨῬπσδιβ Εα οπ1 4 ᾳιοᾷ 86- 

ααϊαγ απίο εργα 

90. µου: Β οπη 

31. ο Θεοσ: ΡΕ ἆ 6 84ᾷ του νσραηλ | του κυριου βἶπο αἀἁῑίαπι ΠΩ ΝΕ 
ΕΡΙΟΚΙ, α155 σ ΑΠΙ α140Ἠπ1 ϱο ΑΥΤΡ ΟΗΥ125 (εί πο5οὔ) Ώαπι...ς (490) 
αάά ημων οπῃ ΡΕΜΡ αἱ ρ]α ἆ ο Εν (αἱ. [α ἀσπι]ά α1) ΒΥΙΣΟΒ ϱ0ρ ΑΥΤ 

αθίῃ Ἐι]ια]οοὰ Τ]μάτί Αιιρᾶοοίτ4 ο{δΗ18 Απιογαί αἱ [νήσου βῖπθ αα άΠίκιη 
ουσ ΝΒΕΡτα 1Τ. 81. 97. 118, 6 απι α189Ἠπι 6ο ΒΥΓΡ αγπη ΟΗΥ (6{.Π1Ο501) 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΒ’ 19, 9. 617 

Ἂ ” ας . - 

ὢν εὐλογητὸσ εἰσ τοὺσ αἰῶνασ, ὅτι οὐ ψεύδοµαι. Ὁ2 ἐν «{αμασκῷ ἄν 12ο 
{ ΄ . - - 

ὁ ἐθνάρχησ “4ρέτα τοῦ βασιλέωσ ἐφρούρει τήν πόλιν «{αμασκηνῶν Αοιο. 
Δ - 

πιάσαι µε, Ὁδ καὶ διὰ θυρίδοσ ἐν σαργάνῃ ἐχαλάσθην διὰ τοῦ 
Ν 4 ον 2 - 

τείχουσ και ἐξέφυγον τὰσ χεῖρασ αυτοῦ. 

ΧΠ. 

- α Π 
1 Καυχᾶσθαι δεῖ, οὐ συμφέρον μέν, ἐλεύσομαι δὲ εἰσ ὀπτα- 1 3 

λ ς ” - 

σίασ καὶ ἀποκαλύψεισ κυρίου. 3 οἶδα ἄνθρωπον ἐν «Χριστῷ πρὸ 

ενς 3ᾷ χριστου οΝΠΙ ΡΕΚΙΜΡ αἱ Ρρ]ετ ἆ ο {νρ (αεί. {ι ἀεπιῖᾶ 31) 6υτ 

8ΕἩ σορ οί Επίμα]έοά Τμάνί Ώαπι Ας Απιργβί αἱ | ειστουσ αιωνασ: 
πες κ 5αρρ] η πις 

85. πολα’ δαμασκήνων οπτα ΝΕΡ" εἴοΕεαν 1Τ. 97. Τ4. αδον Επίµα]σοοᾶ, 1ΐέαπη 
Ιένρ αγ ...ς ΤΙ δαµασκ. πολιν οππι ΡΌΚΙΝΜ. αἱ Ρρ]εντ ΟΥ ΤΠάτί 

Ώατη | πιασαι µε 5ἴπο ελών οπἵη ΒΡ” ἆ ο Ενα ΒΥΙΣΟΒ αΤθ ΑΥΠΙ ΏγοςοΡ 
58345 (φησι γουν ο πανλοσ' εν ὁαμασκω ο εΘναρχησ αρετα του βα- 

σιλεωσ δαµασκηνων εφρουρει την πολιν πιασαι µε) Απιζιιι α]....ς 

αάά ϐελων οΙΤη ΝΡΕΕΚΤΜΡ αἱ οπιπὐΙἀ σο Ον Ἐπί]α]εοά Τηάτέ Ώαπα: 
16θπι Ῥτασπι ὤελων ΕΡΤα ϱ 6ΟΡ ΒΥΤΡ αθίἩ 

88. εν σαογανη (κ -νει) αἳ. ΟΤ3/553015 οίο.... ΕΡΤάΒΙ οπι. Εχκρ]ϊσαί 110πις 
ἐν σφυρίδε. Βϊπιϊϊίεν αριᾶ Ζοπαταπι εἶδοσ σπυρίδοσ ἀῑοϊίαν. 

ΧΠ. 1, καιχασθαι δει (εί. ὃσ Τωη, Ἰίοπι 68’) επ ΒΡΕΕΕΟΙΡ 17. 81. δΤ. 

99, 108. 197. αἱ ρ]α50 4 ο [ανα ρο βγταίί ατθ ΕιίμαΙ ο Απιργεί α]. 

Φοᾶ 99. 1ΤΙεεί νο Ἐπίμαϊἰσοᾶ Απιῤγδε αἱ Ρρτασπι ει, Ἰξεπι δὸ ]εοξῖοηε 

ΡΤῖπιπς Π]αηΠς χαυχασθαι δε ΠΟΠ πιπίαία.... ς (Ξ Βᾳ, Ἠππο εἰ αν’ 

γ]ᾷο απίθ) ΤΙ καυχασθαι δη οππι ΚΜ αἱ Ρρ]α αεμα!ῦ (δη Ῥεν εξ εοοε 

ΕΧΡΥΕΡΒΒΟ) ΑΠΕ 5355 {ελεγεν΄ καυχασθαι δη ου συμφερει µου, αλλα 

τα τησ ασδθ. µου καυχησομµαι) 0115355 ΤΗάνί Ώαπιθεο. Πέεπη κρ 114, 
οοΡρ ΤΠΡΗΥΙ καυχ. δε | ου συµφερον (5 -ρει) µεν εππι ΑΡΕαΡ 17. 6133. 

Ίέθπα (ν]ᾶο ρο5θ) Ε (6) νς «ορ. Βἰπι]ίεν Ὁ6ἳ" ΑΥΥ5ΣΕΒ 4Υθ αε{Ἡ ϱο 

Ειίμα]οᾶ ου συµφερεν... ς Τϊ ου συμφερει (ΡΕ συνφ-) µοι εππι ΡΕ 

ΚΙ, αἱ ρ]ετ ἆ ο (5 πεῦ]ιῖ φιίᾷεπι) ΒΥΤΡ (5εἆ αᾶά «. οϱ. αιέεπι ροβί ου) 

ΑίΠ (αἱ απία) Ον Τμάτί Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ 06ο Βεᾶα] (Απιῤγβί ν]ὰς Ρρο8) 
Γ ελευσ. δε ἑππι ΝΕΕΑΡ 1Τ. Τὸ. 80. 118. 919. ἔςᾳ νο εορ ατπι Εαίμα]οοά 

Ώαπι Απιζισι αἱ. Ῥεᾶ Ὦ 915. ελ. δε καν... ς Τϊ ελευσ. γαρ ουπι ΡΕΚΙ, 

α] Ῥ]αγ ΑΥταίς σο (ἆ ο εἶ Ρτο επίπιὸ Ῥτο ελ) Ον ΤΗάτί ΤΠΡΗΥΙ Οες, 

δίο Ἱρῖίαγ (οίαπι Ἰοεμπι γαάςΙάεταπέ Ἱπίεχρτείες: ἆ ο «ἰογίατί οροτίέεέ, 

ποη επρεᾶέ πατ]ῃῖ, υεπίαπι εἶ αἄ, 5 «πογίαγί ορογί{αεί, τοπ επρεᾶέ πιτ]ῖ φιιῖ- 

ἄεπι, σεπῖαπι αμίεπι αἴ, {νρ Ῥοᾶ τα] δὲ φἰογίαγὲ ορογέεί, ποπ εαπρεαί φιιζᾶεπι 

(δε μ] πιζζ), οεπίαπι αιέεπι αἄ, Αιηθτςδί δἳ φζογίατί ορογέεξ, δεᾷ πιοτι ΟΡ118 

δέ πι], οεπίαπι αμίεπι αἴ: 5ο «ἰοτίατί ορογίεί, δεᾷ ποπ πιεζῖµς εδ, εί 

επέπι υεπίο αἄ, ΝΥΥΣΕ3 Εογίαγί ορογέεί, δεᾷ ποπ επρεᾶε, υεπίο επίπι αἴ, 

ΒΥΥΡ «ἰογίαγϊ ορογέεί, ποπ (αμέεπι πἀάῑίαχ ο. ο.) επρεαέ πα], υεπίαπι 

Ὁ. επίπ απ, οορ ἀἰογίαγί αµίεπι ποπ εαρεᾶέ φιίᾶεπι, υοεπίαπι αμέεπι αἆ, 



015 1ο, 9. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 

» ” ΄ 2 3 / 2 στ 2 3 Ν ο [ 

ετῶν δεκατἐσσἀάρω», ἐίτε ἐν σώματι οὐκ οίδα, ειτὲ ἕκτοσ του σῶ- 
ε Ν σ ε ” 

µατοσ οὐκ οἶδα, ὃ Θεὺσ οἵδεν, ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕωσ τρίτου 
5 » ς ατα Δ - ”/ 2 5 ; ο 

οὐρανου. ὃ και οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον, εἴτε ἐν σώματι εἴτε 
ΔΝ ” [ή 3 αφ { ΔΝ στ ιά ε / .) Δ 

πρ. χωρὶσ τοῦ σώµατοσ οὐκ οἶδα, ὁ Φεὺσ οἵδεν, 4 ὅτι ἠρπάγη εἰσ τὸν 
/ Ν 2/ ε/ αν) 5) 25λ 3 [ή 

παράδεισον και Ί/πουσὲεν ἄρρητα ῥήματα, ἆ οὐκ ἐξον ἄνθρωπῳ 
ο, 19 - ς 4 - / κ ς Δ Ν 3 ” 3 

µία λαλῆσαι. Ὁ υπὲρ τοῦ τοιούτου καυχήσοµαι, ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ 
/ 3 ΝΔ 3 -- 3 / ε) }λ Δ / ο 

καυχήσοµαι εἰ µῆ ἐν ταῖσ ἀσθενείαισ µου. ϐ εὰν γὰρ θελήσω 

9. 

αθἰἩ εἰ εοσε οἰογίαγὺ φιϊᾶεπι ποπ γεοέµι ἐδί, υαοπίανιιδ Φπιοφιο αἄ. Τα 

Βιλα]οοᾷ (οοτταρίς): εἰ καυχᾶσθαι δεῖ οὐ συμφέρει" ἐλεύσομ. δὲ εἰσ. 

Λά οοπιπιεπάαπάαπι απίεπα ]δοοῖοποπι Ἐ]ενΙτίαπαπα [πο ΟµΥ198: τί 
τοῦτο; ὁ τοσαῦτα εἰπών, φησί" καυχᾶσθαι δή οὔ συμφέρεν µου, φη- 
σὶν ὡσ οὐδὲν εἰρηκώσ; οὐχ ὡὧσ οὐδὲν εἰρηκώσ, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ μέλλει µετα- 
βαίνενν εἰσ ἕτερον εἶδοσ καυχήσεωσ, ὃ μισθὸν μὲν οὐκ ἔχει τοσοῦτον 
λαμπρότερον δὲ δοκεῖ δεικνύναι τοῖσ πολλοῖσ, οὐ τοῖσ ἀκριῤῶσ ἐξετά- 
ζουσι, φησί" καυχ. δὴ οὗ συµφ. µου. τὰ γὰρ μεγάλα καυχήµατα ταῦτα 
ἅπερ ἀπηριθμήσατο, τὰ τῶν πειρασμῶν. ἔχει δὲ καὶ ἕτερα λέγειν, τὰ 
τῶν ἀποκαλύψεων, τὰ τῶν ἀπορρήτων μυστηρίων. καὺ τίνοσ ἕνεκεν 

φησίν᾽ οὗ συµφ. µοι; οἰο. Νας πιπαδ δαπάςπι Ιεοοπεπῃ ἰδβίαία 

Τιιάνέ: ἐμοὶ μὲν οὗ λυσιτελὴσ ἡ τούτων διήγησισ, ὑμῖν δὲ σύμφοροσ] 
τῆσ ὑμετέρασ τοίνυν προμηθούμενοσ ὠφελείασ ἀναγκάζομαι λέγειν 
ἅπερ ἐμαυτῷ συμφέρειν οὐκ οἴομαν. | εισ: ΕΝ αάὰ τὰσ (5εᾶ Ρα τα 

μαβοπί) | κυριου: ἘΕῖᾶ ᾳ χριστου 

εν σώµατι: ΡΕ" εν τω σωμ. | του σωµατοσ ΕΠΙ ΝΡΕΕΑΚΗΜ αἱ {ογθ 
οππη Ο11564 Μοα(ΠιερΙρμ στὸ Α 1473. 615 Α] πα... ΤΠ ΟΠ του οἱ Ἡ 48ΟΥ 
(4567 οπι εἴ. ν. 84) | εωσ: Ἐα αἀᾷ του 

:ἕντε εν σώµατι: 2. 1Π. 2989. 98. τὸ. Ον105 Τ]άνί ΤΗΡΊΥΙ αἆᾶ ουκ οιδα 

χωρισ εστι ΒΡΕ ΜοαίΠεΡΙΡΗΣΤΟ, ς εχτοσ ΟΝΠΙ ΝΡΡΘΙΕΕ"ΤΡΩΚΗΜΡ 

8]. οπιπσ]ά ΟΠ11ῦ Ἠπίμα]σοά Τ]μάτί Ώαπι. Εδίαπι 1ὲ νρ επίγα εογρις. 

| ουκ οιδα οπΙη ΝΡΕΕΑΚΙΝΜΡ αἱ οιπηνΊά 16 νο γ6]! Ονίαί 4684 ΟΥ Εαὔ]να] 
οοά Τμάτί Ώαπι θίο ... 1η οσα 6ππη Ἡ Μοί]ιοά εΡΙΡΙ5Τ5 | ο Φεοσ οιδεν: 

ΟΥς (οί,π1ο8ο 3) οπι, Ἠαλβροαί ααίοπιῖὸῦ {οίαπα ]ούμπη βἷο: και οιδα οτι 

Ἠρπαγη εισ τον παραδεισο» {ειτε εν σωµατι ουκ οιδα, Σιτε ἕκτοσ του 

σώµατοσ ουκ οιδα) και ἤκουσεν αρρητα ρήματα, α ουκ εξον ανΘρωπω 
.λαλησαι. | εξον (1 1Τ. εξων) ανθρωπω εἰ. ΝαΔΒΡΗΙΡΡ 13 Βας1]1ά ΙΡ 341 

01 επιθοῦ 0510196. 383. 655 4ᾳ586Ρ96 Αἱδ54 εἰο... ΟΥ9106 εξον ανθρωπον. 
ο π 

Παπι 1, 4Τ. Ώ56ἳ 141οεί εξ, ανθρωπων. ΟΕ Νααβδ]15: εἰπων ἠρπάσθαν 
ς Ν 3 , νά 

ὑπο ἀγγέλου καὶ γεγονέναι ἕωσ δευτέρου καὶ τρίτου οὐρανοῦ εἰσ τὸν 
ο π 5 Ὢ ῃ 3 

παράδεισον αὐτὸν καὶ ἑωρακέναι ἃ ἑώρακε καὶ ἀκηκοέναι ῥήματα 
3) ον 3 αλ 3 ῃ π -ὤ 11941. χ/ 
ἄρρητα, α οὐκ εξον ανθρωπῳ εἰπεῖν. Τίειι ΒαβΙά 5.1: ἤκουσα ἄρφητ. 
εκ οι ϱ) , . 

ῥήμ., ἅ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ εἰπεῖν. 

ε υπερ (ΟΥ3166 περι) του τοιουτου: Μ ΟΠ του | υπερ δε (οί. ΟΥ4106): 

ΡΣ περι δε | ταισ ασθενειαισ (93 τοισ ασθενηµασιν) µου ΕΠΙ ΝΡΟΕΕ 
ΑΚΙΜΡ αἱ ρ]εγ ἔρ νρ ο ααμαῖ Α{ΠΕαΙ 5,305 ἸπίΠα]εοὰ Τ]μάτί Ώατη αἱ 

ΑΙΩΡΙΗό 11941 οιραναᾶ 16 Απιργβέ α].... ΠΠ οιπ µου οσα Ἡρ" ΙΤ. 6τ33 



ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Ε' 19,1. ϐ69 

; 3 ”’ ” ὦα / π αγ κὼς πν η, 

καυχήσασθαι, ουκ ἔσομαι ἄφρων, ἀληδειαν γὰρ ερω᾽ φείδοµαι δὲ, 
ἷς » 3» ἃ / ς λ 4 / Ἂ ῳ / 2 » -” 

ή τισ εἰσ ἐμέ λογίσηται υπερ ὃ βλέπει μὲ 1 ἄπκουει εξ ἐμου. 
Δ ω 6 -- - 3 ς ο 1 / σα / 

τ καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν αποκαλύψεων ἵνα µὴ υπεραίρωµαι, ἐδοῦη; 
/ - ” ». ο Φ π 

µοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελοσ σατανᾶ, ὕνα μὲ κολαφίζῃ, ἵνα μὴ 

109. ἆ ο 5γτΏῖ! «ορ αὖπι 1: 6Γ αἆ ν. 9 αρ Πάσπαι {εγο ἰοδίος Ἰπ «εαάσπι 

γα οοπβοπΙπη 

6. γαρ: Ὁ αὖπι Ο19 119 ο(5)δῦ γαρ καν... Κ 6ο δε, ΟµΥ154 δε καν | καυ- 

χηήσασθαι: Ἐᾷ καυχασθαι | ΙΤ. µήπωσ εισ εµε λυγισ.τισ | ακουει 

5ἵπο τι οππη ν  ΕΡΟμ"Ὕπρια 1. ὃπτ. 61” σαπι {αῦ ἀειπ]ά Το] Ἠατ]Ἠ ϱΥν 
86Ἡ ϱοΡ ἄΥΙΏ αθ{] ΟΥ1)151. 404151 οΕἱπί 51903 Ἠπίμα]έοᾶ,,. ς Τη αάἆ τν οτι 

ΝΟΡΤΡΊΙΚ1Ρ αἱ] Ρ]εΥ ἆ ο {νρ6]ο (αῦ Πατ] σο 8ΥΥΡ ΟΠγΤὸῦ ϱ{ 1068Μ οἱ αῦ 
Τ]ιάτί Όαπα ΤΠΡΗΥΙ Όσο Απηζἒαι αἱ: 1 αποᾶ οκ πβα ἄταθσοοταπι αἆ 

ουπαπά απ ογα{Ιοπθη αάάΙ ροΐεταῖ, απεπιαάπιοᾶαπι πθς α ρα ΊΌαδ 4πιοΒ 

ΠπαἹοανίππας αὈϊοσίαπι εδί | Τμ βῖς: ἀσθενείαισ ὃ (ἐὰν γὰρ Φελήσω - 
ἐξ ἐμοῦ) Ἱ καὶ τῇ ὑπερβ. 

Τ. ινα µη οπΠΙ ΡΕΚΙΡ αἱ {ογο ΟΠΠ ἆ ο {νο ρο »γταί αγπη Τη ηί 395 (1 αἱ 
οιδζὐὑπαίαὶε γευεζαἰἰοπιπι ποπ εωἰοζζαν) Οτ1ΠΙ3 581 (10ἱ εα κιιζζζπιίαίο γευο- 

αἐίοπιιπι Ἱιε εωἰοϊζαν) αἴθιδ9- (101 πιε πια ζέιᾷο γευεζαξίοπιπι εαἰοῖ]αί πις) 

Α{ΠΕΒΙ 5358 Ο]ντὸ5 ο(5,556 Τ]άτί αἆ Ἡ. 1. οί ”)τἹ Ώαπη α] Ας 1οἩ 6,6 οἱ 
415 Απιζἒι α] ... Ὠπ Ργαθπη διΟ οΙΠη ΝδηΏτα 17. (Ἰίοπι 67. ὅδιο Ῥτο 

γνα) 6 ἘΕπίμα]εοᾶ, ΟΜ οί. αεί] --ρτοιέ υἰάεγιπέ πιε εἰ μγοιέ αιζ {εί 

πιε, «ιοπῖαπι επσεἰζιῖέ πι Ίιου εἰίαπι γευεἰαίξῖο. Ἠογιππέαπιοτι ιί (ιζᾶεπι Ίιο 

ε[ίενγεπι πια, ἀαίιδ εδί. | υπεραιρωμαι: ΡΕΙΡ Οζ. 3] αἰῖᾳ -θομαι | εδοθη: 
Ἠατ] ἆαίπι εδέ οπιύπι, νετΏ]5 εί πιο πιαθπ{διᾶο οππη ν. 6 εοηποχ!ϊς | σκολοψ 

(αἱ. βΥτΡ 1ης Ε): Ἡρ α] σκολωψ, κ αἱ σκωλωψ, ὃτ 4δεῦ σκωλοψ | σαραν: 
κα ἔσνο Οπή 551 ΟΥρ23 Βαβ]αί”θ0Τ α] (πο. 1ΐθπι Ινπί 95 Απιζγιι 

α]) αἀά µου | σατανα οππη να" Ερ"εα 1Τ3 6Τ37Χ «ορ (Ον1/358 ο,ὔ,500 5660 
του σατανα), ἴτεπι δαίΐίαμαε Ἱὲ νο Ἱγηί 595 Οἶπί»,ὔ81 ϱ{ 4601 Ῥογιριᾶτο 1ὸ 
ΟΥΡΣ53 είς... ς Τϊ σαταν οιπι ΝΟΑΥΡΡΘΙΟΕΚΙΙΡ αἱ Ρ]εν αἱ {6γο ΟΠΙΠ 

ΑΥΤΟ Ευπις Οτδ)200 ρτῖ Α{ΙΕΕΙΙ 5,398 Μαςξα]1 7190 ϱϱ185 0Ἠγτὸδ οΕ1156 Ἑ ία] 

εοᾷ Τηάνί Ώαπι (εί Γαπιρατ]5) αἱ | κολαφιζη: 1Τ. ἀδοι 118. αἱ --ϕιζει | 
να µη υπεραιρωμαι (5 ὃτ. αἱ αἲῖᾳ Ταπιρᾶτίδ -ρομαι) επι ΑΟΗΚΗΡ αἱ 

{ογε ΟΠΠ ΒΥταίΙ «ΟΡ ΤΠ 5ο ΟΥ1355 (δειται σκολοποσ του σατανα 
πολαφιζοντοσ αυτον, ινα µη ὑπεραιρηται) εδ ὸ (αυτο -- εδωκεν αγ- 

γελον σαταν ννα αυτον κολαφιση, ινα µη υπεραιφηται. και περι του- 

του τρισ τ. κυ. παρεκαλεσεν ϱ{ο) Μασδὸ (πᾶς αὐ εδοθη αβετί) Εαδ]αί 
3/99 01196 (αἱ Μας) Ἐπί]α]εοὰ Τ]άτί αἆ Ἱ. 1. οἱζοττ. 195 Ώαπῃ αἱ Τον 

ριά 19 (ζαΐωπι δή αἲξ δαεπι απεἴωπι Δαίαπαε, α «ο οοἱαρλίπαγείωγ τιό 

56 εωέοζζεγες) ΟΥ "35" οἱδθὸ (7λαΐις εδὲ πι]ά εἔο) ἨΙΙ535 (156 Ργορέε επιύπετι- 

ὑίαπι γευεἰαέζοππιπι ἀαέις εδ πιζ]έ θἐὑπιωζις ος) Απιοιι (ἑοίππι ναυδαπι 

παβεί) είο...... 80 Ίωῃ [ινα µη υπεραιρ.]. Οπήαπέ επῖπα ΝΤΑΡΕΡά 
1τ,ἆ ο [ο υνς αομαύ Τνίπί 395 (1ὲ αἱ διζὑπίίαίε γευεἰα[ϊοπιωπι εἴο) Λας 
ϱρ 19Ἡ 6/6 α(α]1 αἲ, Ἱέοια ΟΗν105 ο{5;396. 691 ϱ[5/555 ϱ610/519 (αἱ ἰάοπι Ἠαλοί 

1196) 1: Ἰδῆαςδ νεγβας βοχίρίατα ρογάϊβιοϊΗς. Τεβεγιίπηις ἔεγο 4108 
5οᾳ 1 βο]θεπη5 «οά166Ρ. Αί ὃιο 8ί α Ῥαι]ο ρτοίαεσίαπι οβδεί, απῖδ εἶθς- 

{αγης {α1ββεί Ύετρα νεγο και τη υπερβ. τ. απο}. ἵρβατη Ῥαπ]ππὶ ΠΟΠ 
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ὑπεραίρωμαι. ὃ ὑπὲρ τούτου τρὶσ τὸν κύριον παρεκάλεσα, ὕνα 
ἀποστῇ ἀπ᾿ ἐμου. 9 καὶ εἴρηκέν μοι ἀρχεῖ σοι ἡ χάρισ μου ἡ 

Ἰὰρ δύναµισ ἐν ἀσθενείᾳ τελεῖται. ἤδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσοµαι 
ἐν ταῖσ ἀσθενείαισ µου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ ἐμὲ ἡ δύναμισ τοῦ 
Χριστοῦ. 10 διὸ εὐδοκώ ἐν ἀσθενείαισ, ἓν ύβρεσι», ἐν ἀνάγκαισ, 
ἐν διωγμοῖσ καὶ στενοχωρίαισ, ὑπὲρ Χριστοῦ ὅταν γὰρ ἀσθενῶ, 
τότε δυνατόσ εἰμι. 

11 ΙΓέγονα ἄφρων ὑμεῖσ μὲ ἠναγκάσατε. ἐγω γὰρ ὤφειλον 
ὑφ ὑμῶν συνίστασθαι' οὐδὲν γὰρ ὑστέρησα τῶν ὑπερλίαν ἀπο- 

ο αἶδ ἆααα Ρρταθοθάαη{ οοπΠἹπηχίβδο απἩπι Ῥχο 6ο πιοᾶο απο ἀῑοία 

Βαπ{ ἔππι Ρτο Βαοπ{αη{Ιαγαπι οοπ{ϊπιαίάρπε σοτίαπῃ ν]άδίατ; ηθς α]]ίετ 

Ἱπ{ε]]εχοταπί ἴν ΟΥ ΑίΠ οππ Ἰπίοτρτεί[ῖρις Ῥταθίογ ΑθίμΙοραπι οπηπῖ- 

Ῥα8. Αάπιϊβίπιις ε]απι γαρθβϊία Υ6ΤΡΕ8 ινα μή υπεραιο., απαθ αἱ Ιία]αθ 

οοἆἵσθα, 41ἱο5 νρ 5θοοιία ο5ί, αἈϊασθγαπί ΟΙΠΠΘΡ, Ἱέα ΡΑίΤΙΠ Ταάπογαπα 

{ορίος Ιία]αο απϊααϊθβ]πιϊ (ργαοίογ ΠΠ) οπππθ5 ασποβοαπί. κ ἁπ- 

Ῥίαπι θδὲ απῖπ οβοπάστῖ6 αογππιάσπι ΥαΓγΡογαπῃ τεροα!1[ο. 

8. υπερ (015300 περι) τουτου (Τ,αἰϊπ] Ργορίεγ φιιοᾷ νο] Ῥγορέεν Ἰιο): Α ἵτ 

ἴπί20δ (66ᾷ Ἰαῦοί Πέ ειρεγ ιαεο) Οτ5)309 (νιὰᾷς εαρτα) Τ]ᾶτί αἆ Ἡ. ]. οί 

2,188 Ῥγαεπῃ και, Ἠῖπο Τη [και] | τρισ τον κυριον (εἳ. Ιχϊπί 015300 οεἡπί 
4601 ϱ{ς): ΡΒ ἆ ο 60Ρ αεί] τ. κυρ. τρ. 

9, ειρηκεν: Ἐα Οδ ϱ{ 1196 ειπεν. ΟΕ αἳ. 015300 απεκρινατο αυτω ο 

κυριοσ και ειπεν αυτω" | δυναμισ 8ἶπε µου ουπι κ Α"ΕΡ"κα 613"" ἆ ο 
{6 νρ 6ο απ αθί ΠΠ 205 Οσῖπίδ,δθ1. 904 ϱ{4601 Βαθ]αί 2607 Ατς]οαΙδ5: 
Τοτίραα 15 0Υρ:52 Απιογαί α] Ῥευπια (πῇΙ ρτοβαί Ι5ίά 1335 ή θεία δύνα- 
µισ ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται εἴς) ... ς (409) αἀά µου ουπῃ ποα"Ρροέεεκ 

Ὦρ αἱ ἴογο ΟΠΙΠ »γγαίτ ορ ΟΥ5)200 οέσαί 118 Α{Ἠβα1! 5,359 ΟΥ1ὸ7 ϱῇ19196. 3,13. 
10,519 Ἐαί]α]οοᾶ Τ]άτί Ῥα]]αά 35) Ώαπι αἱ | τελειταν οσπι π ΑΡΡ"Γα... 

ς τελειουται ΕΠΙ ΝΟΡΟΕΚΙΡ αἱ οπιπγίά ΟτΡί5 (αἱ απίε) ΑίΑβ ΟἨτ (αἱ 
απίθ) Ειί]λα]οοᾶ είο | ασθενειαισ µου ΟΝΠΙ ΔΑΡΕΕάΑΚΙΡ αἱ ρ]οχ Τέ να 

ΒΥΥΣΟΒ φα] αθίἩ πο ΟΥ5150: 393 αἱ πια... Ἡ 6113 τ{. αγ] ΒΥΤΡ 6ο ΑΓΠΙ 
112961 ο(]αΐ (βοἁ]αἲ βιοί ΙεοίΙο) ΟΠ µου | επισκηνωση: 1, 1Τ. 47. 116. 

ἀ8οἵ Γ5οἵ -νωσει 

10, ασθενειαισ (εί. ἆ ο Εαπι {α ἀθπα]ᾶ Πατ] {οἱ Ταγίδοουρ 15 ε{ο): Ἐρια 

νροἰο Οτῖπί2,6τὸ αά µου | εν αναγκαισ (εἳ. αθ): νἩ Οτ5)315 και αναγ- 
καισ (νἨ εν-- 8εᾷ 1ρ8ο3 α ΡΙΡΟΣ ε ποἰανΙι) | εν διωγµοισ: Α οπ1 | και 

στενοχωριαισ ουπι ΑΒ ΟΥ5»315, Ίέθπι Τ4. 45ΟΥ ΑΤΠΙ και εν στεν. ... 
ς Ίωη Τϊ εν στεν. ΟΠ ΝΟΡΕΕάΚΙΡ αἱ Ρ]οτ Τέ νο τα]! ΟΣ2304 οἰϊπί 3,615 
Ον Επίμα] Τμάνί Ώαπι Τοτί α] | οταν: Ε οτε | δυνατοσ ειμι(ἀο ἔνε 

Ουν]π{2,196 ο(35Ἱ οἱς ροΐετιδ 8πι): Ἐς δυνατω, δ Λοίεπίογ ἓ ΡοΐεπΒ 81. 

11. γεγονα: Ἑ εγεγωνα, ἅ εγεγονα | αφρων οππι ΝΑΒΡΕΕΑΚ αἱ 11815 1{ 
νρ βαῖἩ 60Ρ ΑΥΠΙ ἁαίἩ Ονσα!τό Ἠπίμα]οοᾶ Απιῤῆᾶας Απζτιί α]...ς 
(Ξ αυ Βπ) αἀά καύχωμενοσ (1, αἱ -χομενοσ) ου ΗΡ αἱ Ῥρ]α 9Υτπ!Υ ρο 

ΟΠΥΤ45 Τ]νάτί Ώαπι α] [ υφ (1 ΡΕ” οπι) υμων: Α υφ ημ. | ουδεν (οδοτ 
ου6εν) γαρ οὐ. ΕΙΙΒΡΣ 105 ϱίς.... Β ουδ. Υ. τι... ΕΡΤ ρου γαρ | υπερ- 
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’ 3 Δ 2 ’ » Δ Δ - κ. 2 ’ 

στύλων, εἰ καὶ οὐδέν εἰμι. 12 τὰ μὲν σημεῖα τοῦ ἀποστόλου κατ- 
’ : ς » ’ ς - Δ Δ 

Ἰργάσθη ἐν υμῖν ἐν πάσῃ υποµονῇ σηµείοισ τε καὶ τέρασιν καὶ δυ- 
/ / / 3 ο 9 / ς λ Δ λ 3 / 

γάμεσιν. 19 τί γάρ ἐστιν ὃ ἠσσώθητε ὑπὲρ τὰσ λοιπὰσ ἐκκλησίασ, 
Άι -ᾱν μ., Α Ν 2 / « κα 

ε{ μὴ ὅτι αὐτὸσ ἐγὼ οὐ κατενάρχησα ὑμῶν; χαρίσασθε μοι τὴν ἄδι- 
, / 3 Δ / - ς ” 3 . λ ς ο 

κίαν ταύτην. 14 ἰδοὺ τρίτον τοῦτο ἑτοίμωσ ἔχω ελθεῖν πρὸσ ὑμᾶσ, 
Ν 2 / Ὠ 2 - ε - 3 -- 

καὶ οὗ καταναρκήσω᾽ οὐ γὰρ ζητῶ τὰ υμῶν ἀλλὰ ὑμᾶσ. οὐ }ὰρ 
2 Ν κ» -- .- -- 

ὀφείλει τὰ τέκνα τοῖς γονευσιν Ὀησαυρίζειν, ἀλλὰ οἱ γονεῖσ τοῖσ 
/ 2. λ ος / κι ο ο ; ε Δ 

τέχνοισ. 19 ἐγὼ δὲ ἤδιστα δαπανῄσω καὶ ἐκδαπανηθήσομαι ὑπὲρ 

τῶν ψυχῶν ὑμῶν. εἰ πὲρισσοτέρωσ ὑμασ αγαπῶ, ἧττον ἀγαπωμαι; 

λιαν: οἱ Απιζιι , φιαπι ἐΙὲ φαῑάς αγροβίοῦ. γαἴᾶε, Ἱοςυ οδὲ πΙπηΙς, βἷσιί 

απἰὑαβδάμπι νιἀευαίαν. 

19.τα μεν (183 99. 99. 49. Τ4. 191. 125. αδΕΓ 656 µεντου): 0. τι. Ἴδ. 

80. 98, αλλα τα, 8Ρὲ αλλα τα µεν ... Ρᾷ αλλ ετα µεν, 6 δεᾷ ἑ φιζᾷσπι 

| κατηργασθη (9ΕΤΕΕΙ -σθτην) ουπι Ἠ Ρεξα ἀδδΣ,., ς 1η κατειργα- 
σόθη εππῃ ΝΑΒΟΚΙ, αἱ {εγο οπππ ΟἨΥ 744 Τμάτί Ώαπι αἱ | σήµειοισ τε ΟΙΤΗ 

ΝΕ 1Τ. 99. τὸ. ΤΑ. αδ Επίμα]εοά απ... ἂὸ τε σήµειοισ, ΕΕΙΟ 5 
5ΥΤ5ΟΣ ΟΗΥΤ44 και σηµειοισ... 69’ ἴμπ Τί σήµειοισ επι ΝαΑΡΣ τ1. 80. 
ΔΡ ἆ ο Ε απι [α {ο] ΑΥΤΡ αγπη σο Απιζιςι... ς εν σηµειοισ οππη ΡΕΕΚ 

ΤΡ 4] ρ]εχ νρζ]θ ἀεπι]ά «ορ Τ]άτί αἱ | ΒΡε και ποικιλαισ δυναμεσι 

19. ησσωθητε οππ κ’αρ” 1Τ (ισωθ.) 1 εκ Ηειοᾶοίο αΏοτί Βίερῃ. Τ1ε8. 
ἑσσοῦσθαι, ἑσσοῦνται, ἑσσωθέντεσ (019), ἑσσωμένου... ς Τϊ ἠττηθητε 
εππι ΝΕΑΡΡΘίΟΚΤΡ α] [εγο οπΊά ΟΥ Ἐατπα]σος Τ]άτί Ίλαπι αἱ... Εᾶ 

ελατωθηται | υπερ: ΡΕ 8Ρ9 παρα. 1μαξηϊ πεύπις Πιαζιζκέί (ιαπι εἐ- 

ίεγαε ἆ 6, -- γαε οείενῖε [ᾳνς, -- εαεεγίε Απιιςίι | οτι: κ ΑΤ. οπι ͵ 

αυτοσ εγω: Ρα ὃτ. ἆ εξρ νο (6ί. απ Πι ἀαππῖᾶ οίς, 5εᾷ «οἆ1αοβπι {ρα 

6090) Ρο εγω αυτοσ | αδικιαν: Ἐᾶ αµαρτιαν. Ἰμαβλπὶ οπΊπΘΡ ὑπζεγίαπι 

14. τουτο ΕΤ ΒΔΕΡΑ α] Ρρἱαβῦῦ ἆ ο {56 να σο ςγταί βα]λ αθίὮ ΟΠττ16 

Επμα]εοὰ Τημάνγί Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ Απιουιι αἲ. Ἰίοπ απίθ τριτον ΡΕΤΕΕΙ 

95. ορ απ Πάπα 6. ς (-- 49 87) οπι ουν ΚΕΠΡ α] ρία Τματί 
Οεο | καταναρκησω 5ἴπο υµων οππι ΝΑΕΒ 1Τ. 6133 Τ1. τὸ. 80. αεἲ]ι 

Επαίμα]εοᾶ Ώαπι.,.. ς (489) αἆά υμων οππι ΡΌΘΕΕΕΚΙ, αἱ ΡΙετ 1 νρ (ἆ ο 
Απιρτεί οο8 ϱγαναδο, 5 ϱγαυαζο 908, ἔνσ εγο ογανῖς φοῦῖθ) βγταῦῦ βαἨ 

6οΡ απΠΠ 6ο ΟΗΥ46 Τματί αἲ, Ἱίεπι ϱ"Εα αάά 'μασ | αλλα υμασ οΠΠι 

ΝΑΒΡΕΓΟΙΡ δτ, 4Τ. 48. τ4. 106. 109. 119. 998. αἱ Επία]έοὰ Ώαπι... 
ς αλλ υμ. οτι κδΙΙ αἱ ρ]ι Ον Τρᾶγέ | αλλα οι οππι ΝΑ 1Τ. Τδ....ς 
Τη Τϊ αλλ ου οι ΕΡΕΕΕΑΚΣΗΤ)Ρ αἱ ρ]ετ Οµν Επίμα]ζοᾶ αίςο 

16. εγω δε... 1Τ. απι Οπ]πί 2905 (Πἱδεηέετ επῖπι επρεπζ.) εγ. γαρ | δαπα- 
νησω: ΡΕ ἆ ο Απιριςί αάά και εκδαπαγησω (ἐπιρεπάαπι εἰ διφεγύπρει- 

ἆππι) | ευ βἶπε και εππι Ν”ΑΏξα ΙΤ. 8αἩ «ΟΡ (Ρο έαπιεπ αἱ αὐωπάαπέεν 

Ψ05 απιαπϐ πι απιεγ; 84] δὲ ἀῑίφο 905 πιµἰέπι, αῑίἰφιεῖ πιε; «ορ δἱ 

ἀῑἴέφο 08 πιιζέιπα, ἀὐζίροπέ πιο εἴαπι Ῥατιπι) ... ς Τϊ εν καν οππῃ νρθείς 

ἘΚΙΡ | {οτο οπιΏ {νς (1ἱσεί) ΒΥτΟΙΙ αχπῃ αείἩ Οµν είς... ϱ" ἆ αρ Απιυτεί 

αἳ ει οἳ και οπι (ἆ ο ϱζι8 008 ἀῑῑίφεπα πιίπις ἀῑἴίφογ, Απηοιμι Ρζωγήππι 

ος εἰς αἱ ἆ ϱ, ϱ αὐωπάαπέίας 905 ἀῑ]έφεπα ππῖπιι ἀιζίφοη) | αγαπω οτι 

10ο9.9 
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-ὸ Δ 2 Ὠ ε - , 

16 Ἔστω δέ, ἐγὼ οὐ κατεβάρησα ὑμᾶσ" ἀλλὰ ὑπάρχων παν- 
- / ε. Ὁ οἡ / σ ο Ν ς ἂν ώ 

οὔργοσ δύλῳ ὑμᾶσ ἔλαβον. 1 μή τινα ὧν ἀπέσταλκα πρὸσ ὑμᾶσ, 
3 ε] ο τα / ς -- ΄ ΄ Δ 

α,οι18 ὃς αὐτοῦ ἐπλεονέκτησα ὑμᾶσ; 185 παρεκάλεσα Τύτον καὶ συν- 
; Δ 2 μν” / 5 ; ο...» ; 3 -- 

απέστειλα τὸν αδελφὀν᾿. µητι ἐπλεογέκτησεν υµᾶασ Τίτος: ου τῷ 
” / / - - / 

αὐτῷ πνεύµατι περιεπατήσαµεν; οὐ τοῖς αὐτοῖσ ἴχνεσι: 
΄ -” σα « - ῶ -- 

19 Πάλαι δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν ἀπολογούμεθα. κατέναντι Θεοῦ 
3 - -- . Δ Δ ; 2 2 ρε - ε ” 
ἐν Χριστῷ λαλουμε)᾽ τα δὲ παντα, ἄγαπητοι, υπὲρ τησ υμῶν 

3 -- - Δ / ϱ 4 
οἰκοδοµῃσ. 20. φοβοῦμαι γὰρ µήπωσ ἐλθὼν οὐχ οἴουσ θέλω εὕρω 

61520 ς τὰ ς τς ο σ 2 - 

1όο4,5 ὑμᾶσ κἀγὼ εὑρεθώ ὑμῖν οἷον οὗ Ψέλετε, µήπωσ ἔρισ, ζηλοσ, θυμού 
Το 1, 20 είο 

ντα 1τ. 5ου ἆδοτ βα]ι «ορ :: οομαθγεί οαπῃ Ίας Ι6οίῖοπα ΙΠπ{ετγοςα{1ο- 

ἨΙβ ΒΙΡΠΆΠΙ ΡοΡβίαγαπωµαι, οπΙπδ 1οεο ς αὐ ὢσ Τμ ΤΙ ραποίαπι Παβοεπῖ 

ενως Τη ΤΙ αγαπων «πΠῃ ΝΟΒΡΕΕΟΚΙΡ 41 ρ]εν 1 νο ΟτΤή7 Τμάτί Όαπι. 

Ῥταρίοτεα οἱ ΣΥΥΞΕἨ οἰίαπιδ, φ πι αὐμπαῖο αἰίφαπι 905, 308 παῖπιις ἀῑίφα- 

ἐἶδ πια: ΑΥ1ΙΡ εἰίαπιεί αὐιώιάαπέζις αἀθέραπι 908, ποπ ἀίφατ: πείἩ οἱ οἳ 

εἰίαπι υαῖᾶε απιαυ Ό08, πιο ἴμδιωπ απιαυί. | ἠσσον 611 ΝΓΑΕΡ”Ρ 1Τ (ισον). 

τὸ....ς Τϊ ήττον οΙΠΙ ΝΟΡΟΒΚΙ, αἱ {δια οι ΟΥ Ἐπίμα]έοά Τ]ατί 

Ταπλ.... Εᾷ ελασσον 

16. εστω δε: Ώαπα εισ τουτο δε | εγω: εξῖα ϱ ΑΥΤΡ ΤΗΡΗΥΙ αάά δε | ου 

κατεβαρησα οππι ΑΒΡΟΕΚΗΡ αἱ ρ]εν Τ]άνε Ώαπας Πεπι ϱ” ουκ εβαρησα 

«νεα 20. 993 ὃτ. 99. ΑΠ. ὅτ. τὸ. αδοῖ ΟµΥ751 Βπίλα]ζοά ου κατεναρ- 

χησα | υµασ: Ἀξα 253 αἱ Ον Επια]σοᾷ Όμων | αλλα ου ΝΑΒΡ"Ε"εα 

ΤΡ αἱ Ἐπίλμαὶσοά Ώαπι,..ς αλλ οιπι Ρέκδη αἱ ρ]ουνί Ον (Τ]ατί 

ΡΙ8116 ΟΠΙ) 

1τ. απεσταλκα: δτ. 49. τὸ. 115. 119. ΟΗ1151 Τμᾷτί απεστειλα ... ΏΕ 

επενψα | ὃν αυτου: Τα ΟΠΗ, Ίεπῃ Ερ νο (5εᾷ απίθα: πήπηιίά ρε αἰζ- 

«πιεπι δογΊΠι (1105) 

18. υμασ: 1, Δἱ ηµασ | περιεπατησαµεν: αἲ ϱ3 αἀά (:: Βοπϊρίονε αἲἲ 19, 2 
αὈθγταπίς) οτι εαν ελθω παλιν ου φισοµαι 

19, παλαι εαπι κ ΑΡΚαΕΙ 1τ. 6113" 8ρὲ (ο 11) ἆ ο {νο (πον μαν]”) Επί]α] 

ου Απιοζιμίσοιι (οἶὗπ, 5οἁἳχί Πίειι) Ῥε]αρ...ς παλιν ΟΠΠ ΝΕΡΕΚΤΡ 

αἱ Ῥ]ετ ϱ Παχ]” ρο 8ΥΣΠΙΣ 60ρ ασπη (δαἩ οσα, αοἴ νεγωπιίαπιον) ΟΥ155 

Τ μάτι Ώαπη |. ς ἀπολογούμεθα; | κατεναντι (0) επη ΑΕΚ α)10 
Εαίλα]οοᾶ Ίλαπι... ς Τϊ κατενωπιον ο ΡΕΚΙΡ αἱ Ῥ]εν Βαρνο” Τ]ατί 

ΤΠΡΙΥΙ Ο6ε | Φεου ουπι κ Απρ καρ ΙΤ. ὃτ. ὅτ. 115. Βαςῦδ” Ἠαίμα]εοὰ 
ως Τϊ του Φεου «ππῃ ΝἐΡΌθίΟΕΚΙ, αἱ Ρ]ετ Τ]μάνί Ώατα α] (ΟἨτ ρτας- 

{ογ]6 κατεναντι π8δᾳ1θ λαλουμεν) | 0 Ἐπ ἔν χριστῷ, λαλοῦμεν τάδε 
πάντα, | εν χριστω: ἆ ο οπι (ποπ Ἰἴοπι Απηῤιεί, 5οᾷ νατίαπέ οᾷ 4) | 

αγαπητοι: Ῥ Τὃ. αδελφοι 

90. γαρ: 51. ὃτ. τὸ. 80. 118. ϱγτΡ πο ασπη δε | ευρω: 1Τ. ευρησο | καγο: 
κα 1150. 119. ΟΗτῖδῦ καν εγω | ερισ οαπῃ ΝΑ ΙΤ. 99. αἱ Ῥ]ας”5 (ᾳαἱ εἷ- 

(απίαχ, 6 αρ Βοτί) ΥΥΣΟΝ αὖπι ΟΥ ΤΠΡΗΥΙ ... ς ΤΙ ερεισ επι ΒΡΗΡΑ 

ΚΙΡ αἱ Ρ]α Τέ νο δα «ορ ΒΥΙΡ ϱο Βιίμα]σοά Τατ ΑπΙοσΗΙΟΤ9 Έληπα 

Ο6ς Απιοσςί αἱ | ζηλοσ επ ΑΒΡ"Εα 1. ὃ9. ΒΥΥΣΕΝ (5ο Ρουρῖέ οἰῖαπι 

Ό υμοσ) αὖΠά ο ΑπΙΙΟΟΜΙΟ15 Ώκπα ... ς ζηλοι εΠά ΝΡΡΕΙΕΕΚΗΡ αἱ ρ]οχ 
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εριθεῖαι, καταλαλιαί, ψιθυρισµοί, φυσιώσεισ, ἀκαταστασίαι᾿ 

91 μὴ πάλιν ἐλθύντοσ µου ταπειγώσει μὲ ὁ Θεύσ µου πρὺσ ὑμᾶα, 

καὶ πενθήσω πολλοὺσ τῶν προηµαρτηκότων καὶ μὴ µετανοησάν- 

των ἐπὶ τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ πορνεία καὶ ἀσελγείᾳ ᾗ ἔπραξαν. 

ΧΠΠ. 

ὖ . ο 9 ; ; , 

1 Τρίτον τοῦτο ἔρχομαι πρὸσ υμᾶσ]᾽ ἐπὶ στόµατοσ δύο µαρτί- 
Δ ος / ο’ σσ / - Ν / 

ρῶν καὶ τριῶν σταθήσεται πάν ῥῆμα. 2 προείρηκα καὶ προλέγω, 
Ν - - ΄ Ν - 

ὧσ παρὼν τὸ δεύτερον καὶ ἀπὼν νῦν, τοῖς προηµαρτ]κόσι καὶ τοῖς 

ΙΕ να 84] «ορ 8ΥΤΡ Οὐν Επίμα]εοὰ Τμάτί αἱ Απιζοςί α]. | εριθειαν (οἱ. 
πμ”): ΒΊΡ (αιρειθ.) αἱ ερειθιαι, ϱ3 αἱ εριθιαι | φυσιωσεισ(ἆ ενς ὕι- 

Παίίοπες, Απιοτςι ἔωπιογεδ, Β Ώ8Ι” φυσιωσισ) ακαταστασιαι (ἆ ο ἀΐβδειι- 

8ἴοπεδ, νο Απιρτβί 5εζἰ(οπες, αδΕῖ --στασια) ... τα ΟΗΥ (αξ.πποδο) π]] 

η]δῖ φυσιωσεισ, { 5 εζέίοπεβ. Τεπι ΑπΙΟςἨ1019, δεᾷ αάά και τα εξησ. 

9Ι. ελθοντοσ µου επι Ν ΑΏΚαΡ 99. 98. Επίμα]έοᾶ, Τίετα µε ροβί ταπειν. 

(αυ --) εππι εἶδάεπι εἰ ΡΕ 91. ὃτ. 4Τ. ὅτ. ἀ5έτ α] α]ΐᾳα.... ς ελθοντα 

µε οἳπι ΝέΡΕΚΙ, αἱ Ρ]εν ρο Οδ” Τ]άτί αἆ Π. 1. οί”, 0. 158 Ώαπι, οἱ οἵη 

µε ροβί ταπειν. οπΠῃ 6ἱβάεπῃ εχεθρίῖς ϱ"Ε α110 | ταπεινωσει 61 ΡΕ 

α1Ρ αἱ ρ]α513 Ἱεπίμα]σοᾷ Ο66 ...ς ταπεινωση οππῃ ΝΑΚ αἱ Ίοηβο Ῥ]α 

ος Τ]άτί Ώαπα | ο Θεοσ μου: ἓναρ ΤοτίραάΙο1δ Αιρορ365 Απιργςί αἱ 
οπι µου, Ίξετη ΒΥΤΡ Ἰαῦεί ο." | προσ υμασ (εί. Τμάτε αἆ Ν. 1.): ΡΕ ἆ ο 

ΒΥΙ56Ἡ ϱορ ΤμασίἍ10 εἰ1985 απἲα ταπειν. ... Τοτῦραᾶ 15 ρ]απθ οπ. | και 
ποργεια: Ῥ"Ἡ ἆ  βο Ῥετίραά 15 οµα καν. Πάροχο ΕΙΒΡΣ 336 καν µη µε- 
ταν. επι τῇ αµαρτια και ανομια καν ασεβεια η επρ. | Ίπι ἡ ἔπραξαν; 

ΧΙΙ. 1. τρντον (αἳ. Γ1αΙ156Ί εἰς): νεα 1Τ. 98. δΙ. ὃ9. ΤΙ. αδΟΙ α] ρ]αβ50 
(ποηππ]]ῇ οπι τουτο) νο αεας Ώαπι Αποζοηιραιπι ὅ ϱ] ργαθπι νδου | 

ερχοµαι: Α ΒΥΙΣΟἨ 48 ετοιµωσ εχω ελθειν | επι (8ο): κ 35. Ῥτασπι 

0 Ἰΐθπι ας (μέ -- δίαδί() ΑΥΤΑ Αγ { µαρτνρων: 1Τ. Τὸ. Τ4. αδΟΙ Ἁγπη 

ΓΑΙΔύ7 Ροδί τριων Ροι | και τριων: Ν ὃδ. 46. {να ατπι Ὠ(α]56ἳ ή} τριων. 

Ίάρεγε ας νὶκ αἆ Π. ]. τεοβρ]είεης Ειβάετη 111 επι στοµατοσ ὃ ουν δυο 

παν τριων µαρτυρῶω» συνγισταται παν ρήμα. Ἐταείετεα ο Μί 18, 16. 
1 Τΐπῃ ὅ, 19. 

4. προειρηκα: Ρ81’"ΕΕτ 433 61. 118πις ο5οἳ ἀοπιῖᾶ Απιῤγβί Ῥε]αρ αάᾶ γαρ 
ἵὦσ: ϱἨ ἆ ο 5ΥΤΡ ΑΥΠΙ οπι | το ὃευτερον (Απιριςί βεσιώιζο αζνεπέι): Γι 

4επιῖὰ {91 ὀΐ8, .πῃ οοῦΐ8... νβζ]θ οσα | νυν 5ἶπθ γραφω οπι ΝΑΏΡΤΕα 
1τ, 253 6137” 80. (δα εκ επχοχο αἀάΙί 108. 109. 110. 111. 119.) 4θ ες 

να αοαίμῖο Ἐπίμα]οοᾶ (66ὰ αἀᾶ το τριτον) Απιρεοηί ερ Ραιη δα]... ς 

(-- αἲ Β) αὰ γραφω οππῃ ΡΟΕΚΙΡ αἱ Ρ]ογ 5γταἴΡ αγπι ϱο ΟΗΥ160 Τμάτί 

Ώαπι ΑπΙΡΤΑί αἱ. ΒΙπιΙ]{εν «ορ αθίΠΡΡ πάά ἀἱσο. Οὲ Οµτεοπα; ὃ δὲ λέ- 
γει, τοῦτό ἐστιν: ἅπαξ εἶπον καὶ δεύτερον, ὅτε παρεγενόµην' λέγω 

. Σαὶ νῦν διὰ γραμμάτων. Ἐιχβδαθ ραι]]ο Ροβί: λέγω δὲ καὶ νῦν διὰ τῆσ 
ἐπιστολῆσ. 

15, 14 

Ῥέ 19, 15 
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η - ΄ ου /͵ Ν 

λοιποῖσ πᾶσι», ὅτι ἐὰν ἔλθω εἰσ τὺ πάλιν οὐ φείσοµαι. ὃ έπει 
-- ασ λ ο. -- 1 εενω 

δοκιμὴν ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ λαλοῦντοσ «Χριστοῦ, ὃσ εἰσ υμᾶσ οὐκ 
τν νι (οκ ο Δ ᾽ 3 ᾽ 

ἀσθενεῖ ἀλλὰ δυνατεῖ ἐν ὑμῖν. 4 καὶ γὰρ ἐσταυρώθη εξ ἀσθε- 
/ 3 κο / ἴσν Ν Ν « σι 3 - 5 

γείασ, αλλὰ ζῃ ἐκ δυνάµεωσ Όεου᾽ και γαρ Ἰμεῖσ ασθενουµεν ἐν 
9 -- }- ν΄ ο) ΔΝ 32 ρω / -- 3 ο ο. ς 

αὐτῷ, ἀλλὰ ζήσομεν σὺν αὐτῷ ἐκ δυνάµεωσ θεοῦ εἰσ ὑμᾶσ. Ὁ έαυ- 

9. οτι: ὃτ. 9Π1 | εισ το: Ἐα ΟΠΙ, 1{6πι ΑΤΠΙ 

8. επει ΟΙΠΙ ΝΑΒΡΕΕΤΙΡ αἱ οπιπσ]ᾶ Ῥαβ 1500 0τῖδΙ Επίμα]σεοᾶ Τ]άτί αα Ἡ. 
1. οἱδιθ92 ο{2,204 Ώαπι, Ι{εια αῖα (ἆ ο Απο Φα, α αηῖα ἐ φποπίαπι, ΑΠΌ 

Ρ5 118 φιιοπίαπι) ἆ ο 6 ΒΥΤΗΙ σου ο Αποζυπί ερ ραγπι ΑπΙΡΡΣ 15. Ἀἰ- 

πηϊ]1έοχ εδῖᾳ οτι... ἐνο ΟΙ 544. 035 ΑιισίοἩ 59. 96 α05αερ αἱ απ (αἰ]απα 

πωπιφιῖᾶ, ΑπιζιἙἝι φιοπιοᾶο, ΑΠΙΡΡΣ 58 φηζᾷ). επι εν Οτή 91. 358 οί ὔ195» 

160 [ο] οἰεμίρα 5ττ οἱ Πρίρι 593 Μαοβα1 1,115 Οντίν στα Τμάγιβσδ, Ίταπι 
ἢ Οτάνθτᾶ θἰΕπΙΙ 1,66 Ῥ]α] 954 Ογγν 115 Ῥμκδῇ άγε 15ο. 1020 | εν εµου 

λαλουντοσ: ΈΡία σ λαλ. εν εµ. | αλλα ὀυγατει (6133 19933 ἀΔέΥ ταν, 

81. 199. σδοι δυνατοῦ) ... Ὦ αλλα αδυνατ.., 121. αἱ αλλ αὐυν. 

Δ. και γαρ ρτῖ Ίος δἶπο αλ αῑίαπι ού1η κ’ ΒΡ᾽ΕακΡ 2. 1Τ. ὅθ. Ιαξάες 

«ορ ααιμαίν Ἐπςά πι 49ὔ Ἑπιηα]σοά Ίλαπι ΤΠΡΗΥΙ Ῥαα]περ 5” αἱ (ο Ῥα- 

ὑαἱεγ). Ο{ οἱ. ἘπδΡΣ 196 το» καιρον του παθονσ ε) ὦ κατα τ. αποστο- 

λον εσταυρῳθη εξ ασθενειασ, αλλα ζη εκ ὃδυν. Φεου.. Τνεπι Βας 950 
επειδη γαρ εσταυρ. εξ ασθ., ἕη δε εκ είο...... ς Τϊ αἀᾷ ει ΕΙΠ ἈΟΑ 

ΡΡΘΙΟΣΤ, αἱ Ρ]εγ Ενς ρο βγγαῖ αγπα ΟΗ1163 Τμάτέ 066. Ίίαπι ΟΥ9)313 εν 
γαρ και. Ῥπηϊ (εν 91. 98. σδεἳ ὈἱαΙ9.Τ ει γαρ ει καν: αποά οοπΗτπηαηί 

015236 (ει καν απεθανεν εξ ασθ. αλλα εἴς) Ηἱρρίαβπι 58 (Ίμας 19339 

φησι" ει και εσταυρωθη εἰς) ΕρΙρΗΤ55 (οτι ει καν απεθανεν εξ ασῦθ. 

ζη δε εἰς). Πίεπι παπι εἰετ {νο ΟτΙπί 1605 (ία εἰδί ραβδιις εδέ επ εἴο) 

οἱ 19193 (εἐαπιεέ οἳς) αἰὔ 11 (εἰεί) Ρ5-Α{Ι 3555 (παπι εἰ) ἨΗΙΙ1ΟΤΊ 1 ] εξ 

ασθενειασ: αὖπι Απιοιιι αἱ αῑα εσ ὑπ] πωίαίαε ποδίτα :: ααοᾶ εκ Ιπίθγ- 

Ργοείαίίοπε ]οοῖ Βαχΐ | εκ δυν. Όεου ... ΤΤ. οπι Φεου. Οἱ ΗΙ15ό ογοζῇ- 

ὧιιδ εω ὑι]ίγπιέαίε γεδιγγεωίέ εω υὐηίε. | και γαρ ηµεισ (ἆ ο {νρ παπι εἴ 

πο8, α εἰεπῖπι πο8) 6ΗΠΙ ΔΑΒΡΕΙΡ αἱ Ίοηρο ρ]α 1 νρ 5ΥΤΡ ρο (εξ εὰ α- 

Ῥοἱ. 6ἱ. 1,ο6ῦ., νατ]απε οὰᾱ) Ειία]εοά Τμάτί Ώαπι οἷς, Ίο οπ1Ί850 

γαρ ΕΕΙΦΕΥ 119. ΦΥΤΣΕΝ αγπ1.... Κ και γαρ ει ηµεισ, ἴοἱ παπι εἰδὶ πο ... 

σε (ποη ς 40 Φσ) καν γαρ και ηµεισ «ππὶ πΙΙΠΊΒΟ νἷκ πηα («ορ εἰεύηι 

πο8 εἰίαπι) ΟἨ:55 (8εάΙΠο561 και γαρ ημεισ ει) | εν αυτω ο ΒΡΕΚΙΡ 
8] ΟΜΙΙΥΙ4 ἆ 6 νο ΑΥΙΡ Ρο ΟΗΥ165 (αλλὰ τί ἐστιν" ἐν αὐτῷ; εἰς) Γαἴμα] 

οοᾷ Τμάτί Ώαπι Απιῤιςί α].... ΝΑΡα Ε ρ 6ΟΡ ΒΥΙΔΕΝ ατθ συν αυτω | ζη- 

σοµε» πι ΝΑΒΡ” {τ. 91. 99. τὸ. Τ4" 80. Ὁαπι, Ἰίεπι -σώμεν Εᾷ 

Ειίλα]εοὰ.,,, ς ζήσομεθα ουπι ΡΕΝΚΙ, αἱ Ρίει Ομ1Τ65 (1 ρ]άσπη 38116Ι 

σωζοµεθα) Τ]ατί α] ... Ρ ΟΠ αλλα ζησ. συν αυτω | συν’ αυτω: ϱ” 1Τ. 
4 65 (ἴτ ἐ οιπι {ρβο) ΟΗ1155 ΡΙ5 (56 Βιοί Ιος[Ιο) εν αυτο | εκ δυναµ. 

Όεου: ΕΕ 6 οπ; Ίίεπι κ οπι Φεου | εισ μασ ({ ϱ ἴτι φοδὲ, ἀεπιῖᾷ ὧι 

ποὐῖε, ο πι υοδπιεί) ο. ΝΑΡ"ΕΑΚΙΡ αἱ οπηπΥΙᾶ (Φ6οἆ ρ86Σ απίθ εκδυν. θεου) 

{Γρ να αυτα «ορ αείῃ ϱο Ἐπίμα]εοά Τ]άτί Ώαπι ... ΒΡΕ Βογ]ας ΥΠ 

Οµιτ705 Ρ15 οφ] οπη, Ἠίπςο 111 [εισ υµασ]. Ῥιαείετοα ΡΕ’ Βισ υμασ 

εαυτουσ πειρ. «οπΊπΠΕ, 1ΐεπι ο ᾖπ οοῦΐ5 ἐρδίε ἐεπιρίαίε, πες α]ίετ ϱ. 

Ὅι υοδηπεἰ ἴμδοα Ἱπίθ]]αρὶ νο]ι{. Οοπίτα Απιοσιι τοτί ἐτᾷα 108. 
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.. θελα λ 3 - - .. ) 

τοὺσ πειράζετε εἰ ἐστὸ ἓν τῇ πίστει, ἑαυτοὺσ δοκιμάζετε ᾖ οὐκ 
-] 4 / ς Ν σ νφι - δε 3 [ ώς 
ἐπιγωνώσκετε ἑαυτοὺσ ότι Χριστὸσ Ίησουσ ἐν υμῖν; εἰ µήτι αδόκι- 

ΝΝ, 3. ΄.- λ ο ’ [ιά .« - .] 3 Ν 3 ” 

µοί ἐστε. ϐ ἐλπίζω δὲ ὅτι γνώσεσθε ὃτι ἡμεῖσ οὐκ ἐσμεν αδόκιμοι. 
3 ’ Δ Δ Δ ὰ Δ Γον ς νά Δ / 2 

τ εὐχόμεθα δὲ πρὸσ τὺν Θεὺν μὴ ποιῇσαι υμᾶσ κακὺν μηδέν, οὐχ 
΄ { -- ’ ” ο ς - - ιά ω 

ἦνα ἡμεῖσ δόκιμοι φανώμεν, ἀλλ ὕνα ὑμεῖσ τὸ καλον ποιῇτε, ἡμεῖσ 
κε α ειίρ σ ῃ / ῃ » 

δὲ ὧσ ἀδόκιμοι ὤμεν. ὃ οὐ γὰρ δυνάμεῦθά τι κατὰ τῆσ ἀληθείασ, 
Ρ] Δ ς- Ν - .] ’ ’ Δ ᾳ [ά - 3 τρ 

αλλὰ υπὲρ τῆσ ἀληθείασ. 9) χαίροµεν γὰρ ὅταν ἡμεῖσ ἀσθενώμεν, 
ο Ν Δ « ” ν / ο. 
ὑμεῖσ δὲ δυνατοὶ ᾖτε᾽ τοῦτο καὶ εὐχόμεθα, τὴν ὑμῶν κατάρτισιν. 

Ν ο» » ] / ο ΄ 

10 διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω, ὥνα παρὼν μὴ ἀποτόμωσ χρή- 
ο) ς ἴο 2] . 

σωµαι κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἣν ὁ κύριοσ ἐδωκέν µοι εἰσ οἰκοδομὴν 
η) .] 

καὶ ουκ εἰσ καθαίρεσι». 

ῦ. εαυτουσ δοκιµαζετε: Α οπι | η (Ρ 114. οδεῖ ει) ουκ οἱ. πό... Ν οΠ1 1η 
|. Ίριστοσ τησουσ ΟΠΠ ΝΑΕΑΡ 99. 8Ρ9 {ᾳ να εορ ατπι 016365 Επί]ναι 

οοὰ Ώαπι Απιριεί αἱ... ς ωπ τησ. χριστ. οππη ΒΡΕΚΙ, αἱ Ρρ]εν ἆ ο {οἱ 

βγταίγ σο Η[οιδί αρ (1! 1055 Τμάτί αἱ ... αεί ΟΗΥ165 οπι (ησουσ | εν 

υμιν 9ἶπο εστιν επι πρ” 1Τ. 116. αεί Οἶοπι ΟΗΥΤ66 Πέ (οιτοσ 015)... 

ς αᾶᾶ εστιν, Τμ [εστι] εππι ΝΑΡΌΘΙΕΕΕάΚΤΙΡ αἱ Ρ]οχ 1ΐ{ Υρ 5ο ΑΥΤΗ (οοΡ 

αῦίεί πι υοῦίϱ) Ον Τ6ῦ χί Ἠπια]σοᾶ ΤΠάτί Ώαιη αἱ (115. 119. ΤΗΡΗΨΙ 
απίο εν υμ.), Ἰἴοπι ἨΠΙαχδΙ αρ 6α1] 0555 οικει εν υμι }] ει µητι (ΟΤ. µηή- 

τοι): 98. 4Τ. 48. Τ2. 80. ἀδεὶ 8Ρθ ΑΥΤΡ ο," αᾷ αρα ... ΑΥΙΞΕΏ αγ8 ευ 

δε µη 
6. δε: εξῖα γαρ, 6 αιιέεπαι ἑ επιῖπι, { οπα | γνωσεσθε: 1Τ. 25. Τὸ. 9Ρ9 επιγν. 

7. ευχοµεθα (9’’) ουπι ΝΑβΡ"Εαρ 17. 95. 51. 5τ. στ. τὸ. 80. 8Ρε Ἱένς 
«ορ ΒΥΤΡ α’πη αθἰἩ Επίμα]έοᾶ ΤεΙᾷἳ Ώαπι Αποζον) οί βγαῖ (10,150) α].... 

ς ευχομαι οππι Ρ.ΗΚΤ, αἱ Ρ]ου ΒΥΤ5ΟΝ σο ΟΜΥΤΟΤ Τμάνὲ Απιῤγαί Οαβδῖοᾶ 

(6οπιρ]εκῖοπορῦ») | αηδεν: ΕἨ ὅτ. Τὸ. µηθεν | οὐχ ινα ηµεισ: ΚΙ, ὃ- 

26. 46. 116. ΟΙνΤό Τμάτίεαἆ ννα µη, Ἰΐεπι ἆ ο μέ ποη πο | ποιητε εππα 
ΑΒΡΕΕΑΡ εἶο ... ΝΚΙ, αἱ Επίμα]οοᾷ πονειτε | αλλ ινα: ϱ"Ε ΟἨγπιο5ος 
αλλα ινα 

8. τησ Ρἱ5: Έα οἵη { αλλα υπερ οιἵα ΝΡ"Ε κα ... 6 1η αλλ υπερ οτι ΑΒ 
ΡΕΕΊΤΚΤΡ α] οπιπσ]ᾶ ΟἩΥ Εαίμα]εοᾶ Τμάγί Ώαπι. Ῥταοείετοα 1. 43 17. 
4Τ. 3] οῦ1 αλλα υπ. τ. αληθ.. 

Ὁ. χαιροµεν: ΡΕΡ αἱ Ραπο -ρωμεν, { απι φαμάεαπαι | γαρ: ρε” κ α11ὸ 
ἉΤΠΙ 91... ΒΥΕΣΒ ρο δε | οταν: Ἐᾷ οτε | τουτο καν επι ΝΤΑΒΡ" ΓΑΡ 
1τ. 99. 6133 Ιὲ νρ οορ αππι ααἲλια Ἐπίλα]εοά Ώαπι Απιῤιρισι...ς 

(400) Ρορί τουτο αάά δε οππα ΝΕΡΟΕΚΤ, α] Ρ]ου ϱΥΥΣΟΝ Ο0Ἠ1168 Τμάτί αἱ. 
Πτεπῃ ΑΥΤΡ Ρο ΟΠΥΙΠΟΡΟΙ γαρ, Ἰίεπι Τὸ. δη. Ῥεά 40. 115. δε Ρτο και 

Ἀαροί. | καταρτισιν: τρ 1. 98. 81. 99. ΑΠ. τδ. Τὸ. αἲ 19 Ἐπί]λα]οοᾶ 
-τησιν 

10. ταυτα (Ρ06ἱ9): ῬἙ ταυτ | παρων µη: ῬΕξα 14. 4Τ. 191. 195. οἳστ 

µη παρων (9Τ. µη παρ. µη), Ἰίαπι (μέ ποπ ΡΥάΕΒΕΠ) Πέ νο | χρήσωµαι 

επ ΝΑΗΚΤ, α] Ρ]εχ εἰίο... ΡΕΕΘΡ αἱ” -σομαι | ο κυρ. απίε εδωκ. µου 
οἩΠΙ ΝΑΒΡΕΕΑΡ 17. ὅτ. τὸ. ΤΑ. αλοἲ”” Πέ νρ «ορ δο Ειαίμα]εοά Ώαπα 

ΤΙΒΟΗΕΝΡΟΕΕ, ΝΜ. Τ. Ε. 8. 40 Ὦ 



026 19. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 

11 «{οιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλεῖσθε, 

πο15,0 τὸ αὐτὺ φρονεῖτε, εἰρηνεύετε, καὶ ὁ 9εὺσ τῇσ ἀγάπησ καὶ εἰρήνησ 

ΚοΊό,Ίοειε ἔσται μεθ ὑμῶν. 12 ἀσπάσασθε ἀλλήλουσ ἐν ἁγίῳ φιλήματι. 

ἀσπάζονται ὑμᾶσ οἱ ἅγιοι πάντεσ. 
19 Ἡ χάρισ τοῦ κυρίου ᾿]ησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ ὃεοῦ 

καὶ ἡ κοινωνία τοῦ ἁγίου πνεύµατοσ μετὰ πάντων ὑμῶν. 

Απηζηιμι α].... ς ΤΙ ροβί εδωκ. (1, αἱ Ραπς ὁεδωκ.) µου οπτη ΚΙ, αἱ Ρ]οΥ 
Αγτιίτ αγπι αθίὮ ΟΗΥΤΊΙ Τ]μάτί αἲ; Πιοπι]ῦοτε ΒαβΤ6βΕ 454 ην εδωκ. ο κυρ. 
εισ εἴο 

11. λοιπον: ϱῦ 4. 81. 48. 115. 119. ἔδοι ΟΥ ΤΤὸ ΤΗΡΗΥΙ το (81. αἆᾷ δε) 

λοιπον ... Ρ αἀᾶ ουν | χαιρετε: Ρ -εσθε | καταρτιζεσθε: 1, ΑΥΥ5ΕΗ 
ΡΙαε6Π1 και | το αυτ. φρονευτε: Α ΟΠ1 | τησ αγαπ. κ. ειρην. ΟΙ ΝΑΒΚΡ 
αἱ ρ]ετ (π Πῖ5 {οταεΙῦ κ. τησ ειρ.) ἕ απ ἀαπι]ᾶ {91 Αυτα ορ αείΠΡΡ 

ΟΗΥΤΤ2 Επίμα]έοᾶ Ώαπιρθη5,,, Έδτᾳ 1Τ. Τὸ. 6 αδίἩμτο τησ ειρήνης... 
ΡΗΙ, 9τ. 49. 80. 115. 119. 12953 8Ρρε ἆ ο νροε 6 (41) δο ατπι Τμᾶτί 

ΤΠΡΗΥΙ Απιογςί Ῥε]αρ τησ ειρην. κ. τησ (80. αἱ ΤΙΡΗΥΙ οἱη) αγαπ. 

19. αγιω απίο φιλημ. ΟΠ ΔΒΡΕΚΡ αἱ Ίοπσο Ρ]α ἆ ο Τμάτί Ώαπι Ο6εο. 

Τίετα Τρη{πίΡροΙ 366 (αἆ Τατβ1ϐ) αἱ 5185 (αἆ ΑπΙΟΕΠΙ85) ασπασασθε αλληλ. 
εν αγιω φιληµατι ... ΑΕάΙ, αἱ ρ]αβ15 [ασ νο ΟμτΤΤ5 Επίμα]σοᾶ ΤΠΡΗΥΙ 
Απιζιι αἱ ροβί φιληµ. (56 εν φιληµ. αγαπησ) 

19. του κυριου: ὃτ. 41. αἱ ΡΙβ30 Ε πηῦ νρ ΑΥΙΣΕΝ «ορ 8Τπι βθίΠ ϱο Ῥαβ 1504" 
811. 530 ϱ{5,:9 1411 19. 569 115. 1τά ο(αΗ0 ΟἨνττή Τμᾶτί (πο Ώαπι) Απιζυςί 
αἱ αάά ημων | Άριστου: Ὦ ΟΣΣ Ογτίτῖη 6686 0πῃ | µετα πα. υμων (Ρ 
ΟΗΥΠΙΟΒΟ1 οπι υμων) 3Όβαᾳπο αµην οσπι πἹαηκα(τϱ) 14. 1π. οἱ ο 

Πατ] (6ος πιαρῖβ αμ. αἆά πιδ) αγπιδό αθ{]το ΟΠγΙΠοΡο 3 Επί]α]οοᾶ, που 
πιαρῖδ αµην αἀάᾶ Οοπβίὃ ὃ 15 Ῥαβ 1504 ος 511 Ογτίῖπ 668 ΑΠΙΡΒΔ4 οῷπερ 

ενες (Ξ αυ Β3) αάά αµην ΠΠ ΝΟΡΕΚΡ 3] Ρρ]ον ἆ ο νρ ρο βγχαί ϱ0ρ 

ΑΤΙΗΖΟΝ ΟμεῖΤ4 Τμάτί Ώαπα Απιῤσβί αἱ 



ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ας 027 

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ. 

1. 
- 3 Ἀ 

1 Ι]αῦλοσ ἀπόστολοα, οὐκ ἀπ᾿ ἀνθρώπων οὐδὲ δ ἀνθρώπου, ι) 

2 Δ κ ο] ωά -”- Ν ” Δ .. 1 / ΦΑΝ} 

ἀλλὰ δια Ίησου Ἄριστου καὶ Όεου πατροσ τοῦ εγξίραντοσ αυτον 

ΦΏςοτ]ρίίο: κ” ΑΕ 1Τ. α] προσ κορινθιοισ β... ΡΕ προσ κορινθ. ῥ (90 
αἀᾶ οµοιωσ και ουτοσ, 4παε Ρ5 πος ἀε]εί πες πιαρῖβ αοοεπ/ί1Όαβ ποία!) 

επληρωθη αρχεται προσ γαλατασ. Τίεπι Έα ετελεσθη προσ ποριν- 
Όιουσ β (α οιη β) αθχεται προσ γαλατασ. Ἀληϊ]ίεν ἆ α σον ὑπέλῖος Πή. 

εωρῖἑοῖέ (ἀεοτι αάᾶ εογίδεπς α ΠΠἱρρ]ιί) ἐποίρίί αἆ φαἰαίας, { 6 πι {ι 

εωρζ. αἂ οοπύπέ]ι. (ἴ οογίπέ.) ΠΠ. (5 οι) πο. (απ α.ᾶ εφἰκέωία) αἆ φαἶα- 

ία... Ἠ33Ρ αἆ πρ. κορ. β α4ᾷ εγραφη απο φιλιππων. Βἰπηϊίοι ἆδοι 
τελοσ τησ προσ κορωΘ. β επιστολησ᾽ εγραφη απο φιλιππων ... ΚΙ, 
3] πηὰ προσ πορινό. β΄ (1 αἱ δευτερα) εγραφη απο φιλιππω; (κ αἱ αάὰ 

τησ µακεδονιασ, ΠΟΠ Ίξεπι 1, α]) δια τιτου και λουκα (44. 106. 108. 

198. 5Ο" δια τιτου, βαρναβα και λουκα, ὃ. ἴΑΠΙΙΤΩ δια τιτου). Τέεπη 
Επίμα]ζοᾷ εγραφη απο φιλιππων τησ µακεδογιασ δια τιτου και λουκα 

προσ κορινθιουσ β΄ επιστολη ... ΒΥΤΣΕΝ αἱ Ππίέα εδὶ ερίίιῖα αἆ (ου. 
δεουπᾶα, φιιαε θογέρία Γωέ ΓΡ]Πἰρρὶς Ἰ{αοεάοπίας (8ΥΥ5:8 αἀά εξ πιίδεα 

Γι) ρε Τζι (ΒΥΤΡ ρεν Τέωπι εἰ Γµισαπι): 69 «4 σον. δεοιπᾶα επρίἰοτό. 
44 Οογὐιέλίοῦ 17. θογέρέωπι εδ ε Ι]ΐρρα Μαοιζοπίαε: οορ δοτίρία Τῖ- 

[ρρίᾳ ΙΙασεάοπίαα, πιίκθα Ῥεν Τΐζυπι εἰ Ίπιοαπι ... ς (-- αὐ 8) πρὺσ 

κοφινΘ.. δευτέρα ἐγράφη ἀπὸ φιλίππων τῆσ µακεδονίασ διὰ τίτου καὶ 
λουκᾶ. Ῥταείεγεα πιιπιθταπίαχ στιχοι: χιβ΄ νἳἩ, φὃ κι, αἱ ρ]α Επίλα] 
εοᾷ, φη » 106. 958., φς 147. ϱ5οἳ Ἠδος, χ΄ 98., ψο’ 110. Ῥαββίτη πο- 
(απέας εὔίατη ουπι ΕπίΠΑΙΙο αναγγωσεισ ὃ’, κεφαλαια 6, µαρτυριαι τα’. 

Ίπ Ὦ πιπηθτῖ α γ΄ αἲ γ΄ εοπΗΙπιαΠ{αΓ; ΑΠ {α οαΡΡ. 25 πιπηθταΏ6, 

προσ γαλατασ εππῃ ΝΑΕκ ὃ. 1π. 9τ. 4Τ. 80. 108. αἱ πῃὰ «ορ Ρο... ΡΕ 

Εᾷ ἆ ο Γρ νρεᾷᾶ ν]ᾷο αἆ βπαπι αρῖςδί 56ο αἆ ΌΟος... 154 επιστολη πρ. 

γαλ., 116. 191. πρ. γαλ. επιστολη, Ρ91. 114. Κ5ΟΙ αἱ παυλου επιστολή 

προσ γαλατασ, Ὦ του αγιου και πανευφηµου αποστολου παιλου επι- 

στολή προσ γαλατασ. ΒΙπολ{ετ αλ ... 68 Βπ παυλου επιστολη προσ 

γαλατασ (αί οἱ. ϐγτἉίτ), «6 παυλου του αποστ. ή προσ γαλ. επιστολή, 

ς ή προσ γαλατ. επιστολη παυλου. 

1. 1. ανθρωπων: ΏΙάἱ156 ανθρωπου | ουδε δι: Τα ουδ. δια | ανθρω- 
που εἰ. ΠΠί300 Τεγπατο δια οίρτας»5 ΝογαΠΙαπΕΣΙ 5306 γ]οἱοτῖη οἱς: 
61. Ὀδου ϱ86Γ 05ος 04195 Ἐιαπιοε]]7 (θὰ ποηςοᾶ νεπ) ΟἨγίε Ττο. 181. 

155 ΟΥΤΙΠΟΒΤΗ 059 (πο. ΠΜεπιβᾶ 106) Τά νί 123 (πο Ίέεπι α Ἡ. 1.) ανθρω- 
πων. Ο8 αἱ. Ἐπβπια! δΊ ϱ µη παρα ανθρωπων η δι ανθρωπων αλλα ὃν 
αποκαλυψεωσ τὸ χὺ παραλαβων και διδαχθεισ το ευαγγελιον | δια 
(ήσου χριστου και είς: Ἠϊατ αἲ Ἡ. 1. ,Ῥεϊεπάππα ᾳποφπθ ἵη Ματεῖοηίβ 

ΑΡΟΡίΟΙΟ ΠΟΠ 69886 5ογ]ρίιπη εξ εγ ἄέεμπι ραΐγεπι, νο]εηίΙβ ακροπετα 

ΟΜπ]δίαπι Ποη  ἆθο ραίτθ 5εᾷ Ῥαχ 5οππείρβαπι βαβοϊἑθέαπι. Ἠϊπο 

Ιορῖββο νά(γ Μοίοη: ὅια το χὺ του εγειρ. αυτο» (5ἱνο εαυτον) εκ γεκρ. 

403 



005 1, 2. ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 

3 - ΔΝ ιά Ν 3 ΔΝ ΄ 2 ’ σαι 3 ’ 

Αοι1ο6 ἐκ φεκρῶν, 3 και οἱ σὺν ἐμοι πάντεσ αδελφού, ταῖσ εκκλησίαισ 
» , ς ῃ εκ... λ ο ΕΝ » ι ν 

Κοχ,Τειο τῇσ {αλατίασ. Ὁ χάρισ υμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὺσ καὶ 
{ -” - - - ΄ . -”- ΄ 

κυρίου ἡμῶν Ἰ]ησαῦ Χριστοῦ, 4 τοῦ δόντοσ ἑαυτὸν περὶ τῶν ἅμαρ-. 
υ - { - ιά -- - - - - 

πρ τιῶν ἡμῶν, ὅπωσ ἐξέληται ἡμᾶσ ἐκ τοῖ αἰῶνοσ του ἐνεστώτοσ 
-- -- - Ν ς -- τς « 

ποΊθιντεις πογηροῦ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὺσ ἡμῶν, Ὁ ᾧ ἡ 
/ . .” -” / : / 

δύξα εἰσ τοὺσ αἰῶνασ τῶν αιώνων” ἁμήν. 
ϐ Θαυμάζω ὅτι οὕτωσ ταχέωσ µετατίθεσθε απὺ τοῦ καλέ- 

[ὁ -- -- ιν) 

σαντοσ ὑμᾶσ ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰσ ἕτερον εὐαγγέλιον, { ὃ οὐχ 

ΟΕ αἆ Π. ν. οἴίαπα ΙρπρΕΙ]141 ὃν επισκοπο» εγνων οὐκ αφ εαυτου ουδε 
ὃν ανθρωπων κεκτησθαι την διακονιαν -- ουδεκατα πενοδοξιαν, αλλ 
εν αγαπη Ψεου πατροσ καν κυριου του χυ εἴο 

2. παντεσ: Ίος πχρεπέ ΟΗτ1ῦ ΤΠμάτί (εδειξεν ὧσ πολλουσ εχει του κη- 

ρυγµατοσ συνεργουσ) Εδε1168 οα{5 (τῷ πάντεσ παριστῶν ὡσ ἓν ἦν τὸ 
πλῃόοσ) αἱ ΨΠοίοτίη (μέ οπεγαγεὲ «αἴαίαν εἰ ἔπ εγγογε ογαυξ ποίαγεί, 

σοπιζιηιωτέ 8οστιπι εἐίαπι οπιπες Γγαἴγεδ) Απιοιςι (μέ φγαυεί Γασίτηπι ζζογ" πι 

--ΠΠΊΙΙ{08 6εοµΠι αεθεη8δος αἂ ΕΥΥΟΤΥΕΠΟ ἐζογιπι αγθιιεπάπι ἀεείφπαί) εἰς... 

ΒΥΤΡ λαῦεί ο." | γαλατιασ πὲ ΔΒΡΕΚΗΡ είο... Εᾷ 114. -τειασ 

ὃ. Ίμων Ροβδαϊπιαβ Ροβίῦ κυριου επ ΒΕΡΕΕΑΚΙ, ὃτ. 4Τ. αἱ. ρ]α ἁο[ρνρ 

(αἳ. απι 1) ϱγταίΓ Αγπι σο ΤΠμάτί αἱ Ὑϊοίοτῖπ Ἠϊεν Ααρρεςο ππθης1 Αη 

Π41.,, ΝΑΡ 1Τ. αἱ {ογα2ο {α ἀθπηϊά (81) «ορ ΟΗΥΤΤΡ ἴκί Γι μα]οοᾶ Απιζιαι 
ΑπιυΆι ὃ 4] Ροβί πατροσ Ρον (5: πί βατ 8ο]6ί, ϱ{ Ίο 1, τ. 1 Οο 1, ὃ. 
9 6ο 1, 5. ΒΕρὶι 1, 9 οί) ... ααἲἩ πίχοα Ίοο Ἠαβραί; πεπίτο Παῦοπί 43 

0τ” πο. τ4. αδΟΙ Ίδου α110 ΟἨνΤ55 Ρἱ5 Ώαπι Ας αἆ Π. ]. 

4. εαυτον: 1Τ. αυτον ] περι ουπι ΝΤΑΡΕΕάΚΙΡ α] 50 ἔετο βγτρ Ον ΗΝ 
ΤΠΡΙΥΙ Οοεἵσί. ΤιαπΙ χο ρεεσαδ ... ς (Ξ αὖ Βή) υπερ οππι Ν.Ε 1Τ. 

οτ”” αἱ βαΐ πια ΤρηπθροΙ 514 (α4 Ηοντοπίῖύα]) Γ1ά τί 596 Οµν Επνα]ζοά 
Τμανε Ώαπι Ο6οξοπι [ τ. αµαρτιων (ν1ήοδε αρ Ο51335 αμαρτολων) 

ημων: ΕΕ τ. α. υκων | εκ οἳ. ΟΥ1399: 3105 ο{θαί 69Υ 516 ο{οαί «ΡΗ 195 οἱς 
εως Ἡ 1. ΘΡ9 ΟΥ1601. 6Ί4 ᾳπο | του αιω». του ενεστωτ. ο. ΝΑ 1Τ. 99. 

ΑΥΤΡ αθἰ]π!τ (ο0Ρ εω Ίιοο εαεσιῖο πιαῖο 2γαεδεπέο) ΟΥ1)335. 601 ϱ(2Τ0Σ ο01» 

Ἰησαίς 1] 956 Επια]οοὰ Ώαπι ... ς Τϊ του ενεστ. αιω». ΕΝ ΝΕΡΈΓΑ 
ΗΚΙΡ αἱ Ρρ]ουΥ 1{ νο ρο Οχ2614 ΟἩν Τμάτί αἱ Υἱοίοτῖπ Απιζιμι αἱ... ΥΠΑ 

ΠΟΠ οχρτῖ τ. ενεστωτ. | πονηρου: Τ4. αδΟΙΣ Ῥγαοπῃ του | κατ. το (κο: 

ο] κ”) Φελημα οἳ, Οτ1)3935 οἱς: Ἡ κατα Φελησιν 

6. ᾧ (8Ρο οὗ): Ἡ 8Ρ9 αά εστιν, Ίξοπι ἆ ο {α νρ εἰο | των αιώνων: τθ. 
108. 109. ἆδοι 0Ητ159 015 οπι 

6. Φαυμαζῳ (Ρα µαζω οπη]βεῖς ὅαυ Ι119ιῖ) ... ΕΕΤα 6 αἀᾶ δε | ουτωσ 

(Π αἱ ρουτηι ουτῳ): νανίαπί ἆ ο {νρ Τατίρταθδον 5τ 1ο (315 Ψπείοτίπ αἱ 

δῖο ίαπι, ο Τοτπατό δν” ] ίαπι, Ον πι ΣδΗΤ ία... ΈξΤαδί 19.99. 115. 92193 

οτι | υμασ οἱ. Ονἰπίσ,δτ Τον πανό δν (ο{ΡΥαΘΔΟΥ 37 αοᾷ βιιοί ]αοίῖο Ἰπέου 
φ08 οἱ βτιο) Ογρ""' 101 Τοἳ (315 αίο .... Ἡ ὃ. 1Τ. 99. τὸ. τθ. ΑΥΤΡ ΠΡ ηµασ | 

χριστου αὐ. Εςπισε!! 5 Ῥαβοἰμ 566 Ἐπίμα]εοᾷ οἱο... ΡΕ 99. ἆ ο ΥΤΡ ο. η- 

σου χριστου, Ἠαχ]” Ἠιον Ου εὲ Πορ, τ. 49. 52. Τπάτί ΟτΙπί δή θεου . 

Ῥβι"α ρ Ῥογηαγο 3 αίρυαεδου 5τ ΟΥ ρῦΣ. 17 Τιοἳ (318 Υἱοίονῖπ οπι, Ἠ]πο 49900 



ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 1, 10. 029 

. / 3 ’ ης ωἹ ς /’ ε -- Δ 

ἔστιν ἄλλο, εἰ µή τινέσ εἰσιω οἱ ταράσσοντεσ υμάσ καὶ Θέλοντεσ 5, ιο 
/ Δ ο) / νά - 3 Ν Δ 3λ « - 

µεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. ὃ αλλὰ και ἐὰν ἡμεῖσ 
ὼλ 4 ος 3 ο 3 / 2 μ 3 ’ 

} ἄγγελοσ εξ οὐρανοῦ εὐαγγελίσηται παρ ὁ εὐχγγελισάμεῦα 
πα ’ 2’ Αν τὸ / 

ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. 9) ὧσ προειρ(καµεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω, 
”/! λες κο 2 / ασια ’ 1. 2 

εί τισ ὑμᾶσ εὐαγγελίζεται παρ ὃ παρελάρετε, ἀνάθεμα ἔστω. 
”/ ) Ἂ [οὸ 2 

10. ἄρτι γὰρ ἀνθρώπουσ πείθω ἢ τὸν Θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποισ 
ε) ’ » 2) ΄ . - 3 ἊἎ 3” 

ἀρέσκειν; εἰ ἔτι ἀνθρώποισ ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῖλοσ οὐκ ἄν ἥμην. 

Τ. καν Φελοντεσ εἰ. Ὀ1α1801 Ἐβπισθ]] 5 οἱο ΟΥΡ55" 10ἵ Τιοἳ( 35 Ὑποίοτίη οἰς 
εκε Νπ οπι (ΒαΡρρΙα) | µεταστρεψαι: Κ µετατρεψαι, ΟΥ153 14 επ ᾶσπι 
ανατρεψαν... Ὀϊα]δ0ῖ ροδί µεταστρεψαι ρετρῖῖ εισ ετερον ευαγγ. του χὺυ 

8. και εαν οἱ. Ἐπβιπος]! 5 οχοοὰ Υοη Α/Η 107 Βαφοίμ 339. 36 ϱ{9Π0Ό Ἐπίμα]οοά 
ΟἨτοπδδᾶ οίο ... Β 110. Γ1α18085 Εβπισθ!]5 (οὰἆ απίο αἱ5θ) οί” οίδ ΟΥτ 
Ἀη18 Ο]γΤ94 ϱ(5)355 Τά γ{δλοδ ΏαπηΡαΤα]1696 ΤΗ ΡΗΥΙ καν | ευαγγελισηται 
6, ΝΑ Γ]α1305(ο(δ0Τ-.σεται) ΒιαςπιςεΙ 5 Α{Π167 ΟΥΤΗΤΤ5 Ἐύμα]οοᾶ ΟΥνβ4131 
Ῥτος]όδό Ταν 51355 Ώαπι 559. ευαπφεϊἰναυεγᾶ Ἱτ νο Ταγ{ρτΒΘΣΟΤΟ ϱΓΟΔΓῃ ΟἨΓΙ 

6. 34 οµπατο 5,3 Ον 264 Τ,ΟΙΕΓ245 αἱ, αζπιπέίαυεγίέ Ατολα!δδΣ... ς Ἰωη Τϊ 
ευαγγελιζηται ευπι ΒΡΕΤΕΒΤΕΡΙΦΒΙΗΙ, αἱ Ίοπςδ9 Ῥ]α Ἐαβδπισθ]]ά οιἳ ΟΗΥ154 
Ῥαβείμ”39. 364 οι310 Τμάτί αἲ Ἡ. ]. Ώαπι, Ιέεπι αζπιωιέζεί ΟΥρΣ” 1... 
ΚΡ 43. Τὸ. 109. αἱ ρ]αβ15 Τμάτισοᾶά αά Ἱ. ]. Όεο ευαγγελιζεται | ευαγ- 

ελ. 8ΐπο αἀάῑίαπα ουπη Ν "μετα 6 Ειιβπισθ!!7 Ῥαρείμ3θέ ΟΥνβ 151 Ώαπι 
Τατ{ρ!αοδογϐ6 ϱ{35 ο παγο δι” Το (345 ΟΥρῦ 10 ὙΠοίοτίη α]... ς Τμ Τ] 

εάά υμιν οππι ΝΟΑΡΟΕΚΙΡ αἱ Ρ]ει ἆ 6 {νο βγταί «ορ Γ141595 Ἠβτηοε!! 4 
Ον Τηάτί αἱ Τογίσαη ομν16 Ἠ1ογξα] αἱ, 1έεπι αἀὰ υμασ ϱἨ ΑΙ10ῖ Ογν 
Μα Τ85 Ομγοπδδὸ Ώαπινὸ»θ, Τέθπη Ῥτασπι υμιν ΒΗ Ατο]ια[δ53, Ίέοπι ῥτασΠι 

υμασ Ώ]αΙδῖ 0115/3535 [ ευηγγελισαμεθα: ΡΕΕΚΗ 129. ευαγγελισ- | υμιν 

(985 ημυν): Ὠ1αΙδ5 Τ]ᾶτί αἆ Ἡ. 1. Του {ανα οµΗ1 οσα 

ὃ. προειρηκαµεν (1μηεᾶ ταῖἩ ροβί προειρ. ποη Ἱπετραησ{) ... κ ὃ, 95, 
ὅδ. 613 1083 15ΟΥ ΦΥΥΣΕΙΝ ορ αθίὮ ΟΠΥ195 οαἰἰχί1Τ προειρηκα | υµασ: 
α1956Υ 4] Όμιν | ευαγγελιζεται: Έα -λιζηται 

10, πειθω (Ε8ΤΑΕΤ επιθω, Τὸ. πεισω): ἆ ο ἔ 6 ΝΡ πιοᾷο επύπι Πιοπιύητζιις 

δπαζεο αι (6 νσοῖο {α Υἱοίονίπ Ἠϊαιξα] απ) ἄεο (5 ϱαῦ αμέ Ἰαροεί ]ιο- 
πιύπεδ οί ἄθιππ); Βοτῖαο πιοᾷο επῖπι Ιιοποπίῦι8 δμαᾶεο αιέ ἄεο «/μαεγο Ρἷα- 
666; Απιργβί πιοᾶο ετιύπι ]ιοπιζηῖύιι εαἑϊκγασῖο αιμέ ἄεο. Ὑϊαίοτῖπ αἆ πιοᾷο 

οπύπι Ίιοπι, διιαᾶεο απ ἄεο αἀάϊΙξ: , απαθοαδ αΐετ Ἠαροαί, πιοᾷο επιηι 

ανθρωπουσ πειθω η τον Φεον. Ἠοο 68 ποη 6αγαηρο]ῖπο Ἠοπιπθς 

ηθ(ιθ ᾳπαα Ἱοπίπαπι βαΠ{, 8εᾷ ἆαππα. Ῥετβιβάθγθ επῖπῃ ΠΟΠ ΠοπΙΙΠΕΒ 
νο]ο, 8οᾷ ἆθιπα ΟἨϊδίαπα,' Έα ν6το 4παθ 56Ω ΠΠ {ΗΣ Π ζητω αν Όρ. αρ. 

οχρ]οθί: /,Ποη 6ΠΙΠΙ 68 ΡΟ α1ιπθ Ῥτο Ἠοπ]ίπατη οοπηπιοα]ίαίο 5ἶπί, τί 

Ποπηϊπίρα5 Ρ]ασθεαπι, 56ᾱ π{ ρ]ασθαπα ἆθο ἵπ 6ο αποά οΏβεαπΙαπῃ ργαθβίο 

οἱ πισπᾶαία εοιηρ]θο’”. | η ἕητω: Ρ ει ζήτω | ευ 5ἵπθ γαρ οππη ΝΑΒΡ᾽ Έα 
1π. 99. 61"3 ΤΙ. 80. 8Ρ9 1έ νρ οοΡ αἲπΏ Βαβοίἴ1 506 Ἐέ]α]οοά ΟΥΓΙΟΝ 596. 
898 ϱ{α4ον246 Ώαπι αᾱ Ἡ. 1. αἰρανα]]τ25 Ταγί]ᾶοἳ τή (δὲ Ποπιπίῦις πι 

οείζεπι ρ]ασεγε) Οτ]πί 4,613 (ᾳαἲ ἀῑσιε: δὲ Ποπιπϊδως Ῥίασεγε οεῖ[επι εἰο. 
Μίπας ρτοβα(θδῦ: 611) ΟΥΡρΙΟΤ οίδαερ (δὲ ]ιοπιζιίδιβ ρίασετο υεἴζεπι) Η1150 

(ῶἼρο εἷ αά]αιο Πιοποὐπίθ. Ρίασενεπι οἱς) Ὑἱοϊοτίπ Απιογςί Ηίοιβαὶ οἱο ... 



Λος 8, ὃ 
9, 91 

Αοί 9», ὃ 

650 Ἱμα1. ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 

ον δο 

11 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισῦ ἐν 
[ὰ 9 9 - οσο 2 ” Δ 3/ ο 2 Ν ο αν Ν 

ὑπ᾿ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον 12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ 
3 3/ ’ 

ἀνδρώπου παρέλαβον αὐτὸ οὔτε ἐδιδάχθη», ἀλλὰ δι ἀποκαλύψεωσ | 
- νὰ ῃ 2 / Ν 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 19 Ικούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτὲ ἓν 
- .. ” [{ά 2 ε Ν δρ / Ν 3 ’ νὰ 

τῷ ᾿Ιουδαίσμῷ, ὅτι καθ υπερβολὴν ἐδίωκον την ἐκκλησίαν του 
” Δ / ας Ν ” κ μία 

Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν' 14 καὶ προέκοπτον ἐν τῷ [ουδαῖσμῷ 
Δ ΄ -- 

ὑπὲρ πολλοὺσ συνηλικιώτασ ἐν τῷ γένει µου, περισσοτέρωσ ζηλωτὴσ 
ὑπάρχων τῶν πατρικῶν µου παραδόσεων. 19 ὅτε δὲ εὐδόκησεν 

. Ν - 

ὁ ἀφορίσασ μὲ ἐκ κοιλίασ µητρόσ µου καὶ καλέσασ διὰ τῇσ χάριτος 
.) - 3 / Ν «λ 2 2 .] .6 2 /. 

αυτου 16 ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοί, ἵνα εὐαγγελίζωμαι 
2 κ 2] Δ Ν [ζ 

αὐτὺν ἐν τοῖσ ἔθνεσιν, εὐθέωσ οὐ προσανεθέµην σαρκὶ καὶ αἵματι, 

ς (5οἆ 4000) ΤΙ αάά γαρ ἜἝαπι ΡΡΕΙΘΕΚΙΙΡ αἱ ρ]εν ντα) (αθί]ι αἲ δἱγιῖ- 

ἄεπι εγφο) ΟΗτ155 Τμάτί ΤΗΡΗΥΙ 06ο | ήρεσκον: Ἱένρ Υἱοίοτίη Η1] αἱ 

Ρίασεγεπι; δε Ονπί Τοτί ΟΥρ αἱ ῥίασεγε υε[ζετι 

11. δε οµπι Ν ΑΡΌΘΙΕΒΒΙΚΗΡ αἱ Ρρ]ετ βγταί ϱορ Οµπί 4690 ΟΗΥΤὸτ ία] 
οο Ογτίποατῃ 699 [μον 218 μάτι ΤΗΡΗΥΙ Όες Απιῤιςί... δ΄ Ἰμπ γαρ 
οπι Ναβρ"Εα 1Π. 919. ἆσα[ςνρ Ώαπι Υ]αοιῖηπ Ηίοιδαὶ Ααρβαί αἱ... 

8ΥΠ αθαἰλα{Ρ οπι Ρ]αΠ6 | αδελφοι: Ῥ 6133 115. 118. αδὸὲ (864 ταῦτο 
Παλροί ΙπΙριο ροτίςορας) οπι | Α ευήγγελισθεν 

19. ουτε αηίο εδιδαχΘ. οππη ΒΡΕΕΚΙ, αἱ ρ]οι Ο6ς (Ίέετι Απιῤιρι νά οκ- 
ΡΙοββῖ556 ρεχ αιὲ ἀἰαίοί, ἴέοπι Ὦγγιαβ ροχ εἰίαπι ποπ ἀἱζ.) ... 1 ουδε 

οσπι ΝΑΡΤΕΟΡ 91. ὃτ. 99. τὸ. 80. αἲ1 νοα]Σ (οί ἄΡ) οαιἰκί1 ϱορ Έιιβ 

πιοε!τ Οτ7οτ Επ]ια]σοὰ Ογτίποανα 609 Τμάτε Ώαπα ... Τθ. 115. ΤΙΡΗΥΙ 
οἱ ουτ. εδιδαχ.., ΟγτῖοἩ 541 μαβοαί η εδιδ. | δὲ ... Α αδοτ”Χ ὅνα 

19. εν τω: Ἐ ΟΠ τω | επορθουν οἱ. ΒΥΙΡ ΒΕΣ ,.. ΡΕ επολεµουν. Ἐκ 

Τα Ιπ]ς Τέ νο Ψἱοίοτίη Απιζιμι οίο εωριρπαῦαπι, Ααρδ8!Ι υαδίαδαπι. 

14. συνήλικιωτασ: Α συγιλικιωτασ, Ε συνελεικειωτασ 

16. ευδοκησεν: Α Οµ4363 ποία Ε1805 3585 ΡΑ-Α{ΠΙΣ.ΤΙΠ 456 (Πίοπι Τμάτίορν ὃν 
1035) 0Ην198 (ποϱ2)658: ,τ30) Ἐπιμα]οοᾶ Ογτβά 131 Τμάτί α Ἱ. 1. ο(ὔν1”98 
(ποη. 1έοπι” 55. 5013. 4396) Βονετ]αηδόΙ (ΟΗΓΟΡΡ 13) αἱ ηυδοκησεν | 0 αφο- 
ρισασ ΠΟΠ ΡΓΒΕΠΙΙΦΡΟ ο Φεοσ οππι Ώπα 20. {6 νςρ ΒΥΙΣΟΝ οἱ) ἰχί Έιιβ 

Ρ5358 ΕΡρΙΡΗΣΟ5 0Ητ2988 π]μάτ(ῶΣ5δ ϱ{ 4985. 1365 ΤγϊπίδΙΣ ( Ῥαπ]αβ - αἲξ: 
Οιαπᾶο αιέεπι οοπιρζασειῖέ εἶ φιζ πιε δεφγεραυῖέ. είο) Ψϊοίοτίπ Εαιδί αρ 

Αιρ ήδο Απηῤιοι Ηίθιδαϊ (απάσειαά α]. Ο8 6ἱ. ΟΥ4398 ποία καὶ τό" ο 
αφορισασ είο (5εᾷ 10ἱά σπα” ϐ” πο ργααςθββίέ ο Θεοσ 0 αφωρισασ), Ἰθια 

ΙΟΣ ονον ς (5οἆ 4900) Ργαεπι ο Όεοσ, ΤΠ [ο Θεοσ] επι ΝΑΡΕΚΙΗΡ αἱ 

(οχο ΟΠΙΠ ἆ ϱ 60Ρ ΒΥΙΡ ο,” Αγ αθίὮ Ονή65 ποί ο{ἶπι465 Τ]1α]βδὸ Έβ 

πισθ]]τ Ἠρίρ]5) 15 Ῥᾳ-Α (5. ΐη 456 01195 οἱ,τ2ο Ογνβά 111 Επλα]εοὰ Βο- 
νογ]απδθΙ Τ]άτέ αά Ἡ. 1. οίδ2 Ώαπη Πέ 5ο Απρδ8Ι αἱ | αφορισασ: Β 
(οί οίδ)Γοποοσς 87, 47Η 118. 199. πδοῖ αἱ Ον θ1ποί Ώ14]550 αἱ αφω- 

ρισασ 

16. ευαγγελιζωμαι: ωΡ 114. 199. αἱ 3561 3] -λιζομαι ... ΕΣ -λισωμαι | 

προσανεθεµην: 96. 51. ὅδ. Ὠαπη(ἰκί) προανεθ. Ἐκ Ἱμαίί αζηιϊουῦ Τί 



ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 1, 20. 051 

- ος 2 ζω) 82’ / 

1Τ οὐδὲ ἀνηλθον εἰσ Περοσόλυμα πρὸσ τοὺσ πρὸ ἐμοῦ ἀποστύλουα, 
- Δ ’ 

ἀλλὰ ἀπηλθον εἰσ 4ραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰσ {αμασκόν. 
18. έπειτα μετὰ τρία ἔτη ἀνῆλθον εἰσ Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι Κη- 

” Ν « Ξ λ 
φᾶν, καὶ ἐπέμεινα πρὺσ αὐτὸν ἡμέρασ δεκαπέντε 19 ἕτερον δὲ 

” 3 / 2 στ ” Γι ’ .] 3 ἀπ ιά ’ 

τῶν ἀποστόλων ουκ εἶδον εἰ µη Ιάκωβον τον ἄδελφον του κυρίου. 

20 ἃ δὲ γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ δεοῦ ὅτι οὐ ψεύδοµαι. γράφω ὑμῖν, 

νο Αας Απιργςί οίο; Τοατίχεδ 64Η 5Ο. θαίΐπι ποπ τεζιζεγίέ αἴ 6αγιεπι εί 
ραπ. Ο6 ΗΙειδα! ,,σοπέύυμο ποπ αοφιευζ οαγπὲ εί δαπιφιζμά, Βϊνο αί πμ 

ἄναοσο πιε]Ίας5 Ἰαλροαί, ποπ οοπἐιμΠὲ οιιπι σαγπε εί δαπιφμῦιε. Βιπαϊ {ου Θ6- 

ἀπ] ,- 8ἱνθ, ποπ οοη{π]1, να] πΙμΙ] αἲ αροβίοΙῖς ἀῑαΙαΙ, αἱ αῖ ριίαπῖ. 

17. ουδε αγηλθον ο. ΝΑΚΙΡ αἱ Ῥ]6Υ ΟΡ 5ΥΤΡ ἴΣί ατπῃ ααί] 01509 Ἠπί]α]έοά 
ΟΥΥΔά131 Τματί Ώαπι, ίεπη πεηιε υεπί (αἱ εὔῖαπῃ ν. 18 νετΗ ία; οοπίγα 
απηλθ. αὐῖ) Τε νρ Ψἱοίοτῖη (Ίποοπῃ Νοπ, Ἱπααϊί, ζω αἆ αργ - εεᾶ αι 

ὕι Αγαζίαπι) Απιζιι Λος ἨΠϊεν ... Ἠπ ουδε απηλθον οαπι ΒΡΕΕᾷ 46. 

Τ4. αδοῖ 116. 116. αἱ ρατς ΑΥΥΣΟΒ αἱΡ 11β Ῥαβείμ395 ΤΓΠΡΗΥΙΠΕ αΙποβο 3 

ετπί ανηλθον οκ ν. 18. Ἱίι απηλθον εκ 1ρδο ν. 17 αἁβιπιῖ Ροίογαί. 

Αἲ νάΐν Ῥαπ]αβ ἄθ οοπβ!Ι]1ο ρτίογε Ίοςο ανηλθ., ααοᾶ ἆθ ρτοβεϊβοση{- 

Ῥα5 Ἠϊεγοδο]γιια ἀῑσοί βο]εραί, α1ἴετο απηλθον Ροβιῖ8βο. Οδθίογιπι 
νἹάεπάιπ θ8ί ης Υ6ΙΡΟ απηλθον Ρ]ά8 Ιμβίο Ἱπ[θταίαν. Ιη[οταπάι 

απζεπα πεβοῖο απ]ά εββοί, 5 Ῥαιι]αβ τονοετα πίχοᾳπθ Ίοσο βογ]ρδίδβεί. | 

ΕΕΤαΕΙ οπι πηβ]ο προ ({ νς απἰεοέβδ0Υ68, ἆ ϱ ΆγαεςέδδοΤ68, 6 αἆ ΡΥοΟςΕΒδΟ- 

68 ἑ αἆ απ{εοεβδογέΒ) | αλλα 6πΠῃ ΝΑΒΡΕΕΑΙΡ αἱ ΡΙα (19 αρ Βοτί) Βαμ 
οὐ 395 ΟἩγ Τ]άτγί Ώαπα... ς αλλ ουπι κδὶ αἱ πιανί 

18. τρια ετη ϱὔπι ΝΑΡ 1Τ. Τ4. 199. α5ΟΙ Ἠ39ἳ 056Υ α] ΑΥΙΣΟΝ οορ ΟἨΥδ04 
Εαίμα]εοά Ώαπι (ΥΙοίοτῖη: Λο8έ έτεδ, Ἱπαι1{, απποθ Πἱεγοδοῖγπιαπι υ επί) 

ς Τη Τϊ ετη τρια επι ΒΡΕΕΑΚΙ, αἱ Ίοηρο Ρ]α (Έα ετη 7) ἵε νο 

5Υτρ Τμάτί αἱ ΥΠοίοτῖη (Φείπᾶε Ροδέ αΏπιος ἔγεῬ υεπί εἴο) Αισξα! Αιηῤνςί 

αἱ | ανηλθον (Τ,αΗΡΙεΙ υεπῖ, Αασβαὶ Απιῤιςί αἄκεεπαν): 1τ. οδοἩ νίᾶ 

ΒΥΥΣΕἨ ϱ0Ρ απηλθ.. (11. παλιν απηλθ.) | κηφαν εππα ἈἲΑΗ 17. 6133 71. 
ΥΣΣ6Β (αἱ βο]ε{) ΒΥΤΡ πηΡ ο0Ρ αεἰλαίσ ατα... ς (Ξ ΑΡ’ 82) πετρον οι 

ΝΟΡΕΕΟΚΤΡ αἱ Ρρ]ετ 1ΐ{ νρ α’πὶ 5ΥΤΡ {χι Ον Ἠπίμα]σοά Τμάτί Ώαπι Υἱς- 
{ογΙἩ τε]] [ επεμεινα: Ῥ υπεμεινα 

19. ουκ τί α{. ΝΑ οίο... ΒἜ 8ο]πδ ουχ | ειδον ουπι ΑΠΡ οΓΟΕΕακ»ΏἩ, οἰο 

εκ. ΝΡΡΡ νδον (1Τ. δεν) | ουκ ειδ. (ιδ.) εἰ. 015365 ΕαθΙδέΣ, 1 ἘρΙρΗ1οῦ9 
οίο (εἰ. Αας Ῥεάπ] ποπ υἰά() ... (πο Πθπιθαίο)εα ειδον ουδενα (8 

ουκ ειδον ουδενα ποία(ῖδ ο 6ἱ α ἵηπ ουδενα. Ἐσβοτῖρεί!έ Ἱρ]ίατ οἱ ϱ" οἱ 

96), Πέεη 16 νο Απιῤγεί αἱ υζς πεπιύπεπι, ΥΙοίοτΙπ πεπιίπεπι οί. Οσαίο- 

τά 516 Ψπο[οτῖηπ: ,!Μαρπα ἀοοίτῖπα οῖαπι Ίου ααἰαπχ]{ πῃῃρποφπθ Ἱπ- 

ΡαπΊο: ΡΕΙπιο απιοά Πα ἀῑκίί: 4ροδίοίογιπι πεπιίπεπι αἴθιπι υἱαέ; ἨΒΙΗ 

Ίαεοβαπι αροβίο]απι ΒγπιπιαοΠΙα η {αοϊππίέ απαδί ἀποάθοίπιπτη, οἱ Ἠτιης 

5αηπιπίέαχ απ αᾱ ἀοπΙπαπαῃ ποβίτατη Τ68. ΟἨτΙβίαπα αἁἰαηριπ{ πα ἳρπαϊ 

ουδεγναηί]ατη΄΄ - ,Εχρο Πο Ῥαμ]ήβ πορανΙέ Ἱασοβραπῃ αροβίο]απη΄ -- 

18{ εα.8α ᾳπ.γο Ιαοοβαπι [Π1. ο. υὐζεγί], αἀῑεοία εβί: ϱι/γαίγεπι ἀοπιώμή ,, 
ααἰ (γαίαυ οβί ΠαὈ]έαβ βεουπάππα ΟΒΥΠΕΠΑ. Όππι απίθπι [Γαἴγοπι ἀῑχί, 
βΡοδίο]απῃ ποραν!{. 

Λο 9, 26 



Ας: 9, 50 
16, 41 

Αοὶ 16, 2 
14, 90 

ΡΜΗΙ 9, 16 

052 1ο]: ΗΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 

1 - ” α- 

2ἱ ἔπειτα ἠλθον εἰσ τὰ λίματα τῇσ Συρίασ καὶ τῇσ Κιλικίασ. 
ι) ” - ηλ -- ν ’ 

22 ἥμην δὲ ἀγνοούμενοσ τῷ προσώπῳ ταῖσ ἐκκλησίαισ τσ Ιουδαίας 
-- 3 - ω ΄ ν Ἄ 2 ’ στ [ο [4 ν Ρ [ὁ -- 

ταῖσ ἐν Χριστῷ. 25 µόνον δὲ ἀκούοντεσ ἦσαν ὅτι ὁ διώκων ἡμᾶς 
ΔΝ ”- 3 /' Ν / σ 3 / 4 ν΄ σος / 

ποτὲ νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἦν ποτε ἐπόρθει, 24 καὶ εδύ- 
3 Ν Ν / 

ξαζον ἐν ἐμοι τὸν δεὀν. 

ῃ, 

1 Ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτώῶν πάλιν ἀνέβην εἰσ Ἱεροσύ- 

λυµα μετὰ Βαρνάβα, συνπαραλαβὼν καὶ Τίτον' Ὢ ἀνέβῃν δὲ 

κατὰ ἀποκάλυψι», καὶ ἀνεθέμην αὐτοῖσ τὸ εὐαγγέλιον ὃ κπηρύσσω 
ἐν τοῖς ἔθνεσιν, κατ ἰδίαν δὲ τοῖς δοκοῦσιν, µήπωσ εἰσ κενὺν τρέχω 

91. 1δου: 4. 114. οπι | του Θεου: Ῥ 1Τ. ΦΥΤΡ ἴσί κυριου (πας αΠέον τί 
Βο]εί αθί1) | κλιµατα: ἘαΞ κλιμµατα, ΑΙΡ 8Ι5 361 είο κληµατα | και 

τήσ κιλικ. (εί. ν8) ... 4” 109. δει χοπ... κἲ 1π. ΑΠ. 120. οπι τησ 

23. τω προσωπω: Εα ὃ. 1083 οπι τω | ταισ εν: ΡΕ13ΕΕΙΣ 108” 109. 219. 
8Ρο (486Ι τησ εκκλησιασ τ.ιουὸ. τησ εν) τησ εν, Ἱέεπη 6 εοο[εδίῖδ ἀιάεαε 

4 μαο εδί ἴη | τησ ιουδαιασ ταις: ΑΥΤΑ {μας ε οἴγομπιοἰδίοπιε 

99. ἡµασ: ΕΕΙ ἀἆδΟῖ υµασ | επορδεν: Ρα επολεµει. ΒππϊΗέου ας ν. 15. 1! 
νο ΨἱΠοίονῖπ Απιῤιρί αἱ επγιιφπαδαέ, Αιιρξα1 φαδίαζαί 

94, εδοξαξον Απίθ εν εµοι οπΊη ΝΑΒΟΚΙΡ αἱ οιηησ]ᾶ Αγταί είο... Ρεξ 

1: νρ Ρο απ Ψἱοοτίη Απρβ8εΡ Απιργρί αἱ ροςδί εν εµον 

Π. 1. δεκατεσσαρων εἰ. Πϊπί 00 (Πεἰπᾶῖε ροδί ΧΙΥ απο αδοεπᾶὺ ΠΗί6γοδο- 

ἴπιαπι οι Ῥαγπαῦα αἴς) Τεχμηατο ιδ (Ώεπίφιε αἄ ραἰγοσύπζνπι Γοἰγὶ 

εαεἰετογµπιφτιε αροδἰοζογίπι αξοεπζίδδε ΙΠΗἱεγοβοζπιαπι βοδὲ απιΟ ΑΙΙΙΙ 

δογεοζὲ, μέ οοτι/εΥγεξ οπι οί οίο) Ὑἱοίοτίη (.Φεππε] οπίπη απίθ, Ρρο5ί 

(ποηπΙαπας Ἠππς Ῥοβί ΑΠΠΟΡ απαθίπονάθοῖπι Πέεγαπη, 1πα1{, αβοσ 1.) 

οἵο. ΟΕ πιο Ομτοπ4ὐ8, Επὶ τούτων τῶν ἵπάτων (4σιατικοῦ καὶ Σιλά- 
νου) ἄνηλθδεν πάλιν εἰσ Ἱεροσόλυμα Παῦλος, ὅ δεν γράφει Ι αλάταισ 
περὶ ταύτησ τῆσ ἀναβάσεωσ οὕτωσ' διὰ ιδ ἐτῶν πάλιν ἀνῆλθον εἰσ 
Ἱεροσόλυμα. -- τῷ εἰπεῖν αὐτόν ' διὰ ιν’ ἐτῶν, δοκεῖ µοι τοὺσ χρόνουσ 

τῶν ἀποστόλων τοὺσ ἀπὸ τῆσ ἀναλήψεωσ ἀριθμεῖν αὐτόν. ἀπὸ γὰρ 
τῆσ ἀναλήψεωσ τοῦ κυρίου ἕωσ ταύτησ τῆσ ἀναβάσεωσ πληροῦνται 
τῶν ἀποστόλων ἔτη ιδ μῆνεσ . καὶ εἰ μὴ τοῦτο δῶμεν, εὑρεθήσεται 
ὁ χρόνοσ ἄφ οὗ ἐβαπτίσθη καὺ ἀνέβλεψεν, ὧσ περιέχουσιν αἱ Πρά- 
ξεισ, ἔτη ὁ’. Ωαῖρας νοτρῖς βοτ]ρίογθπι πηΙηίπιθ {αβίατϊ οοάἵσοπι τερεί- 

ίαππα 9856 ἶπ ᾳπο ὁ' οββδεί Ρτο εδ’, εἶαταπα οδί. Ο/Η οἱ. ΟΣΑ 1ΟΤ λεγεν πα- 
λιν οτι µετα δεκατεσσαρα ετη ανεβην οἵο. νυνι δε οτὲ ταυτα παυλοσ 

ἔγραφεν, επτακαιδεκατον ετοσ ειχε το κηρυγµα. | παλιν ανεβην (6 
ΟἨτοῦ ανηλθον) «.. ΏΕΕΡΤα ἆ 6 6 βο αεί] ανεᾷ. παλιν ... 6ορ Ιππί300 
Τενπαν ο δν ΟΗγΔύ4 (86 πο ἰτασίαί ἵπ 60πη) οἱη παλιν | συνπαραλαβ. 
οµΠΙ ΝΑΒΟΡΕΕΑΡ 17....ς Ἰμπ συμπαραλ- οπή ΒΌΚΣΗ1, α Ρ]ες 

3. ανεθεµηήν: Ἐα ανεβαλοµην 



ΓΑΛΑΤΑΣ 2, Ὁ. 655 

.) 2! ’ ΄ ” 2 ΄ 

}ἢ ἔδραμον. Ὁ ἀλλ οὐδὲ Τίτο ὁ σὺν ἐμούί Ἕλλην ὤν, ἠναγκάσδη 
-- Ν λ) ΔΝ ’ /’ ιό 

περισµηθήναι, 4 διὰ δὲ τοὺσ παρεισάκτουσ ψευδαδέλφουσ, οἵτινεσ 
- - ε -” ια. ο 

παρεισγλθον κατασκοπῆσαι τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν ἦν ἔχομεν ἐν 
ς - ο τρ εν 5 τσ λ λ ος 
Χριστῷ Ιησοῦ, ὕνα ἡμᾶσ καταδουλώσουσιν᾽ Ὁ οἷσ οὐδὲ πρὸσ ὥρα» 

ὃ. ουδε: Ἐα ουτε | ο συν εµου: Ὦ οπι ο | ϱἨ περιτνηθηναι' 

4. δε (5ειναί οἴῖαπι ΕΡρΙΡΙ 13 αΗΕΤΟΙΒ νν. ὃ---ὅ αλλ ουδε δα ειξαµ. τη 
υποταγη, ία Ῥαρτεξε 4): Τ]μάτί αᾱ Ἡ. 1. ὁ δὲ σύνδεσμοσ πρὺὸσ τὴν 
τοῦ λόγου συνθήκην περιττόσ. Τίεπι ἨΙεν αἆ Ἡ. 1. μθείεπάτπα Υ6Υο 
αποά αιίζεπι οοπϊαπείῖο, α1ιαο ἴπ ρταεδεη Ίοσο Ροπῖξαχ, Ργορίετ διιδύη- 

ἐγοᾶιιοίοβ αιίεπι αίγεδ, 5αροιβιια δἳί, οἱ 5ἱ Ἱεραίαχ πομ Ἠαβεαί αᾳποά 

οἳ γορροπάθαέ Ἱ]]αππαιθ σοπο]ιάαέ΄ὁ οίο | ινα: ΕΡτᾶ ϱ αάά µη | κατα- 
δουλωσουσιν (οί. 5) οππι ΝΑΒΤΟΡΗ 26. 99.... Εδκα 1Τ. Βαίμα]έοά 

Ώαπι καταδουλωσωσιν (Επίλμα]εοᾶ --σοσιγ) ...ς (-- 54) καταδουλω- 

σωνται επι κ αἱ ρ]α Ῥαρτεξε αν Τ]άνί α]; Ίἴεπῃ 1, -σονταν 

6. οισ ουδε οππι ΝΑΒΟΡΟΟΤΙ(ν]ᾷᾳ Ροβί)ΕξακΙΡ αἱ οπιησίά (Ίηπ Ὁ πιαμ5 

γ6ςςΠ8 οχίτα 1Ππθαπῃ τεροβια]ξ οισ ουδε, Ἱέα ίαπιεη αἱ ουδε 51ροχ ταβιι- 

ται δοπῬογεί. Οοιτὶσοπάαπι 9856 ϱ Ι6οίΙοπαπη ἵαπι Ρῦ βἰρη]βσαί, 

Ωτπῖά τενοτα ἀεάενῖέ ϱΡ απἲὸ οατίο ἆῑσΙ πααιζ. ΟΕ εᾱ. πιεαπι.) ἔρνρ 

δγταίγ ϱ0Ρ Αγ (αείμΙδουνπηθ, ϱοἆ ασποδεῖέ ουδε) Μεϊοηίετί ο4ἆβῖ αρ 
ΗΙοχ οί αρ Αποζηισί ,απϊάαπηί αρ Υἱοκοτῖη Βαρβτοβε ή ΒρΙρΗΙΙΣ ΟΥδο» 

Επίμα]έοὰ Τμάτί Ώαπι αἱ Αιις αἲ Ἡ. 1. είἓΡ 5 Απηρἒςδῖ Ἠ[ον αἱ. ΟΕ οι. 
Οτό 11/21 1, ϱ, Ω109 οὐδέποτε ἐν χώρα ὑποτεταγμένοσ ἀνθρώποισ, 
ᾳπάθ οογταρία νΙάοπίαν οχ οὐδὲ πρὸσ ὥραν ὑποτεταγμένοσ ἀνθρώ- 
ποισ (νὶᾶςε αρ ὮΏε]αταο), 1ΐθπι ΤρΠἰπ{ρο] 356 (ορίαϊ» 3): ἀλλ ὑμεῖσ οὐδὲ 
πρὸσ ὥραν εἴξατε τῇ ὑποταγῇ αὐτῶν ...... Ῥ” ἆ ο Τηπί 200 (οί 1έθγιτ 
αἲί: 4 Ἰιογαπι οεβδπιιδ ιδίεοίῖοπα) Τετιαατςδ ὙΠοίοτίπ Απιριρί 
Ῥε]αρθοπι (,γοάά1ξ ο81588 ο οἰγουπιοϊά1ν Ἑ Παπαές - αξ δεαπάα]άπα 

ΠΠΠΙΙΠΘΗΦ νΙ{αγθίατ΄. Πεπι αἆ Ίρβα νοτρα: μαί ρετῖου]απι νΙίατΘΠηΙΙ, 

οὲ οββοπί 1π ποβρῖς αἱ νατ]αίθπι εγαπσθ]1ἱ «οπβγπιαταη{.ϐ) Τα πας 
αρ Ῥτίπιας (αἆα1{ί5 Ῥε]αρ]ῖῖ νετρΙβ) αἱ οπι, Ἠῖπο Ρ00, ΟΕ απίοπι Τογί 

ππατο δι. Ἐχσο Ῥγορίεν δαρεγζπαιιοζίοδ, πια α]ΐ, |Γαἶδον 7γαίγεδ -- πεο αἆ 

Ίογαπι οεδεῖπιιι διτεοζοπῖ, ἸΠπίεπᾶαππας οπῖπα οἱ βοηςαῖ 181 6 «11886 

οἵπς, εἰ αρρατεβῖέ ν1]αίΙο Βογ]ρίπτας. Οππι Ῥγαοπἑς δεῶ πεο Τις 

φιξ πιέεσµπι επαΐ, Οι ἐδδεί «γαεσιιδ, οοαοίιιβ εδὲ οἴγσωπισίαί, ἀε]λῖπο 5α0- 

ππαῖί ργογίεγ αρεγιάιοιζέ{05 ΙΓαἴ8ο8ᾖαίγες, εἰ τε]ῖαια: οοπίταν 1 τἰ1- 

απςθ (πο Ἱποῖιρις τεἀάστε τ8ίΙΟΠ6ΙΙ, οβίεπἀάθηβ Ρτγορίες απῖᾶ {εσοστῖί, 

αποά πες {οσ]ββοί πθς οβίεπἀ1ββεί, 5ἱ Ἱ]]ιά Ρτορίετ ααοᾶᾷ [εοῖΙί πο ας- 

οἰάϊ1ρδοί, Ὠεπῖαιε ἀῑσαδ νο]ῖπι, Βἵ ποῦ βαρ]πίτοῖδβδεπ{ {1151 11 (γαίγος 

δὰ βροὐπ]απά σπα Ιροτίαίαπι 6οσπι, ορβδϊβδεηί βαρϊοσ(ΙοπΙ) Νο, ορῖ- 

ΠΟΥ. Έπρο οβββεταπί, απῖα (αεταπί Ρρτορίθν ᾳποβ οεᾶσγαείαν’ - Νο 

εαββατῖο Ἰρ]έαγ ορδβῖί αά ἵεπαριις'', θίο. Τίεπι Ψϊοίοτῖη αά Ἡ. 1.: , δε 

Ῥτογίεν κιθίπῶιιοίοῦ /αΐ9ον αίπε - α Ἰογαπι οεδδίπιως κιιδτεοἰζοπὰ. 

ΩυἹάαπα Ὠαες βὶς Ἱεριπί: πιεο αὖ Ίιογαπι οεδεηήιδ διιδίεοίτοπ{, οἱ οδί 861Ι- 

515 Ἰπίοσαγ οΠπῃ 5αροτ]ογῖ, αἱ πεαιε ἄταθοις Τΐαςδ οοππρα]δις β1{ οἶν- 

οπηοἶά1, εο ἑαπιεπ πΟΒ οοδεύπιιδ υεῖ αἆ Ἰογαπι δμὐτεοίοπι, 1ά οδε αἱ ἵη 

α Πα Ῥτιβ οράθΓθΘΠΙΗ5. Ωποπίαπα ἴαπιθν 1Ἠ Ρ]ατ]πιϊ5 οο{οῖθιις εί Ια1πΙ8 
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2. αν ις ” [ή ς 32 / πε 2 /. / Ν 

εἴξαμεν τῇ ὑποταγῃῇ, ὕα ᾗ ἀλήθεια τοῦ ευαγγελίου διαµεύνῃ πρὸσ 
{ - - ο Ἡ σν -- 

ὑμᾶσ. ϐ ἀπὸ δὲ τῶν δοκούντων εἶναί τι, ὁποῖοί ποτε ἦσαν οὐδέν 

οἱ σταςοῖς Ἰδίτα 5επἰοη{ῖα αδὲ: α Ἰιογαπι οεβείπυµθ βιδτεοέἰοπᾶ, 1 αδί 
{οοἵπιας ᾳπαο Π]]1ς (αεϊεπᾶς νΙάἀεραπίας, Βεά ποη πῦ ΒΕΠΙΡ6Γ 56416Υ6- 

ΙΙΙ, πηπ]{15 πιοᾶίβ Ῥτοβαίαγ Ἱεροπάτπ Ἱξα 6856, αῶ ᾖογαπι οεδδίπιτιΒ 

δμδτεσύτοπῦ, ἘῬτίπιαπῃ, ᾳπἷα νουγο οθβδῖέ; παπα 6ἱ Τιπιοίμαιπα οἰγουπισ]ά1ί 

Ρτορίαχ Ιαάφαοβ, αἱ αἲ ἵπ αοΡιβ αροβίοΙοσαπη; 6ΥΡοΟ ππαπ{ἰτὶ ΠΟΠ ἆ6- 

Ῥα1ς αρορίο]α5. Ὠαϊπᾶρ πεο αἆ Ἰογαπι απἲ5δ ἀῑσσεταί, 8ἵ πθραταο οΡΙΙ8 

{ααογαί οπιπῖπο {αοξαπα. Εί οετία βἵ Ῥοΐτο ταβδ1{ξ, απϊά αβί Πῖο: πεο αἆ 

Άογαπι οἐδεπαιθὸ Τέαπι 5 βαρτα ἀῑσίαπα: πεαπα Τια5 απ πιθοππ ογαί 

ταθσΙβ οοπιρα]δις αβί οἰτοιπησῖάϊ, ΠΟΠ 6150 1Π ΟΠΠΙΡΊΡ ηθο Β6ΠΙΡΟΥ 

ααἲ πππ]ναπῃ.. Ῥοβίτεπιο Ῥτορίαυ ἱπάποίος {γαίγεδ, απἱ εταπί π]βοθη{θΒ 

Ἱπάαίρπιαπα οἨτϊςαπῖσππο. Τίαπη οῇ Ηίϊαν αἆ Π. 1. (Υ αν β1/00 5): 91 
Τ]ίας επ 6β86{ί οκ σοπ/{1 ιβ, πιι]]ο ροίέα]έ ἔ6γγογθ οοπιρο]1ῖ πό οἵτοιπι- 

οἹάεγείασ ἨΙεγοβο]γπαῖβ - ᾳποπιοᾶο απ]άαπι Ῥπίαπί Ἱαρεπάμπι 6886: 

«δις αἴ Ἰογαπι οεβδῖηηις φιιὐζεοίοπᾶ, αἱ υετπίας ευαπφεζύ Ώεγπιαπεαί 

αριᾶ υο5, αἱ Ιπ{ε]]Ισοπάππι ᾳαοά Τ{ΐας 1ρ8α, απῖ οοπιρθ]!ῖ απηία ΏΟη Ρο- 

(ας αᾱ οἰγοιπισίβίοπαπι, γαγβάπη οἸτοιπισίβας 8ἷς αίαιο βαβΙθςίιβζ - 

Τίαφπο απ{ Ἱαχία ἄταςσοβ οοᾷ]σαῦ εβί ]εροπάππα: (δις πεφιθ αἆ ιογαπι 

οβδίηιις φιιδίεοίοπᾶ, τί οοπβδαιιθη{6ί ροββίΐ Ιπίε]11ρί αἱ υεγέας ευαπ- 

φεἴῦ Ρεγπιαπεαί αριᾷ φο8. Απ δί Πιαζ]ηῖ οχεπιρ]ατῖ5 α]οπΙ Βά68 Ρ]ασεί, 

βοοιπάτπι ΒΠρθΓΙΟΥΕΠΙ ΒΘΠΡΙΠΙ αοοἱρετθ ἀ6βοπιΙβ, μί αἆ ᾖογαπι οεδδῖο 
ΠΟΠ οἰτοαπιοϊάθπαί ΤΠ, δεά εαπάϊ Ἠίετοβο]γπιαπα {αθγϊέ. σπα 

Απιοιμι αά Ἡ. Ἱ.: ο Γέαπα, απῖα ἄταθςΒ οταί β]οιί α]αίαθ, πθραί οἵν- 

ΟΜΠΙΟΙΒΙΠΩ, Έπο ἀῑσίο Ἠοβ αιραῖῖ απῖ Ραίεγεηίαγ 96 αἰγειπιοῖα], 11 

οβ8επέ ἄνγαθοῖ. Φα πο {οτί ορροποτδίασ εἶ απία 1ρ8ε οἴγοιπιοίάοταί 

ΤΠπιοίθΗτΏ, ΠΠ Ο 6811835 οχροη]{ αχ {οσστῖῇ ᾳποᾶ (Ἀεϊεπάαπα περαβαἴ, 

ἀϊσθης: «Ῥγορέε σιιοἰπέγοᾶιιοίος αιέεπι αίγεξ -- αἆ Ίιογαπι οεδεῖπιις διιὸ- 

ἐεοίοπ, αἱ υεγίίας ευαπ(/. αριιᾷ υο5 Ρεγπιαπεαί. ἄῑτβεςεὶ ο εοπίτα ἀῑοιηί: 
Ἅεο αἆ Ἰογαπι οεβδπιί, αἳ Ἠου αἲπηῖ εοπνεπίτα 681586; απῖα απϊ Ποαγί 

Ρτοβῖρεβραξ, ποπ οροτίεραί, Ἱπαιίαπί, ἀϊσειο 59 Γεοἵδβε, πο Ρτοβατεί 

6589 (αοϊοπά πι. --, 4 Πογαπι οεδδίπιις διὀτεοὐϊοπέ, Ίος θ8ΐ, αἆ Ἠογαπα 

ΏΟΒ βιρ]θοἵπιας βογν1ἑαϐ], Παπ Παπίας ΠΟΡ ]εςῖ, τί οἴγοιπισῖδο Τήπιο- 

που οθββατοί ἄο]ιιδ οἱ βοππάα απ Παάααοταπα. Ἠίο, ΟΓ εἰ. βοάπ] αά 
Π. 1. ααἲ ,πηα] αἱ, , η Τιαβίπ]5 οοἆᾱ."' 1αςί ἀῑοΙὲ: Οιΐδης αἆ Ἰογαπι εεβδὶ- 

πμ. Νοίαϊ ἵπ δαπάσπι 1οεαπη Πµποῦτας: ,,Τρίεω υπ ο οαπᾶάωπι 

δὲ, Ίὐπίπι πε οπιἑαέιή ργύπα οσο ααἴρας, αἰζεγωπι πε οποἑαίµγ 5ιιῶε- 

Φ1ἱ6πΒ πε αξίο ἨθΘα16, 4μαε α πιιζεῖς οἴύπι ἴἐζγίς φοἴεῦαί οπιέέὲ, ἐεγέζωπι πε 

φογέζαέιι ἀαξῖυιδ χο αὐ]αξίνο δαρἸοσβοπθ''. Οθίοταπι οππη νρζ19 φιζδι5 

Ίιεγμε οοπβεπΙαπί απ {α ἆσπη]ά Πατ] {οἱ αἱ; εοηβετναία Ἱρ]έαν 1ρ8ί18 

οδέ Ηἱοτοηγπιὶ βοπϊρίαγα: πηα]ο νογο 2, Ροβίαπαπα ,,νριιΣ οἷσ οπηίβθο 

γοβίηπογο οὐδὲ τουι]1{, αἀάί; ,,Ῥοβί Οατο]Ι Μ. ἴεπιροτα Ἰθείῖο ταεθρία 

ἵ οοἆᾱ. Πα ΙΠΙΒ τορογ]έατ..« | διαµεινή ΕΠΙ ΝΒΡΕΚΙΡ αἱ ρ]ο; ΡΒα51458 
449 01505 Βπίμα]οοᾶ Τμάτί Ώαπι ... Α(ογ)εα 1. 46. 4Τ. 109. αἱδ 

διαµενη 

6, δε: 1Π. οἵη { ποτε (99): κἘ ποτ | ο Θεοσ ο ΝΑΡ 1Τ. Τ1. Τὸ. 99. 115. 
118. 9193 Ρο (0Ἠγ80θ Ἠμίμα]εοά Ώαπιρατλ!]δ68.., ς Τμ Τϊ οπη ο 6µΠη 
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’ . / ς Ν 2 / ο) ’ δι ) Δ Ν 

µοι διαφερει᾽ προσωπο» ο Όεὺσ ἄνθρωπου ου λαμβάνει᾽ ἐµοι γὰρ Κος, 
{ » 2 Ν ,( » Ν 2 ” Ἂπςι / κά 

οἱ δοκοῦντεσ οὐδὲν προσανεῦεντο, τ͵ ἀλλὰ τοὐναντίον ἰδόντεσ ὅτι 
/ Ν 2 / 2 / λ / ος 

πεπιστευµαι τὸ εὐαγγέλιον τησ ἀκροβυστίασ καθωσ Πέτροσ τησ 
- ς Ν 3 3 -- 

περιτοµήσ, ὃ ὁ γὰρ ἐνεργήσασ ΓΠΠέτρῳ εἰσ ἀποστολὴν τῆς περιτο- 
-- η Ν 8 2” Ν / 

µὴσ ἐνήργησεν καὶ ἐμοῖ εἰσ τὰ ἔθνη, ϱ) καὶ γνόντεσ τὴν χάριν τὴν Δοι 15, 129 
». ’ { Ν -- Δ / -- 

δοθεῖσάν µοι, Ιάκωβοσ καὶ Κιφᾶς καὶ Ιωάννης, οἱ δοκοῦντεσ 
κ” ον Δ λ 3 Δ Δ / , ο « ο 

στυλοι εἶναι, δἐξιὰσ ἔδωκαν ἐμοί καὶ Βαρνάβα κοινωνίασ, ἵνα ἡμεῖσ 
3 Ν ”/ . π Δ . -- - 

εισ τὰ Εὔνῃ, αυτοι δὲ εἰσ τὴν περιτοµήν 10 μόνον τῶν πτωχῶν 
ο / Λ Ν Ν - 

ἵνα μνημονεύωμεν, ὃ καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι. Δοὶ 11, 9 ον 

ΒΟΡΕΕΩΚΙ, αἱ Ρ]εν Εδος1 157 Τ]μάτί Ώαπι | προσωπο» [ο] Θεοσ ανθρω- 

που Ὠος ογᾶϊπο 6ΝΠΙ ΝΑΒΟΡΡΌΚΤΡ αἱ {το οππἩ Επίῃα]σοά Τ]άτί Ώαπι. 

Βπηϊ]1έον 97. 66. Ειδεο! ΟΗΥ509 προσω. ανθρ. Θεοσ ... Ρ"εΙΟΕΕᾷ ἆ ϱ 
6 6ο Υἱοίοτίη ΑἩΦβ Φεοσ ανθρωπου προσωπον. Τίεπι 46. ἔ νΕ αὖπι 

(ἐορ) Ἠ]ετ αἱ Όεοσ προσω. ανόρ. (ορ ἄειβ ποπ αοαἰρὲέ Ῥεγδοπαπι ]ι0- 
πιζιί) | οι δοκουντεσ: ΒΥΙΣΟΝ Αθ 0π1... ᾷ Ες ΑπΙΡΥΘέ αάά τι ειναι, 

Ιίθιη νρο]ε (αἱ, [ι ἁθπιῖά α], 5εᾷ ΠΟΠ απι ηθς Ηϊετ) αἀά 668δε αἴὐφιί, 

1{οπι ἆ ϱ 6586 (4ιιαο υἰζεπέι εβ8ε; Ψϊοίοτῖπ φιέ αἴγωία εαἰδἐὐπιαπέι 

656) | τα (ν11οβο τέ {ο16β) προσανθεντο 

7. ιδοντεσ: ΟΡ 11. 9Τ. Τὸ. (56Η ΠΣΟΥ ΘΡΕ αἱ ραιςο ειδοτεσ | πεπιστευµαι: 
Ρά πεπιστευται µου: ᾳπεπιαάπιοάσπι 1{ νρ ογεώίέιπι εδ πιζ]ιό (πυζ]ιὲ εδί) 

| καθωσ πετροσ (Ε πετρο) τησ (Ε οπι) περιτοµήησ: κ ΟΙη 

8. ο γαρ ενεργησασ Ἱ8ᾳπθ τησ περιτοµησ (εί. να): νεα Ες οπι | πετρω: 

1, πετρον | ενήργησεν: 3 ενεργησεν | καν εµον οππι ΝΒΕΡΕΕΚΙ, αἱ Ρ]α 
Οσ910 ο(2/313 ΤΙΠΡΗΥΙ Ο6ο ... Ιμπ Τί καµοι επι ΑΟΡ"ΕαΡ αἱ {οταῖὸ Οµ 

ὃμ40 ϱ510)806 Ἠπίμα]σοᾶ Ώαπα οανχό 

9. ΚΡ αἱ α]ὶᾳ γνωντεσ | την χαριν: Τθ. 9ΥΤΡ ο,” Τμάτί ΤΠΡΙΗΥΙ Απιζγιι 

Δάᾷ του Θεου, ἴἴεπι ΟΗτ811 Βοτῖας αάά του κυριου | τ. δοΨεισαν µου: 
4. ἸΚδε αάά εισ τα εΘνη | (ακωβοσ και κηφασ ΟΠΠ ΝΒΟΚΗΡ αἱ οπηπ στά 
νρ (αεί. ἀαπιῖᾶ Ἠατ] {01 αἱ, 1{6πῃ αΠΠ ΟΠΊΙ58Ο δέ; οοπίτα ἔαπ Ρείν. εἰ Ίαο. 

εἰ Ιομ., α]]αἨπα Ῥείγ. εἰ Ίαο. εἰ ζερ]ιαθ) Αγταᾶ «ορ αππι ααί Οµ316Ί 

Α{μΕΦΙ 5,213 0Ἠ1811 5ετηε! (οίδεπι κηφ. κ. νακ.) Επαίλα]εοὰ Τη ἀγιδιθδο. 545 
Ώαπη Ῥε]αμ ... Β΄ πετροσ και ιακωβοσ οιπα ΡΕΕα 4 {ρ {πα ρο Τ]ιάτί 
191316. 3/9τ ϱ{ 91155. 851 (ΝΥΒΡΒΙ336 ου γαρ µονον πετροσ και νωανγ. και 

τακω. στυλοι τησ εκκλησ. εισιν) ΟτΙπ{Σ»165 (οπ1ίβ8ο 6ϐ) Τατίπιατο οδ. δνὃ 
Ἠ]εν Απιργςί αἱ (ΥΠοξοτίη Ῥείγ. εἰ 1ο]. εἰ Ίαο.) ... Α ιακωβοσ ἴΒΠ{ΗΠΙ 

ΟΙ1Ί880 και κηφασ | εµοι: Ἐα µου | ινα ηµεισ 8ἷπε µεν οππῃ Ν"ΒΕΘΗΚΙΗΡ 
8] Ρία Τὲενρ 6ο ατπι 050134 ϱ{ 4451 θ{οαῖ οΟΣ 5Ί (0811 8επη ϱ{ 513 οἱ "513 

οἱὔλ5θ Επέμα]οοᾶ Αα]... 6)Ρ Βπ αᾶᾶ κεν, Ίωπ [μεν] οππι ΑΔΑΟΡΕ αἱ Ρ]βῦ0 

οορ ΒΥΤΡ Βαβῦσρί 613 0Ἠν81156πι Τμ ἀγιρνςτ οἱ 5951 (1έοιη 51155. 599. 515 ννα 

αυτοι µεν εισ τ. περιτ., ηµεισ δε εἰς) Ώαπῃ αἱ 

10. των πτωχων ινα ΟΠ ΝΑΒΟΗΚΙΡ αἱ οπιηῦί ΟΣ5/134 αἱ πια... ΡΕΕΕ ινα 

των πτωχ., Ἰίοπι ἵέ να οίο | µνηµονευωµεν: ΡΕΡ ἆδοιν Ώαπιραςῖς 

-γευομεν 



Λο 10, ὅδ 

Αοῦ 11, ὃ 

056 2, 11. ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 

σ Δ - ’ 

11 Ὅτε δὲ ᾖλθεν Κηφᾶσ εἰσ "Αντιόχειαν, κατὰ πρόσωπον 
. ον ) [ιό / αλ Ν εκ ΔΝ 3. -- αὐτῷ ἀντέστην, ὅτι κατεγνωσµένοσ ἦν. 12 πρὸ τοῦ γὰρ ἐλβεῖν 

Ν 2 2 / -- - 5 

τιὰσ ἀπὺ Ιακώβου μετὰ τῶν ἐθνῶν συνήσθιεν ὅτε δὲ ᾖλθον, 
ς Ν 2 / ” ’ - 

ὑπέστελλεν καὶ ἀφώριζεν ἑαυτόν, φοβούμενοσ τοὺσ ἓκ περιτοµῇσ' 
« λ / ο εακ. λ « 5 - σ Ν 

19 καὶ συνυπεκρίθησαν αὐτῷ καὶ οἱ λοιποι Ιουδαῖοι, ὥστε καὶ 
” σε ΄ τ ο 

᾿"Βαρνάῤασ συναπήχθη αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει. 14 ἀλλ’ ὅτε εἶδον ὅτι 
5 2 ο. λ Ν 324 / ω 3 ΄ σ -- 

ουκ ὀρθοποδοῦσι πρὸσ τὴν ἀληθειαν του ευαγγελίου, εἰπον τῷ 
” ” ο ς / ο 3 ο - ς ᾗό Ε] ωα Ν 
Νηφᾶ ἐμπροσῦεν παντων ᾿ εἰ συ Πουδαῖοσ υπάρχων εῶνικῶσ και 

11. κηφασ (8 Ρ’’) ο. ΔΑΒΟΒΡ 10. 1Τ. 91. 46. 61"" 80. 115. 19Τ. νε (εί. 
απι αἱ: ἔα Ρείγω ζερ]ας; Εανὶοι ἀαπιῖά αἱ Ῥείγιθ) ΒΥΥΣΟΏ οἱ ΑΥΥΡ της 

60Ρ Αγ αοἲ] ΤαβΕἱ5ἱ 1012/2 (ος 01ο) Ειίμα]ζοἆ ϱ{6Ι6ΛΟἨ ϱΑΡΡ (αρ Ζα- 

εαρηθ5ϐ) Ώαπι Απηζιοίι Ῥε]ας.... ς (-- ὃᾳ 0’) πετροσ ουπι ΡΕΕΘΚΙ, 

αἱ ρ]εχ (151 ἀθπιῖά α1]8έἈι σο »ΥΥΡ ἴχέ 011515 ΤΠΡΗΥΙ Ο6ς (ΤεγίρΙβεδες 
35 πιοᾷ αἰζεφαπί Ροίγωπι α Ῥαιῖο τεργε]ιεπδιπι, θΙπ8ΤΟ 30 οἱ ὕρθωπο 1 εἴγιηι 

σαεἰεγοθήμε, οοἴωπιπας αροδἰοἰαίις, α Ραιῖο γερτε]έπβοθ) Υἱοοτῖη αἱ | τα 

ανθεστην 

13. προ του γαρ (δΤ. γαρ του) ελθ. τινασ: ἆ ο Ργήιβ επίπι φμαπι υεπῖθθεί 

φιάᾶαπι, ϱἳἳ. ῥγήιδηιιαπι επιῖπι υεπῖγεί (Ἠ -γεπὲ) φιάάαπι | οτε δε ηλθον 

ευπι ΑΟΡΡΘΙΕΕΗΚΙΡ αἱ {6χο ΟΠΙΠ ἔνρ βγτας «ορ αὖπι 6ο ΟΗ1915 Επίμα! 

οοᾷ ΈΏαπι α] Υἱοίοτίπ Απιζιμι α].... ΤΠ οτε δε ηλθεν οιπι ΑΕΡ"Εα 40. 
Τὃ. ἆ ο ᾳ. Αοοθεάῖί 011956 οτι πετροσ ετι φοβουμενοσ τουσιουδαιουσ, 

παυσαµενοσ του µετα των εθνων συνεσθιειν, ελθοντοσ τακωβου 

προσ αυτον αφωριζεν εαυτον θίο | αφωριζεν: 1, ἄδοι Ἠδοὶ αφοριζ. | 
ἑαυτου: 1Τ. 456" οδό αυτον | τουσ εκ περιτοµησ: Ἐ αἀὰᾷ οντασ. 

Τ,αΙπ] 05 φιοῖ εἰ οὔγοιηπιοίδίοτιε εγατιέ 

{0. συνυπεκριθησαν: ἆ ερ Υἱοίοτῖη οοπδεπδετιπέ οι 1ζο (6 εὐ, ἐνε 

Ἠϊου αὐπιμζαξίοπέ οἴιβ οοπδεπδογιπέ, Αιιστςδέ δἰπιμζαυεγιιπέ οπι 1ο | και 

ου ο. ἆ ο ρ δυταἳ αὖπι ααίἩ Ὑἱοίοτῖη Απιῤγςί Ηϊεν. Τεπα ΟΥ Ηὔ5Τ και 

το αυτο πεποιηκασιν αὐτω και οι λοιπον ιουδαιον καν βαρναβασ ... 
Β ΕνΡ 6οΡ Ρο οπι και | νουδαιοι (εί. Ἀθ): κ” αἀὰ παντεσ | Ῥ ωστε και 
βαρναβα (516) συναπαχθηναι | συναπηχόη: Ἀξ Ἱπεερεταί υ 8προχ α 

κε. 6. συνυπηχθη, αδ9Ι συνυπαχθΘηναν | αυτων τη Όποκαρισεν ΕΙ ΝΑ 
ΒΟΚΙ, αἱ Ῥρ]ον ΟΥ (6.558) Ώαπι α] ... ΌΕΡΕΑΠΡ 1Τ. 9. τὸ. Τ6. 95. Ὀδόχ 

οἳό Ἐπί]λα]σοᾷ τη υποκρ. αυτων, Ίἴεπι Ψἱείονίπ Απιρησί σοπδεπέζγεί θὲ- 
πιιἰαἑζοπὲ ἐογπε, 6 δὐπιιζ ἄπιοίις εξ ΥΡουγίδί "/. δἰπιζαίίοπε εογε; 4 ο 

νρ Ἠ]ϊαι ἄιποεγείιω. αὖ Πέ (ἔνρ Ηϊει αὖ εἰθ) ἴπι εἶῖα εὑπιιιζαξίοπε (ἱ νσεια 

ἀοπιῖά {91 ὕπ ἐζαπι κὑπιιζαίίοπεπι) 

{4. ειδον οππα ΝΒορ"θίοΕΗκ5Ἡ αἱ ρου... ΑρΌεαιρ δτ. ΓΙ 1 105 νδον | 
οτι ουκ: ὉΆ ο. ουχ | ορθοποδουσιν πὲ ΑΒΟΡΕΡΑΣΡ εἰο .... 8Η οὐό 
«Φουσι | τω κηφα (Ν’) οπι νΑΒΟ 10. 1Τ. 6113 157. νε (οἱ. απν Ἠαν]77 
α]αομηι. 1” Ῥείγτο Οερ]αε, (ανῖο ἀθπι]ὰ {οἱ Παν]” Ρείνο) «ορ 8ΤΠΙ ἀθί] 

αγ9 (ΑΥΥΣΕΝ αὈίᾳις) Οἶοπα αρ Ειιδαίδί1ν13 (ρεσίαί οπἶπα οίαπι Ἠο {6- 
οπιοπίπνη Ἰβέιιά, νῖάο ρο56) Ὠ]ά αἱ 168. 55τ Ἑα{]α]οοὰ Τ]άνε Ὀ]α1Η1 (αρ 

Έναν δ 11) Ῥ ή] ος (61190130) Ῥο]αρ. Οείογαπι ΕαδηΙ5έ 11/3 (οβίαίαν 
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ας ο ... -.- -- ν Ἱπ] 2 ο. ” στα 3 νε ον 

ουχ {ουδαϊκώσ ζῃσ, πῶσ τὰ ἐθνη αναγκάζεισ τουδαϊξειν; 15 ημεισ 
Π -- Δ - Π αν Δ 

φύσει Ιουδαῖοι καὶ οὐκ εξ ἐθνῶν ἁμαρτωλοῦ 10 εἰδύτεσ δὲ ὅτι 
3 » ον ζω. ὃς ; 3λ Ν Δ ’ 

ου δικαιουται ἄνθρωποσ ἐξ ἐργων γόμου ἔαν µὴ δια πίστεωσ Χρι- 
” ] ” Ν 4 - 3 κα ’ [τά 

στου Ισοῦ, καὶ ἡμεῖσ εἰσ «Χριστὸν ᾿]ησουν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα 
ὧν 3 / 7 ος λ 2 Άς / μα 

δικαιωθώμεν ἐκ πίστεωσ Ἄριστου και οὐκ εξ ἔργων νόμου, ὅτι 
ο. ο / 2 ὃ 9: / ” / ξ ή ) δὲ .. - « 

εξ έργῶν γύόµου ου δικαιωθησεται πᾶσα σαρζ. εἰ δὲ ζητουντεσ 
” ευ) ως ς η Δ ο] ΔΝ ς ’ τ 

δικαιωθηναι εν Χριστῷ ευρέθημεν και αυτοι αμαρτωλοί, αρα 
7" Ν « / 4 Δ / 3 λ ) /’ 

Ἀριστὸσ ἁμαρτίασ διάκονος; μὴ γένοιτο. 185 εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα 

εχ Ο]επιοπ{ῖ5 βαπ{απ{]α, κηφᾶν ἕνα γεγονέναι τῶν ἑβδομήποντα κµαθη- 

τῶν, ὁμώνυμον πέτρῳ τυγχάνοντα τῷ ἀποστόλῳ...... ς (Ξ-- Νσ) τω 

πετρω οππῃ ΡΕΕΟΚΙΡ αἱ Ρ]εν ἆ ο {ο ΠινΙο ἁςπι]ά {οἱ Πατ]” ΑΥΥΡ σο 

ΟΥ315 Ὥαπι ΤΠΡΗΥΙ Οεο Υοίοτίπ Ἠϊεν αἱ | υὔτα ενπροσθεν | υπαρ- 
χων: ϱ” ὃ, δὺ, ὃδ. τθ. ων | ουχ ιουδαῖκ. εππι κ ΑοΡ 11. 9Τ. Τίαπι ΝΟ} 

ϱ" α] ραιο ΟἨτὸ 5 Επίμα]έεοά Ταπι ουχν τουδ.... ς Ου» ουδ. ΟΠΗ 
Ῥυρίοεκοκδῇῃ, αἱ Ρεν ΟΠ1516 Τμᾶτέ αἱ | ὅησ Ροβδέκαι ο. ουδ. (ος. αὐ΄) 

ΕΠΙ ΝΑΒΟΕΑΡ 1Τ. ὃτ. Τὸ. 116. ἔ 6 απι {απ ἀθπιῖά {οἱ αὖπι Ον141Σ ΠΠ] 
οα1ρ Ἐτπίμα]εοᾶ Ἠ]εν Απςα]...ς Τί απίθ καν ο. ιουδ. εππι ΡΕΤΕΒΙΚΗ, 

3] Ῥ]ει νοζ]ο αγταίν οσο αθἴἩ (οορ απίο εθγικωσ) ΟΠ1516 αἱ 5455 Τ]άτί 

Ώαπα αἱ ... ἆ ο ὙϊΠοίοτίπ Απιζιςι Φοᾶάπ] Αραρεί ΟΠ και (οπι αὐ. Τ4. 

Α32τ) ο. νουδαϊκ. | πωσ ΟΠΠ ΝΑΒΟΡΕΕΑΡ 17. δτ. 99. στ. τ1. τὸ. 80. 
116. 119. ϐΡε ἆο ξρ νο ΦΥΥΞΟΝ ϱ0Ρ ΑΥΠΙ αθίὮ σο Ονή 1 ῬμΙ]εατρ τὺ 
Ἠπίμα]οοᾶ ΈΏατα αἆ Ἡ. 1. οί 10911 γ]οίοτῖη είο...ς (- αὖὐ ᾖσ) ΤΙ τι 

οππη ΚΙ, α] Ῥ]6υ ΑΥτΡ ΟΠτ81Ι6 Τμάτί αἆ Μ. 1. ο” 1041 ΤΗΡΗΥΙ Οεο | αναγ- 

καζεισ: 15 αἱ -ζησ 

15. ημεισ: Τὸ. 118. 5ΥτΡ αάά ὃς, 1ΐθπι ΥΠ γαρ 

16. ς Ίωπ ἁμαρτωλοί: Ιθεἰδότεσ εἴο | δε οππῃ ΝΒΟΡ"Ε"ΕΑΙ, αἱ Ῥ/α510 1ί 
νο 5ο Ογι(ά 55. 131. 135 ΤΠάτιδαθήτ Ἠϊαν Απο Απιζιι αἱ....ς (Ξ αβ 

97) οπῃ 6Ππῃ ΑΡΕΚΡ αἱ ρ]εχ Αυτα 60Ρ Αγπη αθίἩ ΟΗΥδ1Τ ΈΏατη αἱ Υἱείο- 

τἩ | χριστου νησου (6ἴ. ης πηἰπ) οππι ΑΕ 11. νο αὰ αρ ἴωπ Υἱοἰοτῖη 
Απο α Ἡ. 1. «εν ς μπες πηβὶ νησου χριστου «ΊΠΙ ΝΟΡΕΕΑΚΙΡ αἱ [ενα 

οΠΙΏ Ἱ, νο (αί. απι {α ἀθπι]ᾷ οίς, 564 νῖάα απ{θ) τε] ΟΥ Μαία]εοὰ 

Ογταά Ῥματί Ώαπι αἱ Ἠίον Απιογςί Ααρερ 196 ο(πΗῦ 4] | εισχριστον 
νησουν: Ἡ 1Τ. ΤΑ. 8Ο" Αγταίτ ϱ0Ρρ αθἰ] Τ]άν{ 1041 Αιρσερ 156 αίδτα οί αγοί 

(40139) αἱ εισνησ. χθυ. ... ἀδετ 156ἵ οπ1 νησουν | εκ πιστ. χριστου οππι 
ΝΑΒΟΡΏΙΡ αἱ] {ογα οπΊΠ 1{ νρ τα]] Ον Επίπα]εοά ΟΥτβά 131 οίς .... ΒΥΤΡ 
πάὰ νήσου ο.”, Ίεπι κ 81εοί αθί Γαπιρατα]]655 α4ᾷ τησ. απίο χρι. .. 
Ερτα ϱ Τ]μάτι 1οτ γιοονῖη Τίομτες ὃ (10916) πὶ] π]βῖ εκ πιστεωσ | οτι 
(α)’) οππι Ναπρ τα 17. θτ7 1πτ. 118. 1Τ9. 8Ρο Ἐπίια]οοά Έαππ 
Ρατα]]ο0ῦ.., ς Τϊ διοτι οππι ΟΡΟΕΚΗΡ αἱ Ρ]ει Τμάτί Ώαπα ο Ἡ. 1. αἱ. | 
εξ εργ. νοµου απίθ ου δικαιω(). 6ππΙ ΝΑΒΟΡΏΕΑΟΡ 1Τ. ὁτ. τὸ. 116. 118. 

(αδόΥ ουκ εξ εργ. νο. δικαι.) 8Ρ9 Τε νο βγτπίῖ «ορ ατπ ας Επίμα]σοἆ 

Τά τ{Σ 1016 ὭὍαπη αἆ Π. 1. αἰρατα] Ἠτον ΑπιρηιἝι α] (Ἰίοπι Ψιοζογϊη οπηῖ55δο 

γοµου)...ς {-- 60 5α) Ροδί ου δικαν. Ρον οππι ΚΙ, 8] Ρρ]εν σο Τμάτί 

αὖ Ἡ. 1. ΤΗΠΡΗΥΙ Ο6ο 

ον 1 
ΊΤέο Ὁ, 20 

Τα 142 
(148). 5 



1, 4 
Ἱορ]ι 6,2 

058 18. ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 

- ’ 3 . / 3 λ / αν 

ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτι» ἐμαυτὸν συνιστάνω. 19 ἐγὼ 
’ / ώ σ - -. - 

γὰρ διὰ νόµου νύμῳ απεθανον ἵνα Φεῷ ζήσω. 20 Χριστῷ συν- 
’ ο ” ΔΝ 2 / ’ ” Δ Ν . - - 

ἑσταύρωμαι' ζῶ δὲ οὗκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστόσ᾽ ὃ δὲ νῦν ζώ 
; ο κ μας 

ἓν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντόσ µε 
.ὴ ΄ Δ ς Δ .. - 

καὶ παραδύντοσ ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ. 21 οὐκ ἀθετω τὴν χάριν 
-- τν .) Ν Ν , ’ 2/ Ν Ν 

του Όεου" εἰ γαρ διὰ νόµου δικαιοσύνη, ἄρα «Χριστὺσ δωρεὰν 

απέθανεν. 

111. 

π δν ὰ « - ο 

1 3 ἀνόητοι ΓΓαλάται, τίσ ὑμᾶσ ἑβάσκανεν, οἷσ κατ ὀφδαλ- 
μοὺσ Ιησοῦύὗσ Ἄριστὺσ προεγράφη ἐἑσταυρωμένος: 3 τοῦτο 

18. συνιστανω ΟΙπΠΙ ΝΑΒΟΡ᾽ΕΘΡ 1Τ. 91. 61373 Τ1. 80. 118. 158. Ειέ]α]σοᾶ 
Ογιπορίδ6,,,ς ( αυ 4) συνιστηµι εππι ΡΟΕΚ:, αἱ ρ]ετ ΟΗ1519 Τ]ιάτί 

Ώαπῃ α 

20. συνεσταυρωµαι: 1, -ρομαι | χριστοσ: τα 109. ο χρι. ΟΓ αι. Ιρηϊπίροἱ 

346 (1οπ18): χριστω συνεσταυρωµαι" ζω δε ουκετι εγω, επειδηπερ ζη 
εν εµον 0 χριστ. | εν πιστει ζω αἳ. Ο1επαῦθὺ Τ[α]564 είο ... Α οπι ζω | 
του υΌιου του Θεου ΟΠΠ ΝΛΟΡΌΘΙΟΕΚΗΡ αἱ οπιπσ]ᾶ (νο αγταίῖ ϱ0οΡ αΤΠΙ 

βοίἩ ρο Οἶαπι ία] ΟΗτ551 Ειλια]οοᾶ ΟγτεΙαρῃ 3ττ. 4085 ϱ{4οΥ 408 οµ14 05 
Τιάτί Ώατη αἱ Ααρ Ἠίϊεν Απιριςί αἱ ... ΤΠ του θεου και χριστου ΕΠΙ 

ἩΡΊκα ἆ ος (Υ]οίογῖπ ὧι ᾖᾷε υἱωο Πζ ἀεῖ εἰ Οκ; ἵπ ακρ]οαίῖ]οπο 

Ίιοο εδέ πι Πᾷε υἴνεγε εἰ ἄει εἰ Ο)ηθέτ) 

ΤΠ. 1. εβασκανεν: 1. 9. ὃ. 4. 9ὺ. 95. 44. 14. Τθ. 106. 115. 219. α5οΙ αἱ 

(ογο 5 οα{ἲχί θίεοπα ΟΥτΕΙαΡΗ 439 Ὦμάτίεοά αἆ Ἡ. 1. αἱ 2655 εάά 3 οἱ 0 
εβασκηνε (-νεν). Ὠοἀἵπηις απίεπι 8ἴπο αἀαλίανη ομπι ΝΑΕΡ"Έα 1" 

πχ 4ο Ες {Ει αἱποβπῃ ϱΥΥ5ΟΣ ϱορ (οί. βαἩ ἰαδίε 0, ππἆςϱ) αγπιζο 
οἰσᾶάᾶ αγθ ,,αχεπιρ]ατίῦ ΑαάαπιαπθΙ΄ αρ ΗΙαν Οᾳ6ςῦῖ 01855: 834 αίμα] 
σοὰ ΟγνβΙδΡΙ 439 Τμάτιθῦδ Τατριθοδοι τ ὙΠοίοτίπ Ααος Απιυγβί αἱ. 
Ῥντασίετοα ος Ηϊον α Π. 1. Πιερίας ἵπ απϊραδάαπα σος 1οἵθας: Θ15 008 

Γαβοϊπαυξέ ποπ ογεῖεγε υεγιαἰξ Ῥοά Ίου απία ἵπ εκεπιρ]ατῦις Δάα- 

τηαΠΕΙ1 ποἩ Παρείατ, οπαΙβΙπ]αβ/ ς Πίτα 1π ὅ, τ: Τὰ ααοᾷ πιπο Τιαὐίπιι5 

Ροβιῖέ Ἱπίετρτες οεγιαξἑ ον οδεάίγε, εἰ ἵπ ἄταεςο Βοτ]ρίαπι οδἰ τη 

αληθεια µη πειθεσθαν, ἵηπ βαρετ]οτὶ Ίοεο Τα Ἱπιετρτείαίας οβί: πο) 

ογεᾶετε υεγιαίι. Οαοὰ απϊάσιι Πο 1η νοἰιδίδ εοάϊοῖθας ποη Παβοτὶ, 

1η ΒΙΟ Ίοοο αηποίανΙπιας, Ησοί οἱ ἄτασσα οχεπιρ]ατῖα Ίος ΘΥΤΟΤΘ 60Η- 

Ίμβα ΒΙπῖςς ος. --- ς (- αὖ 57) αάᾷ τη αληθεια µη πειθεσθαι (:: οἳ 
ϱ, τ) οιπι ΟΡΟΕΕΚΙΡ αἱ Ρ]ετ νρ (εί. απ ἀαιιῖά {οἱ Ποτῖαο αἱ) 6ο ΒΥΤΡ 

ΑΥΠΙΗ56 αο{λαίτ ΟτΙπί»,ὔτὃ Ῥ»- ΑΙΙΣΟΙ (µη πειθ. τη αληθ.) Τμάτί αά Ἰ. 
1. Ώαπη α] , αἱ Ῥαδάατη εοβἹοίοιβ΄! αρ Ἠϊοι (ν{ᾷ9 απίθ) Ρε]αρ αἱ | κατ: 

ΡΕ κατα | προεγραφη (4Τ. εγραφη) βῖπο αἀ αῑίατη οππα ΝΑΒΟ 1Τ” οὐ3 
91. 99. 49. 59. 6133 το. τὸ. 9δ. {6 απι {αἲ {ο] ΒΥΥ5ΕΝ ϱ0Ρ Β41 ({αβίο 

8) αππη αοἰ] (Ειδ]αί αρ ἄα]14459 φωῖα απέο οσιζο 6ογωπι ἀεδογέρίέιιβ 



ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ὃ, 10. 059 

, /’ .- λα) ας ως .»» 3} / λ -- : 31 / 

µόνον θέλω μαθεῖν αφ υμῶν, ἐξ ἔργων νόµου τὸ πνευμα ελάβετε 
Ἂ - ’ α / 

ᾗ εξ ἀκοῇσ πίστεωσ; Ὁ οὕτωσ ἀνθῃτοί ἐστε; ἐναρξάμενοι πνεύµατι 
- 9 - - » ” / ων - 

νῦν σαρκι ἐπιτελεῖσθε; 4 τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῇ; εἴγε καὶ εἰὐκῇ. 
ε τ - ος - σι - .. 

Ὁ ὁ οὖν ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ πγεῦμα καὶ ἐνεργῶν δυνάµεισ ἐν ὑμῖν, 
3. ” [ή ἊἎ .᾿ 3 ” ’ ΔΝ .) Δ ο. ΄ 

εξ ἔργων νόµου ἢ ἐξ ἀκοῆσ πίστεωσ; ϐ καθὼσ 4βραὰμ ἐπίστευ- 
-- - λ ” 3 2) 

σεν τῷ Θεῷ, καὶ ἑλογίσθη αὐτῷ εἰσ δικαιοσύνην. ἳ γινώσκετε ἄρα 
σ ο λα / κε ο αι ας) 3 / κ... κ .ις 
τι οἱ ἐκ πίστεωσ, οὗτοι υἱοί εἰσιν “4βραάμ. Ὁ προϊδοῦσα δὲ ἡ 

λ ο 3 ΄ - Δ ” ς ΄ , 

ραφή ότι κ πἰστεωσ δικαιοῖ τα ἑθνη ο Όεοσ, προευηγγελίσατο 
ο 3 Δ ᾳ 3 / 3 Δ ’ ο σ 

τῷ ᾿Αβραὰμ ὅτι ἔνευλογιθήσονται ἓν σοι πάντα τὰ ἔθνη. 9 ὥστε 
ς 5ο ’ 3 .» Δ ο ο νὰ ’ [κά Δ 

οἱ ἐκ πίστεωσ εὐλογουνται σὺν τῷ πιστῳ 4βραάμ. 10. ὅσοι γὰρ 
ο, ιά 3 ’ 

εξ ἔργων νόµου εἰσύ, ὑπὸ κατάραν εἰσίν γέγραπται γὰρ ὅτι ἐπι- 

εδὲ εν. 61». ογιοίωι) Ἐπαίμα]οοά Ογτεσα15τ ο{ΕΙαρΗ 459 Τ]ᾶτε 1655 

Ατοπε]θῦδ Ααρ.... ς (5ο 909) ΤΙ αἆά εν υμιν ουπι ΡΕΕάΚΙΡ αἱ] Ρίου 
4α6ρ νεο Εαν ἀεπιῖᾶ Πατ] 6ο ΕΥΤΡ Ἐ8-Α{ΠΟ51 (προεγρ. εν υμιν, και 

τουτο εσταυρ.) Ον ΤΠάτί αἆ Π. ]. οί” ο Ώαπι αἱ Υἱοίοτῖη Απιργςί αἱ 
(8εά ἀεπιῖᾶ αἱ ὙΠείοτῖη Απιοτβί Ῥε]αρ αἱ] εἰ ἴπ υοῦΐς ογιοζ]ίη.) 

2. θελω µαθειν: Ρ"ΕεΙΕΕΕΡΙᾷ ἆ αρ μαθ. ελ. | το πνευμα: ΕΞ ΟΠ το 

ὃ, εναρξαµεγνον πδα επιτελεισθε (Οἶθπι -λειτε) αἵ. Ο1επιδθο Ου]πί 1161 αίςο 

κ οτι 

4. επαθετε: ὁἵἤ. επαθατε 

5. υμιν ΐ9: 11. Ὀια]αϊ αρ Τ]άντ{ 55 Ῥί8 ημιυν (ρτῖ εἰ. 114.) | εξ εργων 

γοµου: Α αάά (:: εκ ν. 2.) το πνευμα ελαβετε 

ϐ. καθωσ: τα {6 νρ (ο. {ία {ο], ποη Ἰίεπι απι ἀθπιῖα Πατ]) αγπησᾶᾶ (ποπ 

Πεπηθᾶ Υεπ) Απιζιιι Ῥε]αρ αἀά γεγραπται | αβῥρα. επιστευσεν: τα [ςϱ 

{α. αΙΙΔΕἨΤΙ ϱΥΥΣΕἨ αγπῃ Απιζγιί 4] επιστ. αβρ. | εχεις 6. Τ. 8. οἵη 
(,εταβῖ]ς εξ 5ο αροβίοΙο’) Μεῖοη ἰεβίε Ἠϊοχ, ηθο οοπίτα {δβίκηζιιν 

Τοτί εἰ Βρίρῃ. 

Τ. αρα: Ρ Τὸ. γαρ | οι εκ: οσ]ά οπη οἱ | Όνοι ενσιν οπτη κ” ΟΗΥΣΣ7 
Ἐπίμα]οοᾶ Τ]μάτί Πεπί 2ο γΠοίοτίη Απιζιας σ,19580.., ς Τί εισιν υιοι 6ΠΠΙ 
ΝΟΑΟΡΕΕΑΚΡ α] ρ]ει (εί τ, 106. 219. εισ. οι υιου) Ἱε νο 5υτα οϱ0οΡ 

Ώαπι αἱ Τῖπί 553 Τογποποβ6 Ουρ” Απηζιαι 8] 

8. προῖδ. δε (69. 80. οπι δε) οἱ, Πεπί»5Ἱ. 953 οίο... Ρ ΟΜΥδΊ πρ. γαρ. 
1ά06γ6 5ΥΤΣ 5Η: παπι Ργαεσοςποβσεπθ ἄειιθ φωΐα εω Πε ἱμβέψίοαγεί φεπέεΒ 

δικαιοιτα εὔνη εξ. Πτἱπί 351. 905 ΟΥ ρ”ἳΤ γΠοίοτίη είο .... κ ὃτ. τὸ. 50. ΟΥν 

ΕΙαρΏδά τα εν. δικαιοι | προευηγγελισατο: 3 613" προευηγγελισται. 
γετίαπί ἆ ο ργοπωπίίανϊέ, { νρ Πν]πί ΟΥΡ Απιργιςί εἰο ῥγαεπωπζαυτέ, 6 Ώγαε 

ἑ Ργοπιπέίαυ; Ὑϊοίοτίπ ϱγαεᾶίαέ | ενευλογηΦησονταν (εί.ς αὐ 32) 

οππι ΝΑΒΟΡΕΚΙΕ αἱ Ρ]α Επίμα]εοᾶ ΟγΥαάοδ: Τμάτί Ώαπι ... ς8 ευλο- 
γηΦησοντ. οππι Εα αἱ νίκς πια ΟΗ15 ΤΗΡΗΥΙ. βεά Τθ6. 1150. Οµ 
ΤΠΡΗΨΙ εν σον ευλογηθ., Ίέεπι απ ... ἆ 9 ΟΠΙ εν σου 

10, οτι οππι ΝΑΒΟΡΕΕΑΡ 1Τ. Τὸ. 80. 118. 1ΤτΤ. 118. ἆ ο ἔ ρ αυτα ῦ ΑγΠη 

Ἐπί]α]οοᾶ ΟγτΕΙαΡΗΘ{ ΈΏαπι... ς(Ξ- αυ Φσ) οπι ουπι ΚΙ, αἱ Ρρ]ετ ΥΕ 

Ονήνδδοποί Τ]άτί 1 (Ἴραχο ΟΗ1535 επικαταρατοσ γαρ ΟΠΠΙΒΒΟ γεγρ. 

1ο 10, 1Τ 

απ 15, 
ο 4, Ὁ 
18 ὃν οὐ 

απ 12,95 
Δοῖ 5, 25 

Ῥι οἳ, 96 



Παπ 4 
11ο 10, 08 
πο 1, ΙΤ 

ιν 18, ὖ 
πο το σ 

4, ὔ 
Ῥι δι, 98 

640 Ημ. ΠΡΟΣ ΤΓΑΛΑΤΑΣ 

κατάρατοσ πᾶσ ὃσ οὐκ ἐμμένει πᾶσιν τοῖσ γεγραμμµένοισ ἓν τῷ 
, - , -- - 5) ’ [ία α / 3 Ν 

βιβλίῳ τοῦ νόµου τοῦ ποιῇσαι αὐτα. 11 ὅτι δὲ ἐν νόμῳ οὐδεὶσ δι- 
. Λ -- ” ” 4 ζ / 1 , «./ - 

χαιουται παρὰ τῷ ὢεῷ δηλον, ὅτι ὁ δίκαιοσ εὰ πίστεωσ ζήσεται 
ς « Φ] / 2 οι 3 / 2 ης / 3 ΔΝ / 

12 ὁ δὲ νόµοσ οὐκ ἔστιν ἐκ πίστεωσ, ἄλλα ὁ ποιῄσασ αὐτὰ ζήσεται 
. 7 σαν. η - -- 

ἐν αὐτοῖσ. 19 Χριστὸσ ἡμασ ἐξηγόρασεν εκ τῇσ κατάρασ του νό- 
’ ιά Δ ς -- ’ σ - 

µου γἐγόµενοσ ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα, ὅτι γέραπται' ἐπικατάρατοσ 
- { ’ ην / [τά τ} κ « 3 / ο. 

πᾶσ ὁ κρεμάμενοσ ἐπὶ ξύλου, 14 ὕνα εἰσ τὰ ἔθνη ἡ εὐλογία τοῦ 

γαρ) | ϱ” ενµενει | πασιν (5ἵπο εν) επι νἩ 1. 81. ὅτ. 6133 τὸ. 110. 

119. οαεκί Εαία]οοᾷ Ογναάος δὔ Ώαπι... ς Τι ΤΙ εν πασιν οµπι ΝΕΑΟ 

ΡΕΕΩΑΚΙΡ α] Ρον (Ιὲ νρ ποπ ρεγπιαποί ἴπ, ποπ ρεγπιαπβεγῖέ ἐπ) Οτ550 

0111535 ΟγτΕ]αρα 94 Τ]μάτί α] (11 πος αίον ΤΙΧΧΝ, παπάς οἰίαπα Ταβάθιι ὔ 
ο µώσησ επισκηπτει λεγων᾽ επικαταρατοσ εἰς) | γεγραµµενοσ: 109. 
118. προγεγραµµ., Ἡ ενγεγραμµ. (55 εγγεγρ.), πες αι αετί (ν]άς 

απίς) Εβάθτη 

11. παρα τω θεω: Ῥ"τα Τ1. 80. 2193 οι τω... ΟΨΤΕΙΔΡΗ παρα θεου | 
δήηλον: ϱἩ ᾱ ο ΥΙΣΕΝ ατὸ α4ᾷ γεγραπται γαρ ... Εα { ϱ γεγραπται 

γαρ οπι]β8ο Φηλον 

19. αλλα οἳἩι ΑΡ ΕΣ... ς ἴωπ ΤΙ αλλ οππα ΑΒΟΡΕΕΥΤΕάΑΚΗΡ εἰς | ο ποιησ. 
αυτα 8ἶπο αἀαῑίαπι ΟΙΠΙ ΝΑΒΟΡ"εαΡ 9. {π. 6133 90. 95. οα τί  νρ 

(αξ. απ { ἀθπηῖά {οἱ εί) βγτδέἩ οἱρ ἴχί 6ορ αγπη αθί]ι ΜοἰοπορίρΗ 519 οἱ 
ὅδο 0ἨΥ535 ΟΥΤΕΙΑΡΗΣ4 Ώαπι Απηζιι Αιοδ Ἠίεν α]....ς (- αυ Β1) αὰα 

ανθρωποσ (1: αί ΤΧΧ) οππι ΡΕΡΚΙ, αἱ Ρ]ευ να κ ΥΥΡ ΠΡ Ἠπ{μα]εοά 

Τ]άνί αἱ | εν αυτοισ: ΤΕΙ ϱ εν αυτω. Οοίογιπι δἷο ΜοΙοπδΡΙΡἩ (πίτοα 
Ίοε0): µαθετε οτι 0 δικαιοσ εκ πιστ. ζήσεται. οσοι γαρ υπο νοµον 

υπο καταραν εισι’’ ο δε ποιησασ αυτα ζησεται εἩ αυτοισ. Ας Ρανρῖ- 

(αν Τη ελεγχο Ὀδ, το ,µαθετε οτι ο δικ. -ζησεται είο 

19. υπερ ημων: ἘΕΙ υπ. υμών | οτιγεγραπται (ΑΡ) οππι ΑΠΟΡ"Ε τα 

1Τ. 99. Ἱέ νς αοί]ι Πππι 310 ἘΙβΡΣ545 Ειίμα]έοά Ώατη ἨΗΙΙ100 Αιις Ἠ[ει 
Απιζιιι α].... ς γεγραπται γαρ επι ΝΡΟΕ3" ΚΗΡ αἱ Ρ]εν αυτα «ορ 

ΑΙΤΑ 121080 (οκ Τ]άτς) ιά 135 ΟΗνΥ5ΣΡ ΟΥτΔά 55 Τ]μάτε αἰ. Ῥταείθιοα 
οί Ἠπο Ἠϊον αἆ Ἡ. Ἱ. ,Βοῖτε ΠΟΠ ΡΟΒΒΙΙΠΙ 4παγαθ αροδίο]α5 ἵπ οο αποά 

βογϊρίαπα οβί: αἰεᾶίσέις α ἄεο οπιηῖα φῦ Ῥεπιᾶεί ὑπ ἴἶφπο, ναι δα α- 

χογῖί ααπϊά νε] αἀάϊᾶατῖ{. Βὶ οπΊπῃ 8616] αιιοἰογ](λίοπα ΤΧΧ Ιπίει- 

Ρταίαπι βεαποραίαν, ἀαριάέ, β]οαί α5. 1115 αδΙέαπι ο8ί, οἱ ἀεῖ ΠΟΠΙΘΗ 

ἈάἸππρεγο. ΒΙΠ νογο, αἱ Ηοβγααι5 οκ Περτασϊς, 1 απποά ἵπ βπς Ππσια 

Ἱαραταί ριίαὮαί 6889 ναγΙβΒΙτΙΠΙη, ηθο οπιπζ πθς ὕπ [ζφπο, 41ὰθ ΤΠ 

ἩἨοργασο ΠΟἨ Παβαηίιγ, ΑΒΕΊΠΠΘΥΘ. Τα ἆπο παϊΠμῖ νιάσίαν, απί νείατας 

Ἠεβταθογιπῃ 110χο αίον Ἰαλριῖςδδα απαπΠ πππο Ἠαβοπί: απ αροβίο- 

Ἰάπη, αξ Ἱαπα ἀῑχϊ, Β6ΏΒΙΙΗ βοτ1ρίΙταταπα Ῥοβιίβξδο, ΠΟΠ ναυρα: απ, απο 

πιαοίς οδέ ποδππαπάπτηα, Ῥο5ί ραββῖοποεπα Ο]δέί εἰ ἵπ Ἠοαργαςίρ αἱ 1η 

ποβίχ]5 οο1οῖθις αἲ α]ῖαιο εί ποππση αρροβίαπα, τί Τη Γατηῖατα ποΡῖς 

παχθχοί, απὶ ἵπ ΟΕ ΥΙβίαπα ππα]οςΙοξη αν ἆεο ογθάΊπδ. 

14. η ευλογια: Ρὰ οπι η | εν χριστω νήσου οΠΙ ΑΟΡΕΕΑΚΙΡ 3] οπΙΠΥΙᾶ 18 
νο οορ ΒΥΜΡ ασπι 14 1τ] 125 Ενα] οὰ Τ]νάνί Ώαπα ος (Ο1Υ59 οπα, 1έθπα 



ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 9,19. ϐ041 

” ΔΝ / .) 7 αν - ΄ Ν ε) / ο. / 

4βοααμ γένηται εν Χοιστῳ {ησου, ἵνα την ἐπαγγελίαν του πνευ- Ξ { υ Ὁ / η) Ἰ 
ὁ, ν -- , 

µατοσ λάβωμεν διὰ τησ πίστέωσ. 
3 : ώ ἃ ΄ 2 Ὠ 

15 ᾿Ηδελφού κατὰ ἄνθρωπυν λέγω. ὅμως ἄνθρωπου κεκυ- 
. 2ο υ ο ν ; . - ο] 

ρωμένην διαΘ {κιν οὐδεῖσ αθετεῖ ἡ ἐπιδιατάσσεται. 10 τῳ δὲ 
2 ; Δ ο 9 - ο - Ὁ 

4βραὰμ ἑωρέθησαν αἱ ἐπαγγελίαι καὶ τῷ σπέρµατι αὐτου. ου λέ- 
- Ν -” « Ἀ - υ « Ψ - Ν 

ει’ καὶ τοῖσ σπέρµασιν, ὧσ ἐπὶ πολλῶν, αλλ ὧσ ἐφ ἑνόσ᾽ και 
ιν ” 

- ’ ΄ [τὰ . 7 / Π - λ ’ πι ὃν ο.” 

τῷ σπέοµατί σου, ὅσ ἐστιν Ἀριστύσ. 1 { τουτο δὲλέγω᾽ διαΘ/κην 
ιά Λ - - { . Φ Ν ’ 

προμἐκυρωμένη» υπὸ του Θεοῦ ὁ µετά τετρακόσια και τριάκοντα 
᾽ Δ ι ν] .) - . - . ’ 

ἔτι γεγονὼσ γύµοσ οὐκ ἀκυρυί, ἐἰσ τὺ καταργήσαι τὴν επαγγελία». 
ς ν , « . . Β , 5 ”. οἱ 

185 εἰ γὰρ ἐκ νόµου ἡ κλιουνοµία, ουὐκέτι ἐξ ἐπαγ]γελίαο τῷ δέ 
Ν [ (κ “ 95 / ν 

4β Δ δ ν .] : / νά ς / 16 ’ δν ς ’ 

βραὰμ δι ἐπαγγελίασ κεχάρισται ὃ Ὀεύσ. 19) τί οὖν 0 γόµυσ; 

οαίΣί, αποά α ΟΗΥ ρεπάετθ νΙάείιιγ) ... ΝΕ ΒΥΥΣΕΝ αθἰ] εν νησου χριστ. 

| επαγγελιαν (εἰ. Ααρ ΗΙεν είς): ϱ"εεια Κδά ἆ ο 5 Απιοιβί Υἱρι] 

νατ]πι τάτ ευλογχιαν. Οἱ ος. Τοτίιανς 5 αοσερίπεμς ἐφιέμγ Φεπιεαἰοιίοπέπι 

αρίγαἶεπι. Ῥεγ Πίάέπι, πιφιωέ, επ φιια 5οϊχίσεί υἱσεἰ ἴμκέιδ. 

16. αδελφοι: Α Τὸ. 118, ατπι Ώαπι ροβέ κατ. ανθρ. λεγω ... 99. αεἰμοῖἩ 

οπι | κεκυρωµενην: ο ΙΤ. Ον 16ος ϱιδαν 1 1πξ προχεκυρ. (11 εκ ν. 11) 
| ἐπιδιατασσεται: ϱ" επιτασσεται 

16. δε εἰ. Εβες]ο 15 Ογνβιαραδέοιο.... Ῥκα 1 νο Ππί 555 (,δίο 4ἴσεηε: 
Αὐγα]απι ἀῑείας διμέ ργοηιἰκδίοπισν οἳ"' οἵς) Απιυἒιι αἱ τη ΟΠ [Γερρεθη- 

σαν (αυ) ομπι ΔΑΒΤΟΡΊΤΕαΡ 1Τ. τὸ. 106. 109. 114. 191. αἱ. ρ1αβ1ό 

ΕιίΠα]οοά ΟΥΥΕΙΔΡΗ 91. 95 Έμάτί αα Ἠ. 1. ο,2ή5. 1955 ος” 191. 114 Ώαπα ... 

ς ερρηόησαν επι ΒΌνόΕκι, αἱ Ρία ΟΗἨΥ551 Τά να» 1111. 1938. 1925 ϱιή15 αἱ 

εως 1θ. 116. Ῥπρεσ]ο 15 ΤΗΡΗΥΙ εδούθησαν | ου λεγει: ΙΤ. ου λεγω | και 

(4τ. 915. αΤΙΠ ΟΙ) τοισ σπερµασιν οὐ. Πα! 555 Ον μή δνττ. 85. τρ 1,83. 

618 ρίο: ϱΆ ᾱ α 6ο) αεί] αάά σου | αλλ: Β αλλα | εφ εἰ. Ειδθ:19 15 οί 

«Έα επι | οσ εἴ, Ἐπβθέ]ο1δ είς, ἆ ο (νο Οµπί 2)11. 85. 91 ΑπιορἽασας 103 
(ποη 1{επα]αο 191456 οια 00) Ἠίον Ῥτίνπας αἱ οφ... θε ΕΕΤΕΕΙΣ” Ον δὔ1 

ο, ἴτθπα «πιο Πτηϊ 903 Ῥοτίοα! «ἨΥ 33 αίπηατο δή Απιῤιςίι Αιςσερ 156 αο538εΡ 

αἱ... Εβ"ᾳ 6 ου (5 φιιο) 

11. πφοκεκύθωμενην (ἆ ο ἔ ρα νε εἰο εοπ]η πια, ρατ]ίεν ας ν. 10): 

ΟἨομῦ προκεκηρυγµενην ... εὰ ὅλ. 61313 116. α] Ραπς ΟΥΥΡΙΒΡΗ 94 
κεκυρωμενήν | υπυ του (16. 80. 115. οπι) Φεου 8ἱ16 α ἀἰἴαΠα 6ΝΙΗ ΝΑ ΗΒ 

ορ 11. 253 673" 850. ἓνμ «ορ αεί ΒΕαιμα]έοά Ογταάοι ὅδ ϱ(ΕΙ4ΡΗ 94 Ώαπα 

Ηίεχ Αιμάοόμά α]....ς (4009) αάά εισ χριστον ευ ΡΕΕΘΚΙ, αἱ Ρ]εν 

4ο ρ Ἀγτα απο Ομτῦῦὶ Τμάνί Ομτουῦ” ΤΗΡΗΥΙ αἱ Αιηῤνβι (86ἆ ἆ 

ευ βγταῦ Απιργμί ὧν ΟΛιγίκίο). Οἱ Ενίπιας αά ἵπ ἴεχίέα πο Παβεί, 5εᾷ 

η αχρ]σαιίοια ΒετΙὈΙξ: ἐεδέαπιεμέιπι ιά -- φμοά Αὐτα]αεκίει οοι]ίη- 

πιαυῖί ὕι 6]Η:ἰδίο. | ετη Ροδῖ τέτρακ. κ. τριάή. ΕΜΠ ΝΑΒΟΡΕΕΟΡ 11. ὃτ. 

Ἀδοχ αἰΤ Πιν νο βγταί «ορ ΟΗχδδΙ ΕΒπαί]λια]οοά ΟγτειαρΏΝά Ῥαπα Ηϊεν 
Απιριδί αἱ... ς (5 αυ 82) απίθ τετρα.. (45. 49. 61.:69. το. Τθ. 14ἱεοί 
ΤΠΡΙΙΥΙ τφιακοσ.) καν τρι. επι ΚΙ, αἱ ρ]ει ΟΥ ταάοχσο Τατ ΟἨτοδή αἱ 

18. ο Ψεοσ: Ε δαρρ]είαπα Παὺεί ο δαρτὰ ΗΠΕΒΙΗ 

ΤΙΒΟΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. Τ. εᾱ. δ. 41 Β 

Ῥο ὃ, δ εἰς 

8 

απ 19, 15 
1π, 8 
9», 18 εἰς 

Ἐν 13, 41 

Πο 1, 14 



Ἐο δ, 20 
Ἠε 2, 2 

Λος π, 68 

119, 6 

042 9, 20. ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 

-- Π [ὸ / 2/ τ ν ; α 
τῶν παραβάσεων χάριν προσετέθη, ἄχρισ οὗ ἔλθῃ τὺ σπέρμα ᾧ 
ο κ Αλ 2 3 /’ 2 Δ / 6) « Ν ιά 

ἐπήγγελσαι, διαταγεισ δὲ αγγέλων, ἓν χειρί µεσίτου. 20 ὁ δὲ µεσί 
ο μίν 3 ο ς υ Ν ο 3 , ϱ ς τ µρ Ν -- δ 

τησ ἐνὸσ οὐκ ἔστιν, ο δὲ Φεὺσ εἶσ εστίν. 31 ὁ οὖν νόµοσ κατὰ τῶν 
3 ο - -- Γ ΄ 3 Ν σος / ’ ς / 

:ἐπαγγελιῶν του Όεου; μὴ γένοιτο. ει γαρ ἐδὀΘηῃ νόµοσ ὁ δυγἀμὲ- 
-- -- 2/ ῃ Ἂ ὅς ο ς 1 

ν0σ ζωοποιῇσαι, ὄντωσ ἐκ νόµου ἦν ἂν ἡ δικαιοσύνη" 323 ἀλλὰ 

19. παραβασεων εἰ. Ο1επι1 ΟΥβοποί Ἐαπισθ]!τ Ογγαᾶοχδά {ΕΙΡ 54 
εἰς (αἵ. Θγποάδπίῖο αρ Ώοιδ) 55); { νσσᾶᾶ αρ Τιμη ῥγογρίεγ ἔγαπεφγεβδίοπιετι 
(οί εἰ. Ἰωπεῦταξ Λο πιιέες Ῥζιγαίε πι εὑπφιῖαγε ἰχαπβδστεββίοποπα”’). 

ΦΙπη]Πίεν Αα αἆ Ι. 1. αξΡΙ5Ι11Τ ϱ( ΠΡ ἐγαπεφγεδδίοπῖς ογαίζα, Ίεεπιερ 151 
εἰῦ οοπ{ 5 ερ Ρε]αξ γγαευαγἰσαξίοπῖ8 αγαξία ... ΕΕτα ᾱ ο 6 (5480 αιιβ) τα1 Π πί 
183. 515 Απιριρί πραξεω», Γαοίογωπι. Ῥεᾶ εκ 5 τενα 6 Ππί Απιζιρι 

οπα χαριν, Ἱἴα αἱ βἵπρα]α αλῑζεν ἀἰδμπραεπᾶα επί, απεπιαάπιοᾶτπα Τ 
π{160 βἷο Ἱαρσ]ίιγ: Θιάᾷ εγᾷο [ευ Γαοίογιπιξ Ιἱρροεία Φε απφείος ὕι 

πιαπαι πιεάίαίογῖθ οδίία ἐδί πιδ(ιεῶιύι οεπίαί οἵο. Ἑΐ Ι4 επι Ἠαροί: 

1μεφεπι Γασίογιπι Ροβίίαπι ἄοπεο υεπῖγεί 8επιεπ. Ἰίεπα Απιῤιςι: θιζᾷ εγᾳο 

Ίεα Γαοίογιώιἕ Ροβῖία ἐεδί ἄοπες υεπίγεί δεπιέη εἰἶο. Ῥταείοετεα οἳ Ααπς αἆ 
Ἡ. Ἱ. ,,Φωίᾶ ετροξ Ἡπειπδαιο επΊη Ππίεγτορα!ίϊ]ο ορ; ἀεϊπᾶς Ἱπ[οτίπις 

ΥΘ5ΡΟΠΡΙΟ: νέα {γαπδηγεδδίοπῖς «γαίΐία Ῥγοροδία εδ εἴο. Ῥεᾶ Ίπ Ἐ6θ- 

{τασία Ενα δα: απ 6ΧΡΟΠΘΤΕΤΗ: Θωἴᾶ εγροξ -- Πέ ἀἰδαπςπεπάππα Ῥα- 

ἰανῖ αἱ πζεγτορα{]ο θ986ί: (η εγφοξ ας ἀεϊπάε - αποᾶ απἹάθπι ΠΟΠ 

αΏΠοχτδί α νοτο; 56 1πθ]ίοχ πη]μΙ ν]άδείαν Ἱξδία ἀἰδαποίίο, τί 1ΠίΘΥΤΟ- 

σαΐϊο 5Ίέ: 6ωζά εηρο ζεαξ αἱ Ἱπ{εταίιχ τεβροηβῖο: 7γαπεργεξδίοπίς Φγαΐία 

Ῥγογοδία εδ. | προσετεόη (49/) οευπι πλβρ)είδηκι(-θην)ρ αἱ Ρίο 

Ὀγπαπίίο Ἑιίμα]έοᾶ Ογταᾶοχδή αἰβΙαρα»: Τ]μάτί αἆ Ἡ. 1. αἳ 1 Έα 
ΤΠΡΙΥΙ Ό6ο. Τίεπι αγτα αζάία εδ, Απο Ῥγοροδία εδ... αυ μα 
ετεθη οσα ρ"τα Τ1. 80. 109. 1Ττ. 119. Ο16ειῦ”1 Ον9550 πο Ἠ μαπιοε!!11, 
έπη Ῥοδίίέα εδ ἆα ές νρ Πππί 153 (6(918 γίᾷε απίε) Ἠϊεν Απιουςί αἱ | 
αχφισ: πα]]α5 αΙσ]ά αχρι | ου εἴ. ΟΥ Βγπαπίίο οίο.... Ἡ ΙΤ. Τ1. 01 6η 
Ἐπρβιποε]!] αν | ὦ: 1, 130 (6 αρ Βοτί) Ογταᾶοτ α{ξ]αρ Τ]άτί 1291535 Ώαπη 
ὃ. Τεπινἱᾶ «ορ (5επιει ϱγοπιῖδδπι εἰ)... ΟΗΥ331 ἐ απίςπιοΏίξ ωσ | δια- 
ταγεισ ὃν (1, ηδΟΣ δε, 114. Ι56Υ οι): ΟΥΥΔ49Σ 54 διαταγή | αγγελων (εἰ. 

οἳ): οἳ δ. 108” ἆλον μάτι 5 εοᾶ ({ερίε ΊΝ{584) αγγελου | µεσιτου: 3 
Ῥ3 µεσειτου, 1{εΊη Υ. 8ᾳ µεσειτησ 

90. ο δε: 1Τ. ο γαρ | ουκ: ϱ”" ουχ 

21. του (Ῥα οΠ1) Θεου ο. ΝΑΟΡΕΕΑΚΙΡΤΕΙΙ (51. του χυ) Εβρ νε βγτατ τε]ὶ 

ΟΗ1555 Ἐπίμα]εοὰ Ογταᾶον δν αιβΙΡΗ 95 Τμάτί Ώαπι αἱ Ἠετ Απο α . Ἱ. 
οίδαερ Απιζγείιξᾶᾶ νοη οίχοπα.,, Ἡ ἃ ο Υἱοίοτίῃ Απιργςί αρ ΜΙ1 (11198) 
οτι, Ἰϊπο Ίμπ [του Φεου] -ἰ ζωοποιησαι (εἴ. ο"): οἳ ζωοποιειν ... ΟΥτ 
ΕΙαΡΗ 95 ζωογονησαι | οντωσ (ἆ ε ἔνε οεγθ): ΕξΙα αληθια, ϱ υεγᾶαίε | 
εκ γοµου ην αν οππι κ ὃ. 1π. οτ. τ1. 80. 116. Τίεπι εκ νοµου αν Βἶπε 

αν ϱ" 2. 43 πὸ. 989. 919. Ώαπι ... Ίμῃ Τἱ εκ νοµου (Ἡ ΟγτΔάοἵ εν νοµω) 

αν ήν ἐπὶ ΑΒΟ ΟΥΥΑΔΟΥδ4, Τ{θη εκ γοµ. αν 5ἴπθ αν Τ4. αδΟῖ (ΟΥΤΕΙΑΡΗ 
96 εκ νο. αν η δικαι. ήν)... ς αν εκ νοµ. ην ο ῬΌείΕΕΚΙΡ αἱ Ρ]εχ 
Ον Τ]άτί αἲ ... ΕΕταΒΙ πΙ]Ι] π]δῖ εκ γοµου (ἐς εω ἴεμε εδεεί) | η ὃι- 

παιοσυνη: Ἐ 1087 οἵη 



ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 9,29... 049 

΄ ς Ν ΔΝ / ς Δ ς η [4 ς Σ] ’ 5 

συνέχλεισεν ἡ γραφὴ τὰ πάντα ὑπὸ ἁμαρτίαν ἵνα η ἐπαγγελία ἐκ 
σε - - ος Δ - Ν 

πίστεωσ ᾿]ησου Χριστου δοθῇ τοῖς πιστεύουσιν. 2ὸ πρὸ τοῦ δὲ 
Ἅ -- « , 3 

ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ γόμον ἐφρουρούμεθα συνκλειόµενοι εἰσ τὴν 
. . - - οκ 7 

μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. 34 ὥστε ὁ νόμοσ παιδαγωγὺσ 
τα , » -- 3” ς ” τε Εν 
ἡμῶν γέγονεν εἰσ Χριστόν, ὕνα ἐκ πίστέωσ δικαιωθωμεν 25 ελ- 

- σι ’ « / 

Φούσησ δὲ τῇσ πίστεωσ οὐχέτι ὑπὺ παιδαγωγόν ἐσμεν. 260 πάντεσ ή { 
Ν - - ΄ σ- - . ιό 

γὰρ υἱοὶ Θεου ἐστὲ διὰ τῇσ πίστεωσ ἐν Χφριστῷ Ἰησου" 34 σοι 
5 α. π - 

γὰρ εἰσ Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασῦε. 25 οὐκ ἔνι 
-- 2 Χο / ” Σολ / 2 

᾿Ιουδαῖοσ οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλοσ οὐδὲ ἐλεύθεροσ, οὐκ ἔνι ἄρσεν 11, » 6 
ν πολ ία λ ο περ ς Ν αν. 3. -- σαν 

καὶ θηλυ᾽ ἅπωντεσ γὰρ ὑμεῖσ εἶσ ἐστὲ ἐν Χριστῷ Ἰησου. 39) εἰ δὲ 

95, τα (Εακ Ώατα οπι) παντα (Ώαπι απαντα): 115. ΤΠΡΊΏΥΙΕοᾶ τουσ 

παντασ | υπο αµαρτιαν 61πΠι ΑΒΟΡΛΡΕΙΕΕΚΙΡ αἱ ρ]εν Ο1953 ΟΥτ8άον δι 
οἴβ]αρμ 55 Τματί αἱ... ἴωπ υφ αµαρτ. οππι ΑΡ" ὃτ. τὸ. 116. Επί] 

σοᾷ Ώαπῃ | νησου (1Τ. οπι) χριστου: 1, εν χριστω (ἠσου ... Δ8ἴΠ ΟΠῃ 

99. συνκ-- ΟΠ ΝΑΡ Ρ Κα... ς Ἰωῃ συγκ-- υπ ΗΖΟΡΕΕΚΣΗΙΡ α] οετίε Ρ]εν 
«κλειομενοι (48) ομπι ΝΑΡΡ"ΜαΡ 1Τ. 91. Απ. Ο1επι116 Ἠ{Πα]εοά Ογν 

349Υ ϱ{5ΙαΡΗ 55 ο(Π4 65 Ταπι.... ς (-- 1) Τϊ -κεκλεισμενοι απ ΟΡΓΕΚΕ, 

αἲ ρ]εν Ο1επι””. Ον” 95 Τμάτί αἱ 

94. Α ΥΤΡ ΤΡ παιδαγογοσ. Οἱ ΑππῦἒμἍἝ” ραεάαβοραδ «1ο, δ]οιί αί]αιη 

Ἱηέογρτεία{ῖο Τ,αῑπα Παῦεί, ἀοοίοι αοβί ριιεχῖ., | γεγονεν αἵ. Ο16πα116 

Οτή,δ8οποί Ογτ ὂτ ΟγνΥαάοῦ εΕΕΙάΡΗ ο 1ᾷ οἱο... Ὦ ΟΙ6πι”31 εγένετο | εισ 
Ύριστον εἳ. Ο16ιι116: 105 421. 441. 416 (04,580 πιο ο[ὑπέά,δλο Ογγὰν ὂτ Ομνβή 

Επίμα]εοά Ογταάοι δέ ο(ΕΙαρΗ 26 ο(β4685. Τμάτι Ώαπα ΗΙΙ 555 γἱοίονίπ (ὗι 

ΟΙωἱδέο) εἴο ... ϱΕ τα 8ἱεΟί ἆ ο { ρ Πι α]]αοἈπα ϱ0ρ αἲπι Απιζιςι αάάᾶ 

(ήσουν (4 ο ὧι ΟΠιγίδέήι Πεεωπι, { ᾳ νρεᾶᾶ Απιοἒἒι ὃν Ολιγὶδίο 181) 

26. υιου: κ” Όιου ου, 564 οι ποϊκίπη Ίρθα ρχῖτηα ιἰν1ά ππαπα | δια τσ πι- 
στεωσ ε’ χῷι. νήσου (3ΝΕῖ «ησου χριστου ρτο εν οἴς): Ῥ ΠΠ] π]βῖ ὅια 

πιστεωσ, ΟΥΤΕΙΑΡΗ 95 (Ἠου. 188ΙΩΞ4ΟΣ ὅ5) δια πιστ. τησ εν χω τὸ, Ο1επη116 
δια πιστεωσ Όεου εν χριστω -ησου, 5εᾷ Ῥταεσθα]ξ παντεσ γαρ Όιοι 

εστε (5Ίπε 6 εου) 

28, ουδε Ρ18: 98. Ο1επι11ό Ῥϊς ουτε... ΡΕΙΣ ή 5ες Ίοεο | ουκ ενι αρσεν: 
ΕβιΣ οπα ενι | αρσεν (εί, Ο1επι116): κ αρφεν, ἴξεπι (ουκ αρρεν, ου Θελυ) 

Οεπιδῖ ... Ἐᾷ αρσήσ | απαντεσ (εἴ. 119 ὰ πα) πα ΝΑ Ηδ.,,. ς ]μηθά πια] 

ΤΠ παντεσ επι ΕΤ ΟΡΕΕΑΚΤΗΡ αἱ οι ὖ1 Ο1επα116 ΟΥ5155 ΟἩν ἘΕπίια]σοᾶ 
Τ]άτί Ώαπι α] | εισ εστε εν χριστω ήσου (8ΥΥΣΕΝ πι Ίεει Ογἱ6ίο) οἱ1Πι 
ΝΟΒΟΡΕΚΙΡ αἱ οπιπσ]ά Αντ Ο1επα116 ΑΕΠΤΟΡ 01554 Ἐαια]εοά Τμᾶτί αἆ 
Ἱ. 1. (αἀ ἁῑία εχρ]εα{ῖοπθ τὸ εἶσ ἀντὶ τοῦ ἓν σῶμα) Ώαπα α].... εα 1Τ. 
4 είς να (5εὰ ἔα οτι επι) ΟνΣΟΣ αἰπεδττ ΑΙΠ659 Ῥαςείμ»σὸ Τα] 
πα αρ Τ]ματίδ15 (αλλ ο, παντεσ εν χω εν εσμεν) ΕΠΙ1581Ρ αρ 61151131 

(ον γαρ πολλοι 5’ εσµεν εν χω) αἱ αλα ΗΙΙ35: 953 Υἱοίοτίπ Αάρ Απιριμι 

αἱ εν εστε εν χρι. η. ... ΝΤΑ εστὲ χριστου νήσου (ΟΠ1880 εισ Ρο5ί 

υμεισ), βεᾷ κ εστε εν χὺτυ. ΟΙ ας εχ Νααβς αἆ 6, 15 ποίαία. 

413 

Ἐο 11, 32 

1Ρε1. ὅ 

Ἠο 6, 5 
13, 14 

1 0ο 12. 18 
0ο1 ὃ, 11 



044 4,1. ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 

ε αἲ - ” - 3 Ν , 5 η ο μ5 ῃ 
οθ,τε ὑμεῖσ Χριστοῦ, ἄρα του “4βραὰμ σπέρµα ἐστέ, κατὰ ἐπαγγελίαν 

9 
091 9, 20 

Έρ] 1, 10 
ἘῬο 1, 8 

κληρονόμοι. 

1Ν. 

/. / ο ο, /΄ ς / /΄ / ” σολ 

1. «{έγω δέ, ἐφ ὅσον χρὀνον 9 κληρονόμοσ νήπιόσ ἐστι», ουδὲν 
[ / / / ” ϱ) 3  ίς Δ 3 / ο 

διαφέρει δούλου χυριοσ πάντων ὤν, 3 αλλά υπὺ ἐπιτρύπουσ ἐστιν 
5 2 - , - ο ο Ν 

καὶ οἰκογόμουσ ἄχρι τῇσ προθεσµίασ τοῦ πατρόσ. ὃ οὕτωσ καὶ 
-- Ι ΄ ς Ν .. - ” 

ἡμεῖα, ὅτε ἦμὲν νήπιοι, υπὺ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἡμεῦα δἐδου- 
ο, ΣΣ ΄ - « 

λωμένοι' 4 ὂτε δὲ ἠλθεν τὸ πλ]ρωμα του χρόνου, ἐξαπέστειλεν ο 
- / / { / 

θεὺσ τὸν υἱὺν αὐτοῦ, γἐνόμενον ἐκ γυναικόσ, γἐνομένον ὑπὸ νόµο», 

29. υµεισ χυ εἴ. ἔ νµ ΑιβθΡ 196 οΙιαΙῦ (α Ὑἱοίογίπο α]ά 1θοίατη 8ἳέ πο 
βα{ϊ5 Ιϊᾳ πεί) ... ΡΕΙ7Ε υμεισ εισ εστε εν χω τὸ, Ίΐεπι ἆ ο {απ αἱ Αρ α 

Ἡ. Ι. 008 επι εβέἰᾳ ὧι Ολγίδίο Ἴεδι (Αασ εἷο: δὲ αµίθπι, αἲ Ἠῖο βαῦ- 

ἀϊξιπριαίαν εἰ βαραπάΙαίασ, 905 ώυπι εδέῖ πι (Ουγέδέο Ίεδι, ο ἀεῖπᾶς 

ΙΠΓΕΤΑ ΤΙΣ, 74ο 4ὐγα]ιαε δεπιεπ ἐδίῖ8) ... ΕΡΤ 6 Απιρτβί υμεισ παντεσ 

εν εστε ε’ γω Τὸ | αφα: ΡΕΙ"ΕΡΒΤᾷΒΙ αἆά ουν | σπερµα: Β σπερµατοσ, 
Παπιν1 «ορ... 6137" σπερµατα, 68. τεκνα | κατα (1 εππῃ κα”: ς ΤΠ 

ΤΙ κατ οππῃ ΑΒΟ ϱί6) Βἴπθ και Ο1Π1 ΔΑΒΟΡΕ 1τ. 89” ἆ ε Ενρ 6ορ ατπι 

αθίὮ ΤΠάογπιορ 136 (αρ Ετί) Ώαπι Υἱοϊοτίπ Απιργεί Αιρέρ1984]...ς 

(635900) ρταεπη και ϱΙΠῃ ΕΡΙΑΚΗΡ αἱ Ρ]ετ ᾳ ϱο εγτα Οµτδδς Τμάτί αἱ 

ΙΥ. 1. λεγω δε: εα ἔρ αἀά αδελφοι | ων: ο” (ρο8ί -ντων) νάϊν οπιΙβῖββε: 

2. 

ΒΗΡΡΙ οἳ 

αλλα ουπι ΝΑΒΟ(Α ποπ ΙΙᾳαθ)ΡΕΡ αἱ ρία ΟΙ6πι115 Ειίλα]εοά.,.. Εατ, 

] δαΐ ππα (ὃ αρ Ψοτί) ΟΣ1331 ΟἩν Τμάτί Ώαπι αλλ | αχρι: Ἡ αχρισ | 
τησ προύεσµιασ εἰ. Ο1επι ΟΥ εἰς... Β α4ᾷ τησ 

. ουτωσ και Ίημεισ (ν14105ε Ρ υμεισ) εἰς: Τετυπατο δν”. 4αῑπιο, Ιπαα1ῖ, 

Φεοωιάιώπο Πιοηιύγιέπι ἀἴσον επι ἐβδέπιι5 ραγυιδέ, ιό εἰεπιεπέί ππιιιαἑ ετα- 

πι γοδΏΜὐ αὤ ἀεδεγυζεπάωπι εἰς. ἴαπι ρετρ]ι Τετί: , Αἰααῑπ μοι θδί 

Ἠου Ἰαπιαπ{ίις ἀἰσίαπι, ΠοΟἨ ΘΠΙΠΙ ΘΧΘΙΠΠΡΙΗΙΗ εεί δοὰ νετίίας,' είς | 

Ίμεθα ουπι ΝΡ"εα 1Τ. Τὸ. 118. (:: Πα Πθπῃο απΠίε8) ... ς Τη ΤΙ μεν 

οππι ΑΒΟΡΡΕίΕΕΚΗΡ αἱ Ρ]εν Οἶεπι Οµτ Επαίμα]σοά Τματί Ώαπι 

γενοµενον αμίθεκγυν. εἰ. Ο1ειη 115 εὰ (ΟΥ930Τ ο ελθοντοσ του πληρωμα- 

τοσ του χρονου απεσταλµενοσ υπο του ὅεου γενεσθαι εκ γυναικοσ 
και γενὲσθαι υπο τον νομον) Μεί]ιοςδοθ Ἐιαρπιοε!] 1. 161 ΑΓΙΟΙ ΟΥτἩτ 1ο 

01855 Επια]οοὰ ΟΥγΥΕΙΔΡΗ 3607 οιβά 107 οἰπεδί 258 ΤΗ ἀτ{1»6δ1 ϱ15Ι565 (α4άῑί 
παν ουκ ειπεν απεστειλεν αυτον γένεσθαι εκ γυναιχοσ, αλλα" γενο- 

κενον εκ γυν. απεστειλεν) οὐ 595. 1045 (εἰ 61 οκ Βας1]1ο) Ῥ]ο(ΑπΙΡΗΙΟΦΙ 

αα9Ο (αδ1 ρταθοῖρῖε: γενόμενον δεῖ λέγειν ἐκ γυναικόα, ὥσπερ καὺ γε- 

γόμενον ὑπὸ νόμον, διὰ τοῦ ἑνὸσ ἀμεταβόλου" πρῶτον μὲν ἐκ τῆς 
συνἐχοῦσ παραύέσεωσ τῶν νυημάτων τε καὶ ῥημάτων' δεύτερον δὲ 
ὅτι γεγέννηται μὲν ὁ χριστὸσ ἐκ παρθένου, τῶν δύο γραφομένων κατὰ 

τὴν δευτέραν συλλαβρήν ἄμεταβόλων, οὐ μὴν δὲ γεννᾶται' ἅπαξ γαρ 
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Ὁ ἵνα τοὺσ ὑπὺ γόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοῦεσίαν ἀπολάβωμεν. 
α” 3 ς ας. ’ ς 1 Δἱ ἱμά κ» ρω ε) 

ϐ. ὅτι δέ ἐστε υἱού ἐξαπέστειλεν ὁ Ὀεὺσ τὸ πνεύμα τοῦ υἱοῦ αὐ- 
μι Ν ῃ ϱ) ιά -- τν ” ε , ο ον 

τοῦ εἰσ τὰσ κἀρδίασ ἡμῶν, κρᾶζον᾿ “ββᾶ ὁ πατήρ. τ͵ ὥστε οὐκέτι 
- . ’ π η) . ΄ .] ον - 

εἶ δοῦλοσ αλλὰ υἱόσ᾽ εἰ δὲ υἱόσ, καὶ κληρογόμοσ διὰ Θεοῦ. 
.) / Δ » δν -- / 

δ ᾿{λλὰ τότε μὲν οὐα εἰδότεσ θδεὺν ἐδουλεύσατε τοῖσ φύσει μὴ 

ἐκ παρθένου γεγέννηται εἴς) αἱ πια, Ιί6πι Γαοίωπι ἆ ο Εξ 6 νΡ (εἰ. απι 

λατ]” α]) σο γνπίν «ορ ΠΕΙπί307 (οχεᾶᾶ Ρ]α. απίο Μα55 οἆ παξιπι) α»1δ' 
515 ΤογίσαῦἩ «Ἠγ30 (Που ααἱᾶσπαι Ἱππργθβδίιβ, απο Γαεέιπι ἁῑοῖε 41ΑΠι 

παίτπι΄΄ οἴςο) ΨΙοογῖη ος ...... κ γεγγοµενοῦ, 1. Τ9. Τὸ. 80. αἱ ρ]αδδο 

ΟΙαπιζοᾷ τες Ἐιιβιπαί 3589 Τ]μάτί αἆ Ἡ. ]. αἱ 1δ 0 οἱ4,684: 1386 Ώαπη (ο ήαπι 
γεννωμ. υπο γομ.) εὰᾶ αρ Ῥ]μοί (ν]ᾶε απίθ) γεννωμενο», Ἰπθιη παέπι 
πιὂ βι ἀθπιῖά {οἱ Ἱατ]”” αἱ ΟΥΡ:58 Ῥ5-Α!1ι (Υ1ρΙ1) ὅτο. ὅτα. 685 1.6οδεγπι 34 

(ποη. 1{6πιδεστη 55) αἱ 

ὅ, εξαγοραση (αἱ. Ο1απα115 Με1ι509 οί): τα ΟΠΗ555 οὐ ἆ Τμάτί500 εξαγο- 
ῥασηται 

6. οτι δε: δτ. 4Τ. 80. οτε δε | υιοι αἱ. νρο]θ απῃ αἱ ΟνΙπί 4461 Λισ αἱ Ἡ. |. 

(δεά ραι]]ο Ροβί αάά ἄεῖ). Ῥταείειαα ]ωιοῦταξ; , ποπ αἄᾶας Ὠοἵ''... Ὁ 
Εξα ἆ ε Γρ πιῖὸ νοδὶα Γι ἀεπιῖά {οἱ αἱ δο Τανμπατο νά ( ὲ οετέιπι εδ8οί 
Ίος ]ζῖον ἀῑεί 658ε, ππῖστέ ρίγἐδπι δι πι οογᾶα ποδίτα, οἰαπιαμίεπι. εἰς) 
Ἠ11505 ὙΠοίοτῖίπ Ηϊετ Απηριςί αἱ αἀά του Όεου. ἸΠίοπι Ῥ5ε-Ια5ίεχρος5 

ους], | ο Φεοσ: Β οπι | το πνευμα του υιου αυτου: ΤεγΩνατο (ν]ὰρ 
απίθ) αρώτέμπι διίπι | εισ τ. καρὸ. ημων 6µΠη ΔΑΒΟΡ᾽ ΓΑΡ αἱ 4ἆα βρ 

πιΙ0 ΑΙ {απ Πογῖας πιαΥ αἱ απ ΟνΙπί ή 461 Α{Π156. 603. 603 (1535. 588 οχοᾶᾱ) 

Ῥαδθδν1- 45 Ειίμα]σοᾶ Ογιπεδί»4ῦ Ῥς-ΑΙ10" 184 α] Τοαγμηατο δν Ἠ[]558. 
50ῦ Ἠϊαι Απιζιεί Ῥ5-Α/Π]αίδδέα]...... ς(-- αἲ 57, δεᾶ 0’) ειστ. ». 

υπων οππη ΡΟΕΚΙ, αἱ Ίοηρε Ρ]α Υνρζ]ε ἀαπιῖά {οἱ αἱ ϱο Αγγ! ϱορ αθί 
Για 11 115 Ο)ς ΟΥΥΠ4 1ΟΤ οἰποίτο Τ]άγί Ώαπι Ψἱοοτίη Αιρ αἱ | κραζον: 
Ρ αἱ Ραϊο κραζων ... ΕΕ 6 αγπηζἀ εν ω κραξοµεν (5εἆ αἲἲ ᾳ αγπιοᾶᾶ 
κραζοµεν) 1: εκ Ἐο 8, 16 

7. εἰ: ἆ ο [νσε]ε (εί, {ια ἀθπιῖά 109]4ΐ α], ποη Ιίοπι απι 31) εδ... ΕΡΤά Ρ 
οπι.. ΟΕ 6{. ΥΤΡ πΙδ οδίῖε δεγυῖ ϱεᾶ Πέ; οἱ αιιέεπι Πδήἱ, εἰ ]ιεγεᾷεδ. | αλλα 

οῦ1η ΝΑΒΟΡ”ΕαΡ (εί. ΠΣ11) εἰίο... ς αλλ ου Ροκ» αἱ ρ]α | δια Θεου 

(06 ἄειπι) οπιη Α”ΑΒΟ” 1Τ. ἓρ νε «ορ ΟΙοπι!15 Βαρδ)δ (ργαεπη ἡμεῖσ 

δὲ δείκνυµεν ὅτι καὶ ἐπὶ τοῦ πατρὸσ τὸ ,,δι οὗ, τέτακται) Ὠἱατῖη 415 

εἰ” Ογτίομ48 Ὑείογῖπ Ας Απιῤγςίι ΑπιῦδΡΙΓ2,603 Ῥτίπηας αἱ. Τέθηι 
ΕΕΤᾷΕΙ δια ὥεον. Πίοπι Όεου ίαΠίΗΠΠΙ ΥΠ αθἰμτο...... ς ὃεου δια 

χριστου «ΙΙ ΝΕΟΡΡΕΚΙΡ αἱ ρ]ετ ἆ ε ο ΡΙ4( 355 0Η1555 Ἐι]α]εοὰ 
αλάτι αἆ Ἡ. 1. (441 συ δε και υιοσ και κληρογομοσ" ετυχεσ δε του- 

των δια του χριστου, οὐ δια τ. γοµου) εἰ 1955 Ώαπι (5εἆ δια χριστον). 

Σεπι αἀ ἁῑίο (ήσου απίε χριστου 99. ἆλοὶ Κ5ΟΥ αἱ Ρραιο βγταῖῦ ΑείΠΡΡ 
Τ]ιά ντ” 1005 οι1θ06οσᾶ,,, πιατ]ίαπἘ” ἨΠϊαν ρε ΟΙ ἰδέωπι, 988. 19ἱἐεί δια 

ιησου χριστου .... Τθ. 115. Γαπιασοεᾶ 15 ΤΠΡΊΙΥΙ µε) (115. ΤΠΡΗΥΙ 
κληρονομοσ μεν) Όεου, συγκλήρονοµοσ δε χριστου :: οκ Ῥο 8, 1Τ 

8. εδουλευσατε Ροδί Φεον ΟΠΠΙ ΝΑΒΟΡΡΟΘΙΟΚΗΡ αἱ οπηπνίᾶ ογταί 60Ρ ΑΤΙΩ 

οίς (αἳ. ΥἱείονΙηδεῖη Ἠϊεν Απιῤβμάσ),,, Ρ" Ένα 4 ο ἓ ρ πιό νρ Ρο Υἱς- 
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οὖσιν θεοῖσ' Ὁ) νῦν δὲ γνόντεσ Θεόν, μᾶλλον δὲ γνωσθέντεσ ὑπὸ 
Θεοῦ, πῶσ ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενη καὶ πτωχὰ στοιχεῖα, 
οἷσ πάλιν ἄνωθεν δουλεῦσαι Θέλετε; 10 ἡμέρασ παρατηρεῖσθε 

καὶ µῆνασ καὶ καιροὺσ καὶ ἐνιαυτούσ; 11 φοβοῦμαι ὑμᾶσ µήπωσ 
εἰκῇ κεκοπίακα εἰσ ὑμᾶσ. 

19 Γίνεσθε ὧσ ἐγώ, ὅτι κἀγὼ ὧσ ὑμεῖσ, ἀδελφοί, δέοµαι ὑμῶν. 

οὐδέν µε ἠδικήσατε" 19 οἴδατε δὲ ὅτι δὲ ἀσθένειαν τῇσ σαρχὺσ 
εὐη]γελισάμην ὑμῖν τὸ πρότερον, 14 καὶ τὸν πειρασμὸν ὑμῶν 

ἐν τῇ σαρκί µου οὐκ ἐξουθενήσατε οὐδὲ ἐξεπτύσατε, αλλὰ ὧσ ἄγγε- 

ἐοχῖηδειι ΑΠΙΌΥΡΕ Απς αἱ (ποἩ ρτοραῦ Ππέ15Ι ἀέσοεπς: δὲ επίπι Ἱνὶς «γιᾶ 

ποπ εταπέ ἄῑί δεγυῖδεῖδ, Ίππο σοποδόσπέε ἄειπι, πιο οἴς) Ρο5ί Θεοισ | 

φύσει µη ουσιν (40) εαπι ΝΑπορ”"δίοερ 1Τ. Απ. Τ1. Τὸ. 80. 118. 1τή. 
Ί5ΕΣ Ενο δο «ορ Βαβήή. 35 Ἐπίμα]οοά Ογτ8ᾶοχ 304 ο{ίμος 315 οαὐΒά δρ 
Ώαπα αἱ Απιριισἒιη τἝ3 (ν]άςο Ρο») Ἠίεν Απο α] ...ς μή φυσει ουσί 

ευπι Ῥῦπα(ξά φυσειν)κΙ, αἱ Ρ]εγ αΤΠΙ (8ΥΤΡ φιῖ ποπ δὲ πιαίιγα) ΟΗΧ 

806 Γ{α]Μίη 411 (1π Α{ΙΟΡΡ) Ογτίποᾶτα τοι Τμασί αἱ Μεϊοηίενέδα,,, κ ἆ 
6 πιδδ ααίἩ ΠΠ 151 Ὑοοτίη Απιζιιι αχ ἁἷαί αρ Απιοιμσμγη τἍἳ (Ἴρβο 
Απιῦ Ρταθ/ίαγί 5 φιοῖ παίτώ!α ποπ, δέ ἆῶ, πἀάθπδ: δα οπιῖπι οἱ ἴπ ἄγαε- 

σἵ ο. ὑποεπίπιμβ, φἹιογιπι Ροέΐογ αιοίογίέας εδ) ΡΙαπθ ΟΠ1 φυσευν 

9, νυν 6ΙΠΙ ΝΑΒΟΡΟΕΚΙΡ αἱ οπιπΥ1ά 09385 Ἐμβες]οδο Ἐι]α]σοᾶ αἱ πια... 

Ρε νύνεν, ΟΥΤΙΠΟΑΙΠΤΟΙ γυνι | γνοντεσ: κ αἱ ραπο γνώντεσ | θεου: 

Ρα ΡΙαΕΠΙτον | υπο: Έαπο | Θεου: κάθ. 109. 118. Ον9355 Γαλ αἴπ 411 

ΡΙΑΘΙΙ του. ΟΕ πας Τρπ/π!ρο] 343 (ππαρπες 1) δι ου εγνωτε Θεον, μαλλον 

δε υπ αυτου εγνωσθητε. | επιστρεφετε: ϱ” 109. επιστρεφεσθε ... ΕΕΕ 
481 επεστρεφεται | δουλευσαι «ΙΠΙ ΝΕ... ς ]μπ ΤΙ δουλευειν οπὰ ΑΟΡ 

ἘΕΩΚΙΡ αἱ οπιπνΙᾶ οίς 

10. ηµερασ: κ αἀά γαρ | κ.καιρουσκ. ενιαυτουσ αἵ, πιῦὸ {νο ΟΥ 155 Τετί 

πηαχο νά γ]οίοτῖηπ Απιζιμι σίο ... ΡΏΕΡΙά ἆασ Αιρ κ. επιαυτ. α. και- 

ρουσ... Ῥ ΟΙ και καιρ. | Τιπᾶ πη κ. ἐνιαυτούσ. 

11. υμασ: 9. 4Τ. τὸ. τθ. 115. ΤΠΡΙΥΙ οπη, {έθιη νσδίς Απιῦορ 5 α1 ραιιο | 
τα εχοπειακα (816) 

18. οιδατε δε (5Υ155Λ γαρ) ... ϱ"Εδτα Τθ. 80. ἆ ο 6 ρο Ώαπι Ψἱοξοτίπ 

Διρ αἆ Π. 1. οἴαΗῦ Απηυιοί οπι δε | ὃν Εα δια | τησ σαρκοσ: Εα Τ4. 
56 ΟΠΠ τησ 

14. τ. πειρασµ. υμων ΟΝΤΑ ΑΤΑΒΡ᾽Γα 11. 99. 6173 4 εξ 6 νρ «ορ Υἱείο- 
τη Απιζιιι Ας Ἠ]Ιαν αἱ, Ιΐδ αἀάῑίο τον οἳ Οτ(νἰᾶ)σαί εΡΙ 155 (ἐμφαί- 
νέται γὰρ διὰ τούτων ὅτι ἐν τῇ σαρκὶ παύλου πειρασμὸσ ἑτέροισ 
ἐγίνετο) ...ς Τϊ τ. πειρ. µου τον 6πΙη ΡΡΕΙΞΕΚΗΡ αἱ Ρ]εν ΑΥΥΡ Ομσδή 

Ογτῖιος 3τ9 Τμᾶτε Ώαπι ... πεοθν]ᾶ ὅ. 10. 98. 51. ὃτ. 44. τθ. 80. 115. 

1993 ΑΥΙΣΟἨ ΑΥΠΙ αθί] ϱο Βαβείμδυῖ Επίμα]εοᾶ 'ΤΠΡΙΥΙ (απίαπιπιοᾶο 

τον, ᾳποᾷ δ΄ | ουκ(ρα ου): κ οπι (5αρρΙ8) | αλλα εαπι Βεα ΟΥΥ 

Πιθδ2Τ9.., ς αλλ οἳπι ΝΑΟΡΗΚΦΙΙΗΡ αἱ οογίο ρ]ον οίο | εδεξασθε: ὁ 

εξεδεξ.. Οείθταπι βἷς αἆ υμων (Ρτο µου το)) Τιουταξ: Λο Γαοἱζο πιι- 

ἰαπῶιπι εδὲ ΡΥΟΛΟΠΙΕΙ νθβίταπα η ΠΙΘΑΠΙ. 
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- { -- - 

λον Θεοῦ ἐδέξασθέ µε, ὧσ Χριστὸν Ιησουν. 15 ποὺ οὖν ὁ µακα- 
ε -- - ς - 3 

ρισμὸσ ὑμῶν; μαρτυρῶ γὰρ ὑμῖν ὅτι εἰ δυνατὸν τοὺσ ὀφθαλμοὺσ 
ιά ” να / 3 [4 η 16 ιά ” Δ ς - ’ 2 

ὑμῶν ἐξορύξαντεσ ἐδώκατέμοι. 16 ὥστε ἐχθρὸσ ὑμῶν γέγονα ἆλη- 
ο» ” λβλ - ολ .” 

θεύων ὑμῖν; 1Τ ζηλοῦσιν ὑμᾶσ οὐ καλῶσ, ἀλλὰ ἐκκλεῖσαι ὑμᾶσ 

Φέλουσιν, ἵνα αὐτοὺσ ζηλοῦτε. 18 καλὸν δὲ ζηλοϊσθαι ἐν καλᾷ 
Ν - - - 

πάντοτε, καὶ μὴ µόνον ἓν τῷ παρεῖναί μὲ πρὸσ ὑμᾶσ. 19 τέχνα 

16. που ΟΝΠΙ ΔΑΒΟΕΑΡ δ. 6. ΙΤ. 91. 4Τ. 013 τι. Τὸ. ἐς νρ ΒΥΙΣΕΝ αἱΡ της 
6οΡ αγπΏ αείΒΡΡ Επίλα]εοᾶ Ώαπι Ἠίει Ῥε]αρ... ς Τϊ τισ ουπι ΡΕΚΙ, 
αἱ Ῥ]οι ἆ ϱ Ρο ΒΥΙΡ ἴσῖ αθί]µΤο ΤΠάοΣΠΙΟΡ (αρ ΕΓΙ151: τὸ οὖν ,,τίσ 

ἐνταῦθα ἀντὺ τοῦ ,ποῦ") Βενοαιίαπεβίθῦ (ἀντὲ τοῦ ,,οὐδείσί Ον 

Τηάτί (τὸ ο σίςις ἀντὶ τοῖ ,,ποῦ” τεθεικεν) ΤΠΡΙΥΙ Οµ6ο Υἱοϊοτίπ Αας 

αᾶ Ἡ. 1. εἰαΗδ Απιζγςί αἱ | ουν 8ἵπο αζἀῑίαπι οΠΠΙ ΝΑἨΟΙΡ αἱ ΡΙαβ15 
υταῦ) αεἰμαίτ Ἠπ{μα]σοᾶ Τμάτίσοά Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ ... ς (-- ἄπου 52) αἀᾶ 

ην (εα η) εππῃ ΡΕΚΕΑ αἱ Ίοηρε ρ]α ἆ ο ϱ (/ιΐ ἐ εδὲ) ϱο Οἷν Τμάτεεᾶ 

Λας Απιζιμις Ιίεπ εστι», δέ 115. Ε νε «ορ απ ΨΠοίοτίη Πίευ αἱ | 

υμιν: ΕδΙᾷ ϱ οπ | εδωκατε 8ἶμθ αν ουπι Α”ΑΒΟΡΣ 1Τ. 4Τ. Βπίμα]εοᾶ 

Ώαπι. ΒἰπιϊΠ {εν τα και εξώκατε. ΟΕ ἆ ε ἔοϱ νο εγιἰεδείίς εἰ ἀεαζίβδείίς 

εν ς αν εξωκατε Ο6ΙΠΙ ΝΕΡΟΕΚΤΡ αἱ ρ]ον ΟµΥ555 Τμάτί αἱ 

16. ωστε: ϱ"Ε Ἔρτα ἆ ερ ΟΥΡΙ0ἱ (ποη Ίἴεπι Υἱοϊοτῖπ Αας Ἠίεν Απιργςέ) 

αάά εγω | Εά εκθφροσ (ΕΣ εκτρ-) | υμων εἰ. Ο16πι1”τ 022330 οίο (αἱ. 
γ]οίοτῖη ὑπίπιίσιι υεδίεγ)... 4 ο ἔςδ νο Οτ5ἱ ἘπβδρδΣΙ ΟΥρΙ04 Αισ 

Απιριςί Ηίεν υμνν, υοῦΐ5. Ο6 εὔ. 015395 εχθροσγεγονα υμιν αληθευων. 

17. αλλα «ΙΠΙ ΝΑΒΡΕΕΕΑΚΣΠΤΡ οίο .... οϱΆ αἱ πηα (8 αρ Φοτί) 0555 Έα 

Ρ5 148 αλλ | εκκλεισαι: 44. εὰᾷ {ἰοδίο Ἐταδπι εγκλεισαι, Ίἴαπι ἐποζμᾶεγα 
εἶνο εοποζιᾶετε ΒΥΥΣΕΝ α1θ .... 59. Τὸ. εκλυσαι | εκκλ. υμασ οΝπΙ ΔΑΒΟΡ 

ΕΕάΚΙΡ αἱ Ρ]εχ Τί νο τε]] ἘςΡΣ Ον Επαίμα]εοᾶ Τ]μάτί Ώαπι αἱ γἱοίο- 

τη αἱ]... σθ (ποπ Ίεπι ς 9 Β2) εκκλ. ημασ οππι ΠΙΙΠΙδο ραἳς, 56ᾷ 

οἁ1έαπι ροξίπθ α{Υ1ά 4ο οοπ]θοίιγα Ῥεᾳαο | ϐελουσιν: Ρ 8ελοντεσ | 
ζηλουτε: ὃτ. 119. 21933 1ὴΣ ζηλωτε. Ῥταείθτοα Ρ"Εξα 4α Γρ Υἱοονίη 

Απιργεί αἀά ζηλουτε δε τα κρειττω χαρισµατα {ει Ῥεάι]: α]ιανίσπιαία 

αεπιιζαπιζηῖ) 1 εκ 1 Οο, 139, 51 

18. δε: 11. γαρ... ΡΕ Ἠδό ἆ ο 5 ({ φιογιθ) Υἱοίονῖπ Απιζἒι ({έοπα 
ΑΠΠΡΡ556 οστά], δοᾷ ποπ]πίετρε]] ἆαγ) οπι | ζηλουσθαι (98 1Τ. 98. 89. 
-σθε) οππῃ ΝΑΒΟ 1τ. 2. 99. 109., επι αεπιιζαπιὐιί να ἨΗϊετ Απαρεςί, 

ΒΙπ]]{6υ Ί)αΠ1 καλωσ δε ζηλουσθε: οοπίχα Απιζιμιειρειἥώσνς ϱ{Ρ5 56 

οἰᾶο ν1άπ1 Αισἀοσίά οἱ αἆ . 1. αεπιωζατὲ, Επαλα]όοᾶ, αἱ οῖαπι 90Ρ 5Υ1Ρ 
ΑΥΤ αεί] πο... ς ΤΙ το ζηλουσθαι εππι ΡΕΕΕΚΗΡ αἱ ρ]ετ ΟµΙ555 Τμάτί 

ΤαπΡαΣΙ5 | εν καλω παντοτε ... ΕΡΙᾷ 6 παντοτε εν τω αγαθω | και 

µη: ΡΕΕᾷ και ου | 1η πρὸσ ἆ μᾶσ, 

19, τεκχνα οππι ΒΡΕ Ε1ΡΡ5406 ϱ(πςς]126. 1έαια ΠΙ ἆ ο 6 Τεγπατο ὃν 

Ουίπί 5,851. 861. 880 γήρίοτίη Ἠή56,,. ς Τϊ τεκγια ΟΠ ΔΟΛΟΡΌΘΙΟΕΕΚΙΡ 
3] ορτίε ρ]εν ΟΙεπηδῦθ Μεί]μοάθδ» Ειιβοδαί 409 Ῥας 11151 οἱθίῃ 514 0555 
πια] εοὰ ΟγτῖοΏ 148. 4τ4 ϱ{αᾶοΥ 360 οἱ ΑΠΙΠΤΟΡΟΠΠΟΣΥ 3Τ0 ϱ(αΗΡρ Ῥλάτίαιαίετ 

Ώαπη αἱ, Ἰίοπι Πῆίοϊὲ Ενα ΟνΙπίΣτΤ. 150 εἴδαερ ΗΙΙ531 Ἠίεν Αι αἱ :: 

τεκνια αἀαπηδὲ ΙΟΠΕΠΠΘΡ, πθς 14 Βιοίαβτο 8ο]αί, οἵ 19, 9δ. 1 1ο 2, 1. 



1 0ο 4, 15 

απ οἱ, 2. 9 

απ 17, 16 

Πο, 9 

045 4, 20. ΠΡΟΣ ΓΛΛΑΤΑΣ » 

ο) ’ δς/ ; τ .. Ν 3 Ἑ, ρω 

µου, ουσ παλι ὠδίω µέχρισ οὗ μορφωῦδῃ Χριστὸσ εν υμῖν, 
” Ν - ον ς .. / Ν ΄ 

20 ἠθελον δὲ παρεῖναι πρὸσ ὑμᾶσ ἄρτι καὶ ἀλλάξαι τὴν φῶνήρ 
-- 3 ς -” 

µου, ὅτι ἀαποροῦμαι ἐν ὑμῖν. 
/ / ες Ν / α ΔΝ / .] 

21 «Πέγετέ µοι, οἱ υπὸ νόµου Θέλοντεσ εἶναι, τὸν νόμον οὐκ 
/ ’ σ 

ἀκούετε; 23 γέγραπται γὰρ ὅτι 4βραὰμ δύο υἱοὺσ ἔσχεν, ἕνα ἐκ 
- , . ο 3 ο. 3 ’ . 3 τς λ 3 ” 

τῇσ παιδίσκησ και ἕνα ἓκ τῇσ ἐλευθέρασ. 25 ἆλλ ὁ μὲν ἐκ τῆς 
, , εκ » - 

παιδίσκησ κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὁ δὲ ἐκ τῇσ ἐλευθέρασ διὰ τῆσ 
) / ο. 4 αν ϱ) / . ας , 3 / 
επαγ]ελίασ. 34 ατινά εστιν αλληγορουµενα”" αὗται γάρ εἰσιν δύο 

- Ν ο 1ο ν ο - 

διαθηκαι, µία μὲν ἀπὸ ὄρουσ Σια, εἰσ δουλίαν γεγνῶσα, ἥτισ 
η) ὧν ” [μες Ν λ ” ον 3 λ -- 

ἐστιν "γαρ. «329 τὸ γὰρ Σινᾶ ὄροσ ἐστὶν ἐν τῇ «4ραβίᾳ' 

9, 289. ὃ, 18. ὃ, 21: Ῥαπ]1δ νεχο τέκνα ΡΟΠΕεΥΕ 8ο]6ί, παβρίαἸη -- ΡΥ86- 

(ον Ἰ. 1. -τεκνια. | µεχρισ οιπα κ’ Ἡ 9τ. 116. Τε Ίο γαβρ]οῖί, Μεί]νοά 

Τ19 μεχρι περ ο χριστ. ε’ μι’ µορφωῦθη γεννηὔθεισ... ς πι Τί αχρισ 

ΕΝΤΙ ΝΕΔΟΡΕΕΟΚΙΡ αἱ ρ]εν ΟΙαπιδῦθ Μοαιμθδὸ Ἐιβεσα {09 α] πῃια 

ΦΙ. ον υπο νοµ. Θελοντεσ ειν. 6ἱ. Ο 10111: 32190. 480 ποί οΗπιθιδς οίο... Ε8 
Ον 11588: δὐπ. οισαί οοἳ 127 τοι 13 Ον]πί 318. 5 Η1]9:6 οι τον νοµον ανγα- 

γινωσκοντεσ | ακουετε ΟΠΙΠ ΝΑΗΟΕΘΚΙΡ αἱ Ρ]εν Αγταί αεί ϱο Οτ1»111: 
388. 87 ρ[εαί οοῦ α{οαί τΤΟΠΙ αεηί 2118. 81. 5,55 Ῥ]ᾳσαί αοἲ 15/91 ΟἨν840 Ἐπίμα!] 

σοᾷ ΟγιΕΙ4ΡΗΤ5 οἱ7α0ομ 151 Τατ αἱ. ΗΙ1346 (Ίεφεπι ἰοφεπίες ποιι αιιζἰδέῖς 

φποᾶ 4ὔγαλαπι οἴο) Ααάς αά Π. 1. εἰδδερ Ἠίει ΑπιζιιυἝιὔδά (μῇ Τμαεί 

αιιζἰβέῖθ) νι. νο ΡΕΚΑ 10. 91. 50. ἆ εΓς νρ 8αἩ (αορ νεχο οορποβοζ{ς) 

αππη ΟΥ2155 γ]οίογῖη Απιραῦιας ἡ Απηζἒοι Ααρυῖ5 (ν]άς αρ Βαῦ) αναγι- 
γωσκετε (1εφιςέ8) | 

95. αλλ Πἰ ΔΛΟΡΒΕάΑΚΙΡ αἱ οπιῦί Ος 1) πα, 501 ϱιδδοποῦ θίς ... Β αλλα | 
ο μεν 6ἱ. 841 60Ρ ΑΥΤΡ ΑΥΓ ο Ο 10111: ὅδτ ϱ[5/320 ϱ(4,580ποί οι ϊπί 1,18. 5.59 

οἱο Ψἱσονίη Αιπυαρτα  ο(αΗΡ Απιῤιίι α].... Ἡ ἔνο Τεγιπιασς δά Ἠ]246 
Πίου αἱ οἵη μεν, Ἠἶηο Ίω [μεν] |. γεγέννηται οἱ. ΟΥ1,1Τ1. 50τ ϱ(5)88δ ϱίς 

ο 9ΡτΧ 1Τ. 9τ" 8ρὲ ΑΥΤΡ Τις 6τ ΟΥ3550 γεγενήται (αἱ ὃσ οἀ]αἰί Ρος 

Ἰποιιτίαπη.) | ελευθέρασ: Ν ΥΙ{105ε -ριασ | δια τησ επαγγ. οππι ΒΡΕΓΑ 

ΚΙΡ αἱ Ρ]ον Οµ1111. 58 ϱ{ 5,535 64650 Ὦμάγί αά Π. Ἱ. 11299 α].... νλο 
{π. τ8. 05ου” οἳοῦ Ἠαίμα]εοᾶ ΟΥΤΕΙΑΡΙ Τὸ ϱ(Ζ89μ Τ83 Ώαπη δι επαγγελιασ, 
8. 95. ΟµΙ51 κατ επαγγελιαν 

94. αυται γαρ (ἆ ο ἔνρ Λαεο επύπι) ... Εᾷ αὖτα γαρ, 5 Ίιαεο ἑ οα ελῖπι 

δυο «ΠΠΙ ΑΟΑΒΟΡΕΕΑΚΙΡ αἱ Ρ]ον αὖπι ϱο ΟΥγεαΐ 6ος 131 Επίμα]εοᾶ Τμάτί 

αἳ ...ς (- αὖ Θα) αι δυο επι κ α] νὶκ πα Οτ τα. στ ΟἨτδής Ουτ 

ΕΙαρΤ5 α] | ἙβταΒβῖ διαθήκη εἴ ορου σω΄α εἳ γεγωσα (53 γενοσα), ἴαπι 

1, Δ] ειτισ | δουλιαν ο. ΔΑΡΕΕΕΙΡ ΑΙ... ς Ἰωη ΤΙ δουλει- ο. Βοκδῇ αἱ ρ]α 

95. το γαρ (ἀαεππϊῖὰ Πατ] βα Απιοιςί δε, 6ο οπι) βίο αἀα[έαια (0) επι 

Νονα 1Τ (6εᾶ ΙΤ" πἰνί το δε) {ο νρ βαἡ αγπιαδο αθιΠαῦὈ ϱο Οσῖπίδο» 

ΠερίρΙ655 ΟΥΤΕΙΑΡΗ Τὸ ο(αΗδ Ώαπι Υἱοογίη Απιῤηιοι (5εᾷ νῖάεζοπι) Αιρ 
ερ196 ο{οῖν ἀθί 153 αρδαερ α]..... 5 Τἱ το γαρ αγαρ επ ΚΙΡ 1Τὔ3 αἱ 
Ρι6ι ἆ ο ΒΥΙ5ΟΡ ϱ{ρ ἴΧί αγπιἍοὰ Οδ ΟΥΥ78οΗΤ8Σ Τμ τί αἆ Ἡ. 1. αἰλά 
ΤΠρΙγ] Οοες (οί Απιζγμισσσι , Ο811δ81 Αραν βΙσηίβοατε ἀῑοΙί Ἠϊεταδα- 

161 {6ΙΤΕΠΑΠΙ, τά οβί ΒΥΠΗΡΟΡαΙΗ, 4πας Ιπ βεγν](πίθπι σοποτα{”.). Τίθπι 



ΠΡΟΣ ΓΑΛΛΤΑΣ 4,350... 649 

-- Ν «ώ - « / / Ν Ν σι / 

συνστοιχεῖ δὲ τῇ νυν Περουσαλημ, δουλεύει γαρ μετὰ τῶν τέκνων 
νι 9β « . ε Δ 3 , Ε] / Φ 3 Δ με 

αυτησ. 20 η δὲ ἄνω Περουσαλὴμ ἑλευθέρα εστίν, ζτισ ἐστιν µήτηρ 
ο ο πα. Ξ ε ς” 
ἡμῶν 21 γέγραπται γάρ᾽ εὐφρώγθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα, ῥῆξον 

Ν ’ 4 2 2 ’ [τά Δ Ν ’ δν δω δά 

καὶ βόησον η οὐκ ὠδίνουσα, ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῇσ ἐρήμου μάλλον 
3Ν -- Ε ’ Π ” « - η Ες] , ωΣ η 3 
ἢ τῇσ ἐχούσησ τὸν ἄτδρα. 25 ὑμεῖσ δέ, ἀδελφοί, κατὰ Ι/σαᾶκ εἐπ- 

/ /” . ’ 2 .) ο, / ς Ν / 

αγγελίασ τέκνα ἐστέ. 29) ἀλλ ὥσπερ τότε ὁ κατὰ σάρκα γεννη- 
νι σοι / Ν Ν ” ο Ν ά τ) Ν / Φ 

Θείσ ἐδίωκεν τὸν κατὰ πνεύμα, οὕτωσ καὶ »ῦν. 90 αλλὰ τίλέγει 
« /. ἔκβαλ . δι ι 3 Δ ορ ον, δις 2 ν Ν 

ἡ ραφή; Σ τή} παιθίσκην και τον υιον αυτισ᾽ ου αρ µη 

το δε αγαρ ΔΒΡΕΙΡΕΝ οτ. τὸ. 980. 401εοί οορ ΒΥΤΡ ππΕ, Θεά ἆ α(Απιργβιζο) 
π{Υ1ά) οπη σιγα | οροσ εστιν: Ν αάᾶ ον | συνστοιχ- εππι ΒΡΕΕᾶ...ς 
Τμ σιστοιχ- ΕΠΙ ΝΑΟΚΙΡ εἰς | συγστοιχει δε (38. 45. 4Τ. Τὸ. οπι δε): 

ρ"πα 1 νο σο ΟνΙπ{ὔνδὲ Ψοοτίη Αιηοιμι αἱ η (3 οπ1) συγνστοιχουσα, 

4 ο σ φιαε οοπδοπαέ )ιίο (εἶ ϱ). νρ είο φιῖ οοπζιοίιις εδἰ οἵ, Απηζισι 

οπιζ οοπζιώιρ(ζ Παιΐο, Οταἳ φις οοηγεγέιγ ιίο | δουλευει γαρ 6Ππῃ ΝΑΒΟ 

Ρ" ΕΕΙΑΡ αἱ πηα ἆ ο  εα] 60Ρ 3ΥΤΡ ἴΧί ατπι ΟγτβΙαρμῖ5,.,ς(Ξ5 αυ 52) 

δουλ. δε επι ΡΕΕΠΙ, αἱ Ίοησα Ῥίι ΘΥΤΡ 1ΏΕ σο Οδ: Επίμα]έοά Τμάτί 

Ώαπι αἱ... Γνς ΒΥΙΣΟΝ αθἰἩ Οτἰπί 5 Ἠ1]408 Ἠϊον ΑιιρεΡ 196 οἱ οἵν ἀθί 15/3 
οιαΗῦ αἱ εἰ εεγυζέ, Απιῤγςδί 5ο υἶέπβ 

96. ήτισ εστι αἱ. Τεϊπί 556 Ογ1199. 58τ ϱ{2/850 ρ(α)1ῦ ϱµἱπί 2,156 Έαβίης 61] 136 

δίοδα1 δ45 ϱ/Ρ5 191. 301. 308 6ο (οβ 6ὲ. ΝαβββΙΡΡ 106 επι την ανω ιερουσα- 
λημ, τισ εστι µητηρ ζωντων) ... Α (8εά 5αρρ]α) Υἱοιοτίη οπι | ημων 
βἴπο παντ. 6 Ν”Βο"ρΕκα ὅ. 6. 1π. 6133 1ΤτΤ. 118. ἵενρ ΒΥΥΣΕΝ οἱΡ 1ηβ 
Ρα] «ορ ατθ αθί] 5ο ΟΥ546Ρ ἘΒΡΕΙΞΔΕΡ Ῥαπηρ]ή]Ρ45545 Ογιδῖ ΟγτῖοἩ 
540. 7801 185. τθ6 ϱο{ΡΙαρΡἩ 16 οιπὶσθρ] 101910 Ἠ[αγςπιοἨ 40 (6118) πια να 1217 

(5εάσᾶὰᾷ 3 παντ. ημ.) 15ἱάπίεἙρΙ 11409 Ταγπατοδά ἨΠ11165 Απιοιοι Λας 

ορ 196 ο{4οσΙχ οἩγἁ ο(8ΗΡ 1... ς (-- 0 Βα) παντων ημων, Ὦπ [παντ.] 
ἡμ. 61ΠΙ ΝΟΑΟΕΚΤΡ αἱ Ρ]ευ ΦΥ1Ρ ἴσί αγπι Πεηί 555 ΟτΙηίΣ,106. 553 Εςεσᾶ 
484 ϱἱπιοθ]] 10 (απαντων ημ., 5εᾷ ἴ8ίοπι απ.) ΟγτΥ 395 Μασαν (48111) 
Ειίλα]εοᾶ Τμάτί αἆ Ἡ. Ι. αίδδεΡ Ώαπι αἱ Ἠϊογ Αισοῖν 46115 ο(3Η10. 
ΟΕ οἱ, Εο]γοῦ εισ την δοθεισαν υμιν πιστιν, ήτισ εστι µήτηρ παντων 

ημων. 

97. η ου τνκτ. ε{. Ο1επιτο” ος Ἐδαία Ο]απιζς” Ο0τ2)158. 5.119. 4:509 οἱο .... ΡΕ 
Εα η μή τιητ. 

98. υμεισ εἴ εστε οππῃ ΒΡ᾽Εα 6. 1Τ. 61. 6133 (υµεισ οξ. Κ50Υ οδό) ἆσαρ 

ΒΛἩ ααίμτο Γγπίσδ ΟΥ αρ ΗΙετΥ α1115 744 (ΟΥ Ῥαπο Ίοςπῃ ϱἀἴδβεγεηβ 
Ἱέα αροδίο]ῖ ροβπ1ξ ερεπιρ]ατη: Ίος αιίεπι γαἴγεδ δεσιπᾶωπι Ίδαασ Ώγο- 

Ἰπϊββέοπτς Πζήέ εκἐῖς') Ψϊοξοτῖη Απιοημι Απιῤαῦσα 1298 οε5ρίτ2,616 Τ1ο]ηοι 

τοβῦ....ς ηµεισ εἰ εσµε» (11 οξ 8, 91) οἵἳπι ΝΑΟΡΕΕΚΗΡ αἱ Ρ]ετ {να 

αγταίν ϱ0Ρ ΑΥΠΙ α8ἴΗΡΡ ρο ΟΝΥ Επίμα]σοᾶ ΟγτεΙΑΡΙ15 Τμάτί Ώαπι αἱ 
Ἠϊεγ Αιιρθβ 196 ] | ισαακ επι ΝΟΑΒΟΕΑΚΗΡ οδίς... Ν”ΡΕ ἆ ο σαν | 
τεκνα: 41. σπερµα 

99. αλλ ... Β ἆλλα 

90. παιδισκηήν: Α «ορ αᾶἆ ταυτην :: αἱ ΤΧΧ | ου γαρ µη: Εα δΤ. οἳι μή 

(πο ἐοδίαίαν Ο1ειαδήτ εἰ γὰρ οὐ κληρονομήσει ὁ υἱὸσ τῆσ παιδ. μετὰ 

δν 54 3 

Μο, τ5 

σι ο1ν 10. » 



650 4, 9ἱ. ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 

: λ. / ς «Δ ” / Δ α- ρω - 3. νά κληρονομήσει 0 υἱὸσ τῇσ παιδίσκησ μετὰ τοῦ υἱοῦ τῇσ ἐλευθέρασ. 
ο [ή 2 Ν - 

1 διό, ἀδελφοί, οὐκ ἐσμὲν παιδίσκησ τέκνα ἀλλὰ τῇσ ἐλευθέρασ. 

γ. 

- 3 ε - 

1. ΤΠ ἐλευθερίᾳ ἡμᾶς «Χριστὺσ ἠλευθέρωσεν. στήῄκετε οὖν 
ΔΝ Δ ΄ - 

και μὴ παᾶλιν ζυγῷ δουλίασ ἐνέχεσθε. 

τ. υἱοῦ τῆσ ἐλευθ., ἀλλὰ γ οὖν εἴο) | κληρονομήσει οεππι ΝΗΡΕΡ 17. 
δ0. 9τ. 41. 66. Τ6. 106. 109. 116. 199. 41:56) Ἐπίμα]οοᾶ ΤΠΡΗΥΙ :: Ἱία 

οἱ. ΓΧΧ9ᾷ ϱί Α, βεὰ εὰᾷ πια -ση...ς ΤΙ -μήση επ ΑΟΕΟΚΙ, αἱ Ρ]α 
Ον Τ]άτέ Ώαπι ] µετα του υιου (εί. να): αἲ 4Τ. οπι του υιου | τησ 

ελευθερασ: ΡΕ Ἔβια ἆ ο ἀεπιίὰ Ψἱείοτίη Ἠίεν απ Ἡ. 1. (ποπ 1έ6πι 

65α 54) Απιρτεί Ααρβερδί Ρε]αρ ομ{οἳ 11013 (που Πεπη 1/8 πος αἲ1Ρ1) αάᾶ µου 
ισαακ (ἆ ε ἱδαο) 1: εκ ΤΧΧ. Οείεταπι Μοῖοπ, αἱ εκ Τετπ]]απῖ 6χρο- 

51/1οποπιαγοδ,ᾶ γθοία οοπο]παἰίατ, νν. 2ἴ---50 οπιβίβεθ «επβδεπά5 ϱβ8{. 

91. διο οππι κΕρ” 1π. 611" 116. αὖπι Τατπβχο ὃν (γγοφρέεν φιιοᾷ). Τέεια 

Παφμεά εΓσ νο Απιογβί Ηϊετ (αἆ Π. 1.) αἱ, ετφο Ψἱείοτῖη: Τέαφιιε {φῖ- 

η µο, ηθς αΙ{εγ 541 ... 6 αρα οπτη ΡΕΚΙ, αἱ Ρ]ετ 5ΥΥΡ Βαφοῦα δήτ Ο]μν 

δι ΤΡΡΗΥΙ Οεε; τα Τ]άτί αρα οὖν... Β πῖδοεης ϱ”6{ὸ διάραο ... ΑΟΡ 
2ὐ. ὅτ. Τὸ. «ορ Εαίμα]έοᾶ ΟγτεΙαρμῖ5 Μανοπον ἡτ Ώαπα Ἠίεγεδα δὲ Αισ 

αἆ Ἠ. 1. οίαΗῦ ηµεισ δε, ΑΥΥ5ΕΝ πος φίδια"... τ1. Ῥ]απα οσα, Ἠϊπο Ρ09 | 
αδελφοι: ΙΤ. βγτα!ί αἀά µου, οορ ποβίγὶ... Δθί Απιυιιι Ρ]αΠ8 ΠΟΠ 

οχριῖ | τησ ελευθερασ: Εά οπῃ τησ 

Υ. 1. τη ελευθερια... Ἐᾷ ἆαίρνρ 6ο Τετίπιαιο δέ Οπή 2,8 ϱ(5/53 Ὑις- 
ἑοχῖη Ἠίεγ αἆ µ. 1. οἰθδαῖ δὲ Απιογςδί ΑπρθΡ 196 ο{οἳν ἀαΙ 153 ή ελευθερια, 
αίηιιο βῖο ΑΡ’ (Λαρ α Ἱ. 1. ρταθίοτῖξ νοχΏα φιια ζἰδεγίαίε Ο]ιγέφέιιθ πιο 
ζἰδεγαυτέ). ΒΙπαϊ]1τον αθἴἩ «ία Ο]ιγίδίι6 πο ζϊθεγαυᾶ. Ῥταφίθτθα ἨΟΠ 

αάά ης Ἡ. 1. ουν μπι ΝΑΒΟΤΡΕΚΑΡ 10. 1. 91. ὃτ" απ. ϱ73Η τι. Τὸ. 
80. 19Τ. 1ΤτΤ. 178. 119. Τ νο 6ο 84Ἡ «ορ απι ΒΥΤΡ ΟΣΙΠΙ 2,15. 563 Ἐπί]ια] 
οοά ΟΥγτεΙαΡΗ Τὸ Τ]ᾶτε αἆ Ἡ. 1. εἰδ)1519 Τ)απι,160 (Ῥογππανς ὅ, 4) γΠοξοτίπι 

Η]εν Απιριςί οἰο... ς (-- αὐ 7) αᾶᾶ ουν οππι ΟΕΚΙ, αἱ Ρ]α ΜατοπιοἩ 

{τ Ἴαπα αἆ Ἡ. 1. ΤΗΡΗΥΙ Όεο ... οορ ΟἩτ τη γαρ ελευθερια | Ίµασ 

χριστοσ (χριστ. ἡµασ): ς Τϊ ΡταεΠῃ ἤ ουσ ΡείθΕ(5εἆ Ρ.Ε ηµασ η 

χθι.)ΚΙ, αἱ Ίοηφα Ρ]α Ματοπιοπ4τ ΟΗνδ ΟΥτΤΕΙΑΡΗΤΟ Ὦ]μάτιυΙ5 ΤΗΡΗΥΙ 
Οεο. Αἰπ]Πέαν (ν]άς απίθ) τα 1ΐ νρ 5ο είο ... οπΙδίπιας (900) σπα 

ΝΑΒΟΡΣ 9. 4. ΙΤ. δτ" 4633 69. Τὸ. 80. 11933 Β4Ἠ οορ ατπ Γαπιθ!5. 
11θεγε ΒΥΥΣΟΝ αἰαίε ἐφίέω ἴπ ἠἰενίαίε εῑζα «ια Ο1μ. πο ζἱθεγαυτέ; ΒΥΤΡ 

ο ἰδεγέαίε για Ου’. πεάεπι (1ππιξ ἱθεγαυῖέ) ποῦ δἱαίε. | ηµμασ χριστοσ 

(αρ’’) ουπι ΝΑΒΡΕΕΟΡ 9. 1π. ὃτ. 49. 119. 14186εί απ. {ι {ο] σο ΟΥΥ 

ΕΙπρΗ16 ΤΏαπι5,160 (4 ο μα {ἰδενίαίε ποδίγτα Ου’. ἴἰδεγαυίθ) ... ς χριστ. 
ηµασ ϱΙΠΠ ἈΟΟΚΙ, α] Ρ]ον ἓ νρεῖε ἀοπιϊά αἰ]δέἈτα αγπι ΟΗΣ (Χρ. υμασ) 
Τ]ιάτί Όαπι απ Ἡ. 1. αἱ Τογίπανο γΠοξοτίπ Ἠϊει (5εάθδᾶ δ4 ἁοπιαυῖ 08 

Οιγἱδέις) Απιζισι αἱ | ηλευθερωσεν: ο) 9. ελευΘ. | στηκετε ουν (οἵ, 
αν” Θα) ευπι ΝΑΒΟΕΑΡ 10. 1Τ. 851. 59. 6133 τι. Τὸ. αἱ (δαπί 1ᾳῖίατ 

παΙΏμ5ό ΠΟΠΠΤ1Η1 ααἱ ουν πίχοα 1ος 91, αἴαιε 5ο 0 οἁ]άϊ{) ϱ (νρεοὰ 



ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ὃ, Τ. 051 

2 3 ο -- ῥ Δ / λ 

2 Ἴδε ἐγὼ Παῦλοσ λέγω ὑμῖν ὃτι ἐὰν περιτέµνησθε, Χριστὸσ 
« ” Σολ 2 ’ . / ΔΝ / Ν 3 / 

ὑμᾶσ οὐδὲν ὠφελήσει. Ὁ μαρτύρομαι δὲ παλι παντι αγῦρωπῳφ 
Ν σα Ν / ο 

περιτεμνοµένῳ ὅτι ὀφειλέτησ ἐστὶν ὅλον τὺν νόµον ποιῇσαι. 4 κατ- 
- ’ - - ’ 

ηργήΘητε ἀπὺ Χριστοῦ οἴτινεσ ἓν νόμῳ δικαιοῦύσθε, τῇσ χαριτοσ 
.) - /. ἐξεπέσατε. Ὁ ἡμεῖσ γὰρ πνεύµατι ἐκ πίστεωσ ἐλπίδα δικαιο- 

/ 2 / 3 Ἀ Κω 3) ” ” ” 

σύνησ ἀπεκδεχόμεθα. ϐ ἐν γὰρ Χριστῷ Ιησοῦ οὔτε περιτομή τι 
3 / / 3 ’ 3 Δ , ος. / 3 ῤ 
ισχυει οὔτε ἀκροβυστία, ἄλλα πίστισ δι ἀγαπησ ἑτεργουμένη. 

” , -- 3 ’ Ν , 

Τ ᾿Ετρέχετε καλῶσ᾽ τίσ ὑμᾶσ ἐνέκοψεν ἀληθείαᾳ μὴ πείθε- 

6ο 6ο} (Α15ΕΒ) Βαβείμδ4τ ος» Ογτε]αρ]το Ονπε199 γ]οιοχίπ Ας 
Απηζισι... ς (-- αρ 57) Τί οπι ου» επι ΡΕΚΙ, ὃτ. 4Τ. 19Τ. αἱ βαΐ πια 

ἆ ο γρ 5ΥτΡ Βαρείμ1τεὰ ΟἩν Τμᾶτί Ώαπη εἰο | ζυγω δουλ. Ίου οχάἶπο 

οἱ. Βαβείῃ οίο ΟνΙπί2159 ὙΠοίογίη Ἠϊεν ΑπιροερηἍι,,. ΡΕΡΕΕΙα ἆ ο Ρο 
Ααρ Απιζἒοί δουλ. ζυγ. | δουλιασ επι ΝΑΡ ΕΣΡ α]...ς η Τί δου- 
λειασ οππι Βορμοαἰὀεκδῃ αἱ ρία :: ο{ αἆ 4, 94 | ενεχεσθε (αεί. ϱϐ): ϱἨ 

οίξ 91. 24. 9Τ. 46. 109. α] ραπο Τ]άτἰζοᾶ Οεο ανεχεσῦθ. . 

9. ἴδε αἱ ΡΕΚΙ, α] πια... ς ἰδέ... Ἐᾶ ειδε | παυλοσ (εἴ. ν8): ν” οπι | πε- 

ριτεµνησθε οἱ. Ο11:616 οἰθαί τοπι 5 ἨρΙρΗΙ13 ας115 οἱς: Ἡ πδΟ ΡΕ περι- 
τεµησθε | ὠφελησεν: 1, 8] ραϊις -Λήση 

ὃ. παλιν 6ί. Μεῖοη αρ ἘρίρΗδ1 αίὔδο..,, ϱ"Έδια Ἰδ. Τ4. 0. αν ἆ ο β Ρο 
αγ ΟΜΥδΗ ΤΠΡΗΥΙ Υἱεοτίπ Ας Ἠϊει Απιργβί οἵη | οτι αἴ. Θπατίο- 

ἀθεϊπιαπί αρ ΗἱρρΣΤ5 οίο (νὶάςα ρο5θ) ... ἂ οπι (5αρρΙς) | ποιησαι: 

61. τθ. 80. 115. Ἠ565 ο8οΣ Αγγαίῦ αὖπι ΜοΙοπΘΡΙΡΗ 519 ο950 ΟµΥ 35 Ώαπι 
1311 (ποῦ. 1ξεπι αἆ Ἡ. ].) αἱ πλήρωσαν. Ρίο απίεπι Ωπαγ(οάεοἰπιαηϊ ]. 1: 

το ειρηµενον υπο του αποστολου οτι διαµαρτυροµμαι παντι περιτε- 
µνομενω οτι Οφειλετησ εστν του παντα τον νοµον ποιησαν. Τέαπι 
ΜΟΙοπΕΡΙΡΗ: µαρτυροµαι δε παλιν οτι ανθρωποσ περιτεμνοµενοσ 

(5εά 515 περιτετμήμµενοσ) οφειλετησ εστιν ολον τον νοµον πληρωσαι. 

4. απο χριστου (0’.) οππι πΒορ"εαρ 91. Τ6. ΤΠΡΗΥΙ...ς Τί απ. του 
χθι. οππη ΑΡΕΕΚΙ, α] Ρίου ΟΥ Εαἰμα]οοᾶ ΟΥΤΕΙΑΡΗΣ5Ι Έματί Ώαπι. 
ΑΠετί Ἠαες ἄταεςο οί. Ἠϊεν. | εξεπεσατε εἰ. ΕρὶρΗμΙΙ5 ΟΥτΕΙαΡΗΣ19 
Επίμα]εοᾶ ,,, ΡΕ ὃ, 8τ. 44. 48. τὸ. Τ4. αδο 139 Εετθο (ρ]ετ αρ Φοτῖ) 
Ον Τμάτί Ώαπῃ αἱ εξεπεσετε 

ὔ. απεκδεχοµεθα εἴ. Ο]επιδθ1 οἱς ... κ” εκδεχ. (απεκδ. καθ) 

6. εν γαρ: αἲ (5εἆ βαρρ]οίαγ απίθαἹιατη Παίίπα αοεθβδετιη/) 95. 99. 116. 

οπ1 γαρ | Χριστω ιήσου: αεἰμαῖἩ τυ χω ... Β Ο]επιδὸῖ ΟΠ1ϱήσου. Οἱ εἰ. 

Τεναπανο νε σαν εκτ ΡγπεριΙαξίοπ6πη περαῦ απϊσαπαπα να]θτο 1η 

Ομεϊδίο, αἶοαί εἰ οἰγουππσϊβίοποπαι". | Έξτα 6 4Ώ ουτε ρτῖ αἆ ουτε Ρο- 

βίετῖις5 (ταπβδὶΠαπί (Ε ΒραίϊΙο νασπο τε]]είο) | ὃν: Ἐᾶ δια 

Τ. ἔνεκοψεν 6ΙΠΙ ΝΑΒΟΡΕΕΑΚΙΡ αἱ Ίοησα ρ]α ασπα 048 0Ητδήῖ Ειίμα] 

εοὰ Ογτίμοβ5θθ ο] πῃα....ς (-- 60 Φσ) αγεκοψε οππι ππἶηπαδο νῖκ πηιι 
(5εά εἰ. Τπάτιεά) | αληθεια 8ἴπο ατίίεπ]ο (εξ. ]ωτιθᾶ ππί) ομπι ΝΤΑΕ.... 

ς Τ,πε πιαῖ Τ{ τη αλήθεια «ΝΠΙ ΝΕΟΡΕΕΑΚΙ, αἱ οπηησῖᾶ Ει{]λα]εοᾶ Τμάτε 
Ώαπῃ αἱ (ΟἨσ οπι νετρα αληδ. µη πειθεσθ.) | µη πειθεσθαι: τα ξρ 

γρ ἀεπιῖά Ἠοχ] εἀά]αί αρ Ηῖοι Τεῖ[315 γΠοίογίπ (ποη Ίέεπι Λιάς 

18 2. 10 

6, 15 
1 6ο σ, 19 

81 
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ενα « Ν ” 3 - - ο Ν ; 

Γόοδο σθαι; ὃ ᾗ πεισμονὴ οὐκ ἐκ τοῦ αλοῦντοσ ὑμᾶσ. 9 μικρὰ ζύμη 
[ια Ν / -. -» 10 δὴ / αι Ες μα . /. φ 

επ θλον το φύραμα ζυμοῖ. ἐγω πεποιθα εισ υµασ ἐν κυρίῳ τι 

Απιζιςί) αᾶά κηδενι πειθεσθαν, πεποϊπῖ οοηδεπβογὲἱ5 (Ίιαγ] οοπδεπἑἰδεξίς). 

Οοπίτα Ἠῖου άδἹ οφ (αν Ἀεπιϊπῖ οοπβεπθεγἰθ. Θθᾶ απἷα πθς Ἱπ 

αταθςῖς ΗὈτίς πες 1π Πῖ5 αὶ η αροδίο]απα οοπηπηση{αΕ] διπ{ Ίος 8ΒΟΥ1Ρ- 

(ππη ἱπναπίπηις, Ῥταοίοτειπάπι ν]άσίατ. ΟΕ αἱ. Πµποῦχαξ . Ομοᾶ 5ε- 

φωίια" πι φωθικάαπι επεπιρίατίφις: ἈΝεπιϊηϊ οΟΠΒΘΠΡΒΟΥΙΕἱ5, οπιιζτι 

οογγεσίογΊιπι ἴιιαϊσίο διρετ]ωτέ... 

δ. ουκ εκ του εἰ. ΟΥ26Ί6 εἰο.,. ϱ" 14. 89. 49. ἆ ο (πἴδγααθ: 8μαδίο η «0 
εδέ φιιῖ ο08 υοσαί) ΟΥ12114 Τ6Ι{Γ315 (Φιιαδίο υεδέτα εᾳω ἄεο εδὲ «ιο υοσαΐ 009) 

Ὑοίονῖπ (Φιαθίο υεδίτα εω ἆεο εδ, «ιωῖ πο υοσαυῖς) εἀἁ]αϊ αρ Ἠϊεν α 

μ. 1. {επι αρ Ῥαάπ] αἲ µ. 1. (ροδίαπαπι ἀθάΙί: «Ῥεγειασίο υεδέγα πιο. ΙΡ 

εο εδἰ φμῖ 08 υοσαυτί, αἀποίαῖ: ,ποη αἱ πια] 1η Τα πῖς οοἁ(σῖυις Ἱερὶ- 

αγ: Γεγβιαφίο υεδίτα εω ἄεο ἐδέ) οπι ουκ. Φίε]οσις Οτ]σαπῖς: και ή πει- 

σµονή εκ του καλουντοσ και ουκ εξ ημων. Βεᾷ Ίδία Ἱπιπιϊχία απέ 1ο6ο 

ορῖδία]αε αἆ Ῥοπι. 9, 18 88. Ἱία αἱ ρταεεεάαη{ γεια: τω γαρ βουλη- 

µατι αυτου τισ αγεστηκε εἳ 5δεᾳμαηίάΥ µενουνγε ανῶρωπε, συ τισ ει 

ο ανταποκρινοµεγοσ εἴο. Ὀυετῖιβ απίοτη Ἠ{οντ) δτ να α!ς; Τη Τα πῖς 

οοδἹοῖρας ία βοτ]ρίαπι τοροετῖ: Βεγδιαδίο υεβίνα εω ἄεο εδἰ φιὲ υοσαυζέ 

Όο8: αιιοᾶ απἰάεπι ρμίο ἐῶ εο [πἴ8βε6 οἱ που Ἱπίε]]ασίαπι ραι]α(ἶπι οὐ 

πι ϊλ{(αάἴπθιι ἐω ἄεο ΙΠΟΥΕΝΠΙΑ86, ΡΓο 6ο αποά ϱβί εαᾳ εο. Θεά πθς 5]ς 

Ροΐθςδί Βί8γο ΒΕἨΠΒΙΒ - Μα]μς Πρίν αἱ νογῖτιΒ ίο Ἱεσίίατ: εγδιασίο 

υοδίγα πο οδὲ εω εο -- Ὑδταπι βἰπιρ]Ισῖογαδ απἶααο Ῥπίαπίας 5ε ἄαίογγο 

ἄσο, πίέ Ῥονβιβδῖο 4ποαμο ποβδίτα Ἰπ οἵας ΒΙί Ῥοίεβίαίε, αμδία]ετιπί 

Ρατίοπι ογα{ΙΟΠΊ5 ΠΟΛ, θἱ 5ΕΗΦΙΠΙ οΟΠΙΓΑΣΙΊΙΠΙ αβοβίο]ο γοάάἸάσγο." 

Οείοναπα αἰῖατη {οἱ θα ἄεο Ῥτο επ εο Ἠαραί. Ο6 Τωποῦτίβ: , Ρεγθιαβῖο 

Ἰαεοί οἵο. ,,Νοπ εδί οπαΙ{{θπάΗΠ1 ΡΤΟΠΟΠΙΘΗ Άαθε, πθς θἵπδ Ίοου βοτ]- 

Ῥοπάμπι φεδέγα.". 

9, µικρα: 1, ἃὰᾷ γαρ. Ὑἱοιογῖπ: Νεβοϊε φία πιοαίσιπι |ΓεΥηε. τπζυεγδαηι 

πιαθθαπι οοτγαπιρίέξ | ζυμοι οἱ. ΟΥ5509 (Π]5ῖ ερεοίαί αἆ 1 0ο ὃ, ϐ): 

ΕρὶρΙπιασε 319 ϱΕ551 ἀγτὶ τοῦ ,,μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ" 
ἐποίησε δολοῖ-. Αἲ δολοι Ρτο ζυμου Ργπεῦεπέ ϱ” (Ε3 οοπ{αςθ) ἆ ο 

νρ (µ οογγωπερῖέ ἐ ΓεΥππιεπίαϐ) ϱο Οοπςί”1/5 (επει και ζυμη µικρα πλη- 
ρωμα φυθαματοσ ὅολοι [Απαφίαιπο Τὸ ζυμοι καρβα1(]) Ῥαρτορε «45 

(5εάοὰᾱδ ζυμου, Ἱέεπισεδ 595 εἰ δη. Ἔαπιεη ε{.ΙθΕΕδΙ4 Ίνα µη µικρα 

ζυμη ολον το φίραμα δολωση) 1, οἳ {315 ΥΠοίοχίη (αά αῑξ , οπηπϱ {6 Π161Ι- 

ἔαπΏ οογγπρίΊο οδί ραπῖ5'. οίε) οἆᾷ αρ Ἠίεν (πα]θ ἵηπ ποβίτῖς εοςᾱ. 

Ἠαβοίαν: Λοάἱσιπι Γεγπισηέτίπι ἑοίαπι Πιαβδαπι οογγτιπιρίΐ, οἱ 5ΕΠΒΙΙΠΙ Ροί118 

ΙΠΕΘΥΡΥΘΕΒ ΠΠ 4παπ1 ΥαγΏα αροβίοΙ ἐταπδίαΠί. Ἠαος απίοπι {ρδα 5επ- 

(σηί]α Ῥα]ιιδ οἱ αἆ Οοτ]π{μῖος αέαγ.) οἀᾷ αρ Ῥοάπ] (ωπί πια]ο ἵπ 

Τ,αἰϊπῖς οοᾶἹοῖριας/ϐ) | 

10. εγω ΟΠΠ ΔΑΒΟΡΕΚΙ, αἱ Ρ]εγ είς: Ίων αάά [δε] απ ο"ΕαΡ Τὸ. 106. 

108. 1093” ἓρ ἁαπιῖά ασπι ΟΙ Υ10409 Ἐπίμα]εοᾶ Ὥαπι; ἴξεπι οορ αάά 
γαρ | εν κύριω (οἱ. ΟΙ 335 και ουχ απλωσ ειπε᾽ πεποιθα εισ υμασ, 
αλλ᾽ εν κυριω. Ῥαπ]]ο νεχο απίο ΟΗτΙΣί εν χριστω. Τεπι εν κυριω 6 
19,409. 1301819 148 ΟΥ 395 οἱ 9905 ϱἱ 10/91 (αἰᾳαθ θίῖαπι Ομνπίσθρ]ι 

᾽ 
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Σο Ἰ ” ’ . ς κ] / ε ο- / Ν ΄ 

οὐδὲν ἄλλο φρονησετε᾽ ο δὲ ταρᾶσσων υμᾶσ βαστάσει τὸ αρίμα, 
ιά ο λὶ ο. ΑΡΑ λ ΙΙ , τ λ 5/ / 1 
ὅστισ ἑὰν ῃ. 11 ἐγὼ δέ, ἀδελφοί, εἰ περιτομὴν ἔτι κηρύσσω, τί ἔτι 
διώ; . ἄρα κατήρν ὸ σκάνδαλο ῦ σ' ῦ. 152 ὄφελον ιώκοµαι; ἄρα κατήργηται τὸ σκάνδαλο» του στάυρου. 13 οφξἑλοι 

μα 3 -- ς -- 

καὶ απυκόψονται οἱ ἀναστατοῦντεσ υμᾶσ. 
« - Δ 3 5 / Ν 

19 "Ὑμεῖσ γὰρ ἐπ ελευθερία ἐκλήθητε, αδελφοί µόνον μὴ 
Δ 2. ’ .] .) Δ - / ϱ) Ν πώ] ο» 2 ’ 

την ἐλευθερίαν εισ ἄφορμην τῇ σαρκύ αλλὰ δια τησ ἄγαπησ δου- 
, 3 ε π - Δ Π , 

λεύετε αλλήλοισ. 14 ὁ γὰρ πασ νόµοσ ἐν ἑνὶ λὀγῳ πἐπλήρωται, ἓν 

3445) οπι | φρονήσετε (1Τ. 114. -σητε, Τὸ. φρονειτε): ΕΠΕ αἀά ην 

(ἀεὈοεῦαί ροιῖις ἡ βοτΙδί Ἱ. 6. νονί1) εχι η αληδια του χριστου, { απιΕ 

«ιαπι ]ιαδεέ υεγίίας ο]ιἱδὲῖ | οστισ εαν (αἱ. Τὰ πἩ) «πΠ1 ΝΑΡ 11. 99. 

τὸ. 9358. αἱ 296Υ Τ)ΑΠΙΡΑΤΑΊ605,,, ς Τιπεᾶ πια] ρστ. αν ουπι 6ΡΕΕΘΚΣΗ1, 
α] ΡΊα ΤἱαΙ55ο Οµς Είμα]οοᾶ Τμάτί αἱ | ᾖ: 116. Ἐπία]οοᾶ ει 

Ἰ1. εγω δε: 1. Τ4. 1083 οπι δε, οὔξῖ οπι εγ. δε | ετι ρτῖ (ο” ειτι): ϱ"Εξῖα 

α]ῖ ἆ ο µ ἀεπιῖά ρο ασπι Ψἱοίοτίπ Απιοιςί Η[ετ οπι | σταυρου (25” χυ): 

ΑΟ 99. 49. ὅτ. 114. «ορ αθἰλαίτ (ε{. ἨΙεγοοπι, ποπῖχί) α4ᾷ του χριστου 
| ἄφα: 9ΟΕ ὃτ. αρα | κατηργηται: Ἠϊετ αά Ἡ. ]. α,ευασµαέιπι εδέ, 5ἶνε 

αἱ Ίπ ἄΤαεςο πιε]ία5 Ιαθοαί, εέδδασα 

19. οφελον: ΡΕΕΚΙ, αἱ πι ὦφελον | αποκοψονται: ΏΕΕΑ αἱ Ρας -ψωνταν 

| ο ἄναστατοντεσ, ν᾿ ανασταντουντεσ 

18. υµεισ γαρ: ἘΡΙςΕΙ 80. δγταῖς ΑιςΙοἩ 3115 (πο επι αά Ἰι, 1. πες α191) 

Ῥασίαι" τὸ (6111) ΟΗ1351 υμ. ὃε | επ ελευθερια: 11. επ ελευθεριασ, 
46. 109. επ ελευθεριαν | την ελευθερια»: ὃτ. τι. Τὸ. 116. 9ΥΙ5ΕΝ αίρ 

ο.” ἂσπῃ ἀείλ ἂάά υμων | τη σαρκι οἵ. Ο1επιδὸ ΟΙπΜ 1,1 ία... ϱ" 1. 
4 ε {νερο Υἱοϊοιῖπ Αις α Ἡ. 1. οίαΗῦ Απιῦορ ὂτ αἱ (πο Ιίθιη Παν 
Απιῦνδί α]) τησ σαρκοσ. Ῥιαείετεα κα {ρνῷ εἀἀ]αί αρ Ηϊοι Αιηοτοί 

Απιρερὂῖ αάά όωτε, ἀείῖ. Θιαπα Ἰπ τεπι Ἠϊεν αἆ Ἡ. Ἱ. , αρα πατάς 
ἀείΐ6: ααοᾶ απία 1π ἄταεςο ποη Παῦείιαν, Πμαβπας ροδυῖε Ππέετρτος”, 

Αη] 1τεν Υοίοτῖηπ αάά αὐιαπιζεί (Βἷο: ἑαπζιπι Ίιε θἱθεγίαίε ἴπι οοοαδἰοπεΠι 

οαγπῖς αὐμίαπιζπά). ΟΕ εἰ. Ο1απιῦξὸ κἂν ἐπ) ἐλευθερίᾳ κεκλῆσθαι λέγω- 

σιν ἡμᾶς, μόνον μὴ τὴν ἐλευθερίαν εἰσ ἀφορμὴν τῇ σαρκὶ παρέχωμεν. 

[δια τησ αγαπησ: ΡΕΕΕΙᾷ δΙ. ἆ ε ναο]ε 60ρ Ρο Βα512ΡΡ455 γΥἱείο- 
τί Απιῤιςί ΑΠΙΡΕΡ ὅτ οἳττ (ΏοἨ Π{εΠΙΡΑΤΔΚΙ5 118) τη αγαπη του πνευµα- 
τοσ (ὰἆ ε Ρεν οαγαίέπο δρῖγίζι) 

14. νοµοσ: κι, 4. 18. 38. 9δ. 593 Τ9. 108. 11811Ε 111. 998. λογοσ | εν 
ἐνν λογω (εἰ. 9Υ1Ρ 1η): ΜΟΙοπεΡΙΡΗ 519 οἱ 551 υμνν (5ἱ0:0 γαρ πασνοµοσ 

υμιν πεπληρωται' αγαπησεισ τ. πλησ. σου ὧσ σεαυτογ.), εἰ Μεϊοπίετί 

54 ἵπ υοδΐε (Τοία επίπι ᾖεα ἵι υοῦῖ αώὐπιρίεία εδἰ: Ὠιζίφεδ. Φγοωζηιιίπι 

ἔωήπι ἵαπφμαπι (ε) ... ΥΤΡ ἴχί ὑπ ραμοίε ... Ρ"ΕΕΣΙςΘ ἆ εΡ Ρο Υἱοζοχίπ 

Απιῦοιςί γταεπι ἐν υμω: Ῥτορίει Ί88 Ιεοίῖοπος νανίαπίε» 499 | πεπλη- 

ρωται ϱπΙῃ ΔΑΗΒΟ ΙΤ. 21. 28. ὃτ. 99. ΤΙ. 116. ΜεϊομερΙρΗ οιζετί (ν]άς 
απ{θ) Ἐπα]οά Γαπιρατα]] 505 (οἱ, Παπηρατί5) Αα αά Ἡ. ]. (ὑπρίεία εδ!) 
εκει πληρουται «πΙΏ ΡΕΕΟΚΙΝΡ αἱ ρ]ου Ον Τμάτί Ώαπι αἆ Ἡ. ].; 

ἵέεπι ὑπρίείμν 1 νρ ασπι Υοξοτίη Ηϊθι Απιργβί Αιιριίαδ αἰ. Τ1θετε 

Απιρττ ᾖ}έ {π Ίιοο υετόὸο οπιπε πιαπιάαίιίπι ὑπιδέαια" αἱ, εἰ ἴπι ἰδίο 11ο 8έΤ- 

πιοπε ὑμιρίείω: Ιἰ]ίφες εἵο. | εν τω (εἰ. Αας αᾱ Ἡ. Ἱ. ὧν εο φιοᾷ ἀῑ[ίφες 
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Ίιν 19, 18 
π αο / ν « / Ν 

ποϊτετως τῷ  ἀγαπήσεισ τὸν πλησίον σου ὧσ σεαυτόν. 19 εἰ δὲ ἀλλήλουσ 

δάκνετε καὶ κατεσθίετε, βλέπετε μὴ ὑπ ἀλλήλων ἀναλωθῆτε. 

16. «{έγω δέ, πνεύματι περιπατεῖτε καὶ ἐπιθυμίαν σαρχὸσ οὐ 

μὴ τελέσητε. 1 ἡ γὰρ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύµατοσ, τὸ δὲ 
πνεύμα κατὰ τῇσ σαρκόσ᾽ ταῦτα γὰρ ἀλλήλοισ ἀντίκειται, ὕνα μὴ 

ῷ ιά] Ν : - - ΔΝ 3 2 Ν 

νρμ ἆ ἐὰν θέλητε ταῦτα ποιῇτε. 185 εἰ δὲ πνεύµατι ἄγεσθε, οὐκ ἐστὲ 
ς Δ / Δ δΣ νλ ” ” / σ 39 

υπο γομο}. 19 Φαγερα δε εστιν τα ἐρ}α τσ σἀαρλοσ, ατι/α εστι’ 

είο, Ποπι η ὃ πι εο φιοᾷ θογέρέωπι εδ: «Ιίφες εἴο; Ιεοπαξταῖ εἰ Η0 αχὈῖ 

ἵπ «ο φιιοᾷ οἵο)... "τα Τί νο (ποἩ Ίΐεπι βγταα) ΜειοπερίρΕ αι[τενί 

(νιᾶςε απ) Ὑἱοξοτίῃ Ἠϊει Απίρισί αἱ οἵη | αγαπησεισ: Ρ -σησ | σεαυ- 

τον 61Π ΝΑΒΟΡΕΚΝΙΣ 1Τ, αἱ είπα (6 αρ Ρον) ΜοϊοπδρΙρα 519. 561 

Ῥπέμα]σοά Τ]άτί Ώαπη αἲ Π. 1. εἰρατα 555... ς (Ξ5 6Ρ Βπ) εαυτον 
οππῃ ΕΕΤΙΝΡ αἱ Ίοηρο Ρία Ον ΤΗΡΗΥΙ Οο6ς:: εξ αἆ Ἠο 19, 9 

16. αλληλουσ: ϱ’εἴεεεα ἆ ο Εἔ ρ ΟΥΡ1”: 901 Ὑποίοτῖηπ Αιρ ροδί δακν. κ. 

κατεσθ. ρου | υπ ουπι πηρα ὃτ. 4Τ. ΤΑ. αδε ϱ80Υ Βαβο δα] ὅδά 05ο 

πια] σοᾶ Ὦαπιρατα]! 38 ΤΗΡΗΥΙ... ς ΤΙ Όπο οἳΠ ΝΟΑΟΡΡΌΘΙΕΕΙΝΡ αἱ 
Ρίου Οτὔ 15 Ῥαρειμ 380 Έ]μάνὲ Ώαπι αἲ Ὦ. ]. Οες | υπ αλληλων: ὉΤείΕΕ 
Έβτᾳ ἆ ο ρ οορ ΟΥρΙ5 οἰῶοή ΗΙ]55 ε(11ὸ Ὑποίοτίη Απο (πο Απιζἒμι Ηιεν) 

Ροβί αναλωθητε ΡοΏ 

16. ου µη τελεσητε εἰ. Ο1επηδ1 εἰο... ΡΕ ου µη τελεσετε. Πἴθιη ποπ 
Φετ]οἰεξἰς 1 νο Οτπί 11 ΥΠείοτίη Λαρ Ἠϊεχ οεἰο 

1Τ. επιθυµει: Ἡ -μη | ταυτα γαρ ει νΝ”ΡΡ"ΕΚα ΙΤ. 16 νρ «ορ ΟΥΡ205: 

938 Λος Ἠίον α]...ς Τϊ ταυτ. δε οἳΊη ΝΕΑΟΡΕΚΙΗΡ αἱ ρ]ετ νρςἀἆ 1α6η 

(5εἆ ποἩ απι {α ἀεπι]ὰ {οἱ πατ]) ΑΥΤ) Ον Ἠαὐα]έοά Τμάτί Ώαπι αἆ Ἰ. 

1. εραταΙ1θ98.., 6ο Ο1επηδ] ταυτα ουν, ΑΥΙΣΟΝ Αγ αεί Οσα! 1105 οἱ 
το ϱὲ -- | αλληλοισ απίε αντικειτ. Επ ΑΒΟΡΕΕΑ αἰ1ὸ 1 νρ Ρο αΡΠΙ 
Ειίμα]εοὰ ΤΏαπηβαχα]]598 (αίᾳαο α{.Ρ3115) Ονίπί 1109 ϱ{ τδ οἱ το Ἠ]ου 
Αιρ ΑπιζιἝι (Ο1επιδὸ1 οπη αλληλοισ)...ς (ἵ- αρ Βσ) αντικ. αλλη). 

61η ΑΚ Ρ αἱ ρ]ον βγτα σορ Ομδδὸ Τατ Ώαπι αἆ Ἡ. 1. |. αντικειται: 

1, 406. 49. τι. τὸ. τθ. 115. αἱ ρ]ά510 Ώαιπρατα]] (οἱ,ρατ15) ΤΡΡΗΥΙ --κειν- 
ται | α ... ΡΕ" ΕΡΙΑΕΙ ὃ, Ιίειη ΔΥΙΣΕΗ ο... 91.9σα ... ΕΣ 01 | εαν 
οππα ΝΑΗΣ 99. 4Τ. Τ4. αδὲΥ Ἐιίμα]έοά.... ς Τί αν επι Β ια µη αν 516) 

ορεκακδητρ αἱ ρ]ου ΟΙεπιῦ1 Ον Τμάτί Ώαπι αἲ Ἡ. 1. εἰρανα]1 595, 
οἳ οἵη ... 1μ1θᾶ πα εαν εἴθᾶ αιδ] [εαν] | πονητε εἰ. Ο]επι οἷίο ... 1 αἱ 

Ραις Βαίμα]όοά ποιειτε 

18. ουκ... Ἀθο 110 Αγτρ Ρ1ά 1314 Αας αἲ Ἰ. 1. (ποπ αάλπιο) πἀάἆ ετι 

19. ατινα εστιν: ς (-- αὉ Β2) αάά µοιχεια (ν.ρ” -χια) εὐμι ΝΟΡΕΕΑΚΙΝ 

3] Ριοι 4 ο ({ϱ) ϱο ΒΥΤΡ αὖπι ΟΥ3955 Ππι δυο ΟΥ ρ205. 555 Τ,ο1 (195 Ααδ 

οἷν ἆάαῖ 14,[ποι Ίίοπῃ αἲ1Ρ1] Απιουγςί εάαἰδί αρ ΗΙεν (Ξεά τα (ο Ον ΠΤΙ ΟΥΡ 

υ15 Τ,οἱ{Ε Αισοῖν µοιχειαι, αἀι]έεγία). Τοπι Τθ. 115. ἘρϊριιΗθετο Ον 
ΤΠΡΗΥΙ ροδί πορν. αάά ... οπη ΟΠΙ ΝΤΑΠΟΡ 11. 4Τ. δΤ. νο εοΡρ 5ΥΥΣΕ1 

ΑΥ9 α ο] Ο1οπαδῦ1 ΜεϊοπερΙρΙ 519 οὔσι Ώρμντ1ὔ) ὮΏνα]οοᾶ ΟΥΤΕΙΑΡΗ 906 

1)απιΡΗΤΑΙ1656 (ος ρα!) Γογεραά τἹ (7 ργὔπιίς ροδιέ Γογπιϊσαξίογιεηι, ἔπι- 
πιά ἐεζαηι, ζαδοζυίαπι,) Ον 116 ϱ{ 110984 Ἠ]ον αἲ Π. Ἱ. (. ο. δ1 ιν 1,α- 
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πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια, 30 εἰδωλολατρεία, φαρμακεία, 

ἔχθραι, ἔρισ, ζζλοσ, θυμοί, ἐριθεῖαι, διχοστασίαι, αἱρέσεισ, 31 φθύ- 
- Δ ὶλ σ / ἡ [ά α, 

Ῥοι, µέθαι, κῶμοι, καὶ τὰ ὅμοια τούτοισ, ἃ προλέγω ὑμῖν καθὼσ 

Επῖς ο ᾱ. αἀα]έοτίατα 4ποαιε αἱ ἱπιριά]οῖῖα αἱ Ιοπη]ο]άῖα ἵπ Ίου εαία- 

Ίορο νΙοταπα βοπῖρία ταεταπίασ; βεά βεϊεπάιπι ποη Ῥ]ά8 απαΠι 

αάπάεοῖπη οαχπῖς ορεγα ποπη]ηαία.) { ποργεια (Α5Ρ3 -νια) ακαθαρ- 

σια ασελγεια (Ρ1Ρ -για): ἘξΙὰ β πορνειαι αχαθαρσεναι ασελγεναι (8εὰ 

ρ ὑπριαίοία), Ἱέεπη Οµ32955 (οπιῖβδο ακαθαρσ.) ΟΥρΣοῦ. 555, αίᾳπε 

}ογηεαξίοπες οἱ. Ἱτῖηϊ Τ,οἳ{, ὑπιριαίοδίαε οἳ. Οτλνῖ 1146 

20. ειδωλολατρεια ουπι ΝΑΒΡΟΕΚΙΝ)Ρ αἷο... ορ) κ” αἱ Ῥία (10 αρ Βεν]) 
ΜεΙοπερίρα 519. .λατρια, Εξίαξὶ ΜεΙοπερΙρη δι «οποἑβτΙι αρ ΟΥρὸ5Ι 
-λατριαι, 013953 -λατρειαι, ἆ ἰζοϊοϊαίγοοἰπία | φαρμακεια (ΔΡ"ν αἱ 
α]ᾳ --κια): τα 116. δες αἱ Ο]6πηῦῖ φαρμακειαι, ἀδοι αἱ Ταπηραῖς 
-κιαι. Τέεπα νεπε]σία ἆ ϱ[ ο νΡ ΒΥΙΡ (10Ἠ ΒΥΥ5ΕΣ «ορ ρο ϱἰς) Ιχ]πί 505 
Ονῖη{ 4,694. 1146 (ΟΥρ209. 335 Τ,6ΙΕ159 εἰο | Εα εκθραι ... ΒΥΤΑΞ3 αοί]ι 
εχθρα | ερισ οιπι ΝΑΕΡ3 α]Ξὸ {ετο (6 αρ Βοτ]) 8ΥΥ5ΕΆ αείἩ.... ς έἔρεισ 
επ οΡΌΕΙΕΕΕΑΚΙΝΡ αἱ ρ]α Τὲ νο (Μαῦεπί σοπέεπέίοπεβ) 6ο ΒΥΤΡ «ορ 

αγπη ΜεϊοπεΡῖρα 519. ὅ5α ϱ]ομηδῦῖ Έρ]ιν15) 0μτδὸῦ Ἐπίμα]εοά Τ]άτί Ώαπι 
αὰ Ἡ. 1. εἰβατα]]όδό (οἱ ρατ19) Πηὶπίδοῦ ΟνΙπ{ 1146. στο ϱ[654 ΟΥΡ Τοἳ) Τια1ί 
τ6Ά, Ο8 εὔ. Ταβίοἵ α4 ξεηίδ επιδυµιαν, ὃν ἠσ παν δεινον φυεται, εχΌραι, 
ερεισ, ζήλοσ, εριθειαι, Θυμοι, και τα οµοια τουτοισ 1: ε{ πο Πηρτ]πα]ς 

9 0ο 13, 20 αδῖ ρατίίεν αἴαιε Ἡ. ]. ερισ εἴ ζἕηλοσ Ρταείετεπᾶα ἀπιχίπατις 
| ζηλοσ ει πρετ εΕτεβταβΙ(Η1Σ ζηλουσ)ν 1Τ. (1αθί Α) ΔΥΙΣΟΝ αθἰί]ι σο 
ΟνΙο{ 4 το (ὑεὐπιζστέίας εογἑαπιύπα Φεἴπι Γιογεπι οοπίεπέ{οπεδ «ἰδδεπιδέοτιεδ 

Ἰιαεγεδεβ) εοποσαχίἩ αρ ΟΥΡΖ51 (ὑοὐπίσέίαε οετίαπεύια πεζως ἵγα ἀνίδίοπιεν 

]ιαεγεβεβ) ὮὉ αππρατα (εξ οἱ. Παβία Ἱ. 1.) ... ς ζηλοι εαπι Νορρείοκτν αἱ 

ΡΙοι 4 ε {νο ΑΥΧΡ 6ορ ασπι ΜεϊοπερίρΏ Ο]επι ΕΡΗσ αἱ τη Ππαί Οχ]πί 
1146 ϱ{09ή (πὐπιίσίέίαε οοπἰἐεπέίοπες αεπιιαξίοπεςδ ἔγαε τῖααε ἀῑἰδεογαίαε 

]ιαεγεδες) ΟΥΡ Τμεῖξ Τιαβαε] | θυµοι: 3ΥΙ5ΟΝ εοποζδαῖι αρ ΟΥΡ Οπ]πί ότυ 

(πίπί βαοί Ιεοίῖο) Θυμοσ | εριθειαι αἱ ΝΒΞΚΙΡ (αιρυθειαι) είς (εἴ. 

Ἐπίμα]εοᾶ Ώαπιρα!).,. η ὓεα ερενθειναι, ΑΟΡΊΝ 114. εδὀΤ αἱ αἲῖα ερι- 
Θιαι (Α αιρι-) ... 44. εριδια, Ίτεπι ΦΥΙΣΕΒ | αιρεσεισ: Ἀ -σισ. Οείετια 

Ἠ]οι ἵπ «ΟΠΙΠΙ: , ορ Ἰοζαπι 1Π{ΕΥ 6ΔΥΠΙ5 ΟΡεΤα οπ{επίζο Ῥοβδῖ- 

ἀ6ίή' --, Ῥοβί εοπέεπίοπΠθιη οσίανα 5ιοσθθ1έ αεπιι[αίίο, 4πδε ἄταεςο 

ΒΕΥΠΠΟΠΘ ζηλοσ βἱρπὶβεαπβαβ οἱ ποίβι5 αρρε]αίατ Ῥεᾶ ποη 58818 

αοσιταίο ἵη 6 δχροβΙοπθ {ρβΐ15 αροδίοΙΙ νεχραπῃ τεροαίῖδ5δε ν]άοίι, 

αἱ βίαάπα Ῥοδί Παδαί: ,,Ίγα ἀεϊπάς βασοσεα1{.. 

91. φθονοι 8ἱΠθ φονοι ευη ΝΕ 1Τ, δὺ. 9δ. δτ. τὸ. Ε ἀθιη]ᾶ ΜοΙοπΘΡΙΡΗ 
951 (ρεχ 6ΙΓΟΤΕΠΑ α{ν1ά α]ίοτο Ίοεο 1. α.Ἡ1ὃ φονον Ρτο φθονου ΠαὈείιτ) 
ΟΠ απιδθΙ Ἐέ]ια]εοά (Ομ1 56 Πγίπ{θοδ ΟγΙπί1)146 ϱἱ4,5το. 694 Απρ αἆἲ Ἡ. Ἱ. 

ε{ερ29 ο{ερ 55 α558εΡ Ἠ[ετ αἆ Ἡ. 1. οεΙΙ5. Ὠ]οῖί α Ἡ. 1. βἵπρα]α Ῥεχοεή- 

8εΏ5: ,,Ἠαετέδέδ δε] ίαν ἐπυίαία, 4 παπα πο ραίεπιας 1ά6πῃ 6586 ααοᾶ 

σΖο]ωπη. Νες τηαρῖς φονοι ἨΠΠΙΘΤΟ ,απἰπαθοίπα οαγΠΙ5 ορεταπῃ (ν]άο 

5αρτα) οοππείαν ...... ς αἀᾶ φονοι, Ίωμπ [φονοι] εππι ΑΟΡΕΕΑΚΗΡ αἱ 

Ρ]ες 1έ νρ (5εᾷ νῖάε απίε) οάά]αΐ αρ ἨΙεν ΒΥΤΑΙ «ορ ΑΓΙ αείἩ 5ο 

Ἐρ]ν159 0556 Τ]ιᾶνέ αἆ Ἡ. Ἱ. οἱ 11 (δεὰ «ο Ίοσο οπι φθονοι) Ώαπι 

Ἐο 1,05. 
1 Οὁ ὃς 9 

0ο] ὁ 555 
Ἡρ]ι 5, 5 
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προεῖπον, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσυντεσ βασιλείαν Θεοῦ οὐ 
/ ς ς ] 3 κ. 9 

εριδ,ο κληρονοµήσουσιυ. 32 ὁ δὲ καρπὺσ τοῦ πνεύματύσ ἐστιν ἀγάπη, 
’ 9 ώδ. / / 2 

χαρά, εἰρήνήη, µακροθυμία, Ἰθηστύτησ, ἀγαθωσύν, πίστια, 
. .. / Δ - / ο) . 

25 πραῦτιο, ἐγκοάτεια" κατὰ τῶν τοιυύτων ουκ ἔστιν νύμοσ. 
4 ε ο) - -3 - λ / 5 { Ν ᾱ- 
24 οἱ δὲ του «Χριστου 11σου την σάρκα ἑεσταυρωσαν συν τοισ πα- 

(εἰ. Ώαπιρατ15) 1,01 155 ΑπιῤἒἝι (ΟΥΡ 5 Λοπιίσιζία Ῥοβί οεπιε[οία Ῥοπ1{) 

αἱ | κωµοι: Ἀ ὃτ" κωµαν ... Κ ΟΠ | καθωσ 8ἶπΠθ καν εἶναι κ”Βπαξι ἔνρ 

(6ί. απ ἐπ ἀεπιῖᾶ αἰ) ΒΥΥΣΕΒ αθίῃ ϱο Τετίραα 1 ΟΥρ2ύ5 Τ,[185 Αιισερ 35 
40586Ρ α]....ς Τί αάὰ καν, Τη [και] οΙπῃ ΝΟΑΟΡΕΚΗΡ αἱ οπιπΊᾶ φερ 

το. (π114οἩτη) ΦΥΥΡ ο0ρ αγπι ΜοϊοπεΡΙΡΗ Ο]επιδθῖ ΟΥ Ἐπίμα]εοά Τμά τί 

Όαπι Ππίδυο Ἠ]εν Απιζἒοίι |. προειπον (εί. θ): Ἀἲ ειπον ... ΡΕ κά 

προειρηκα 

99, ΝΟΟΙΓ 6ΕςΙ68 οπι δε | αγαθωσυνη: ΡΕΕΑΙΡ αἱ α]ίᾳα Ώαπι αά η. 1. εἰΡαΤΑΙΙ 
598 (οἱ Ρ315) αγαθοσυνη 

98. πραῦτησ οαπι ΔΑΗΟ 1. 91. 47. 80. 118. ΟΥτηΙ 159 Ώοτοίμήοὸ (64111: 
τοισ παρα τω αποστολω ηριθμημενοισ Χαρποισ του πνειματοσ, 

αγαπη, μµακροθύμια. χαθα, ειρήνη, χρηστοτῆτι, αγαθωσυνη, πιστει, 

πραῦτητι και τή χατα παντων των παθών εγκρατεια)... ς πραοτησ 

οππη ΡΕΕΑΚΙΙΝΡ αἱ ρ]ει Ο1οπαῦῦ1 015165 οἰέαί οος48 Μαί]μτὸ Ῥαςείμ 30 

ΟΗ185ῖ Επίμα]εοὰ Τ]άτε Ώαπῃ (εΓ Ρ4115) | εγκρατενα (ΕΝ εΥκο-, ϱΡ 
-τια) 5ἱΠ6 αἀάῑίαπη οἵιπι ΝΑΛΒΟΡΟΚΗΡ α] οπιπΥΙᾶ απι {απ Πατ] βγταῦ τε]] 
ΟΙ οπιδὸ1 015165 οιοαί ο0Υ 48 ΜοΙΙΤὸ Μαχοιποπ4ᾷ (ᾳα118) Επαίμα]σοἆ οίς 

«ΡΊΕΕᾷ ἆ οἳ μνρε]ε (εἰ. αειηῖὰ {ο]) ψο Βα5δὐι35υ Ῥα]]α ἀρταςξ μ15ί 1415 
Πεπί 05 ΟγήπΙ 393 ΟΥρ209. 535 Απιζισι αἱ αὖάὰ αγνεια (-νια), Ἱέεια Νζονὸ 

Τὸ. 118. υπομονή 

94. οι δε οίο ... ΟΥΡΙ15 αἱὔ35 φωί επὔηι, ες αλίετ απο αΡ] πια! 586} χρι- 
στου νησου «1Η κ (9643 Ργαθπῃ κυριου αιιοᾷ ἀθ]είᾶ πὶςί οδί {ρβε")ΑἩο 

νοοτιρ 1π. 4ΤΆ 80. βα] «ορ (αίμα {έδι Ο]ιγίκέ) Β81εβΕ555οοᾷ (αἳ 

ου 815 ον δε τυ χυ) Ώοτοί]ι”δὸ Ῥτοσορέδᾶ 105 ΟΥτίοἩ 850. 1008 οεβ]αρὴ ὅ 

θοίδ8εΡο (Φ6ά 101 1009. 44ο. 16 ϱι δετου΄ήησου χριστ.) Ώαπι (ἴετη Ὦ απιμα]5 

τῦ χυ) Αιρ αἱ Ἡ. 1. (4 μἱ δεί ἵπν Γἰδίο Πεδι; αἲΟΙ {ερ 315 φιιύ αιίειι 

ᾖέεδι Οιίδἐὺ διώιή) ... 5 ΟΠ τησου ΕΠΙ ΡΕΕΑΚΙ, αἱ ρ]ιεγ ἆ ο ἐν ρο 

γε Ασπ Μεἰοπδρίρη 819. 9560 Οδό Ἐπιμα]έοὰ Τμάτί Ῥ5-ΑΙ]535 αἱ 
Οµνπι» 48 εἰ αρ Ηϊον αά . 1, ΟΥΡΙΤ5 ΗΙει Αιπυτδί αἱ. Ῥναείεγεα Μά 

πάά εντεσ. ΟΕ ἕ φιῖ αιίθν διιέ ο)ι1δέὲ, µ φι αιμίεηι ου έέ διιέ "/. ραγί- 

οἰρίωπι | τ. σαρκα: δα ΕΕ νµ (5εὰ οἱ πι") Ρο ΒΥΥ5ΟΣ ϱ0Ρ (Πο. 1ἴθΠι 

5αἩ) ατα ἁοί Οι αί 2145 ΟΥ ρΙΤ5 Αιρ αέρε αἱ αὐά αυτων. Ῥχαείετεα ο 

Ἠίαεν αἆ Ἰ. νεγδαίη: οΟτίΡεπες Ἠαπὸ ]οσαια (6 αμίεπι εἰς) δαρετίοτ]- 

Ῥα8 ποσίθις Ιία Ἱερῖί: «ζυειδιβ )ζδηιος{ οι εδέ ἴεα, «μἱ 6 δὲ ὀαυ-- 

πεπι ογιιοὐ[ία εγιπέ οιίπι 19 οἱ εοποιμἰδεεπέᾶς, αἱ πο, Β{εαί 1 Πα {ιο 

εοµα!, 6ο5 αἱ Οτ{91 δπί ϱΑΓΠΕΙΗ δάση. ἀῑσαί ετις]Ηαίνδο ουν ν 119 

οἱ οοποιρίδοθη 18, 5ο Οδ «αγπεπα αἲ 15 εαπα νἰθΐς εἰ οοπσιρί8- 

σαι 115 οτιασοϊκαπα. Τί αααατῖ αποπιοίο 1 15 αἱ ΓπαςΒ δρἰτιαβΒ 

Ἰαρθαπί θἱ αἀνατβΙῃ 41108 Ιοχ 688ε οεββαν{{ οταε]Ηχίο οαγηῖδ ἀοπη]η]- 

ζα6 ροπκίαν η Ἱααά6, απ αν Ἠεῦταςος αι ντἐαρεχα[ίομο δν ροδη: 



ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 6, 2. 057 

/ λ -- 3 ῃ --ά αι ’ / Θήμασιν καὶ ταῖς ἐπιθυμίαισ. 20 εἰ ζῶμεν πνεύµατι, πνεύματι 
Δ - ΔΝ ΄ ’ τ 3 /”” / 

καὶ στοιχῶμεν. 26 μὴ γιώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλουσ προκαλού- 
’ - . 

µένοι, ἀλλήλοισ φθονοῦντεσ. 

με 

1 .] ” 3λ Ν Ὠνή νά . / 

4δελφοί, ἐὰν και προλημφύῃ ἄνθρωποσ ἔν τινι παραπτώ- 
- Δ - 

ματι, ὑμεῖσ οἱ πνευματικοὶ 'καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν πγεύµατι 
4. - Α Ν Δ - 

πραύτητοσ, σκοπῶν σεαυτόν, μὴ καὶ σὺ πειρασθῇσ. 3 ἀλλήλων 

Τη ογιιοζφεπίεδ ἴπ δεπιεἑζραῖς Πζιπι ει εἰ οδἰεπἑµῖ ᾖαθεπίε. Ῥτο 

Υ1Υ81ἱ8 ογιοζ]φεπίεςδ πιθ]ῖαδ ππαπα γ6γὈαπα οοπιροβίέαπι 1η ἄγαθεο ο8ῖ, 

ανασταυρουντὲεσ, αποᾷ πο ΙἸπίεγργείατϊ Ῥοββιπηαδ γεογιοσεπίέεΒ. 

Ῥτίπιυπη ποίαπάἁπα απο αἰπά 5έ οχαςίβρετθ, α]]ιά τεςετιςίβσετθ. 

Ώειπᾶο απῖα ποη 1 {ρβαπι δἱέ τεσετιςίβσετο Π]Ιππι ἀαῖ αἱ ογαοίβσετε 

68ΥΠεΠΙ ΟἨχ]5ΗΙ οππ ν]Ηῖ5 εἰ εοπεπρίβοεηε1βί -- - ,ὈὈί Γιαίπας 
ΙΠ{ΘΓΡΥΕΡ οἶδία ροδα1{, Ἱη ἄ1αθςΟ παθηµατα, 1ὰ 68 ῥαδδίοπες ΙθβιιΠΕΙΙΤ. 

Ἐ{ απ]α ραβ5ῖο ροίθεί εἰ ἆοἱοτεπ δὐ οείεΓα5δ πθοθβε]ἰαίες βἰσπίῇσατε 

εοτραβοα]1, σα πί{θ αροβίο]ας Ἱπίπ]1{ ἀεδίαεγία, απ ποἩ παίαταπι εογροτῖβ 

ν]ἀετείατ Ίπ δρῖτιίαα] ας ν{τῖδ περατο 56 ν]ῖα. Ἐέξ Ἰου Ἱία αἀπιοπῖ-- 

{ππι δἳί, δἱ να]ρσαίαπη ε1Μίοπ6πη 5εαπηαν, Ιεσεηπίας: φιῖ αιίεπι κιτ 

Οωἱθξῖ, οαγπεπι ογιιοῖ]ίωεγπιέ στιπι οζέζή5 εἰ οοπισιιρἰδοεπἰδΐ8, τι ΠΟ 6ΔΥΏΕΠΩ 

Οµτ]5δᾳ 56οἆ βπαπη 608 ογιοἱβσκίβδα ἀἰσαπιαβ.' 

95. ει: 8τ. αἀᾶ δε ... ΕδΙ οτι Ἰπθυπίθ Υετεα | ζωμεν (1 αάά εν) πνευµατε 

οἱ. { απι {απ ἀθπιῖᾶ {οἱ Ο]επιδόδ. 85 Ἠϊεν Απιογβί είο... ΡΕΕΕΙᾳ ζερ 
νσε]ε αεί ΟΥ1153 Αιρ αἆ Ἡ. |. πνευµ. ζωμ. | και: Εδίᾷ ἆ ε ϱ(Απιουςί, 

5θοᾶ ποπξᾶ Υεπεῖ) οιη | στοιχωµεν: Ρ8ἵ «ΕΚΙ, α]15 στοιχουµεν 

26. γινωµεθα: ἘΙ, αἱ Ῥαπο ΟΙεπιδοδ εοᾷ γινοµεθα ... αἲ δτ. 4Τ. τὸ. τὸ. 
Τὰ. αἱ ρ]αβ”ὸ Βαδτεβε 93 οοᾶ ϱ1359 οοᾷ ΟΗΥδ5ῖ γενωµεθα | προκαλουμε- 
νου ... 1Ρ 8Ρ8 αἱ ρ]αβ”5 Επίλμα]έοὰ ΤαιηβΔ1Ι3 προσκαλ. | αλληλοισ φό- 

6ΊΙΠΙ ΝΑΟΡΕΕΑ ΚΙ, α] Ίοηρθ Ρ]α Ο1επιῦόδ Επί]μα]σοὰ Τ]άντε Ώαπι (ος. ραν 5) 
... Ώτ αλληλουσ φθ. οππι Βα”5 αἱ ρ]α555 ΟΙειαδήΙ ΟµΥ Τμάγεεοᾶ 06ο 

ΥΙ. 1. αδελφοι: ὮΏαπηρβᾶτΙ5405 αᾱ θα ἰταλῖέ 48ο ρταεσθεάιηέ, πο 1ξεπα 

ϱυ0 σ| εανκαι:ὰ ερ πιῖὃ νο Ονἰπί το Ἠ]] 658 Ἠϊεν απ µ. 1. Ααρ αὰ 

Ἡ. 1. Απηοιμι αἱ εἰ οἳ, ΟτΙΑί 53561 οέζαπι οἱ... κ 4” 61. οδΟΥ ΑΥΥΣΕΒ Απ 

6ο Ώαπιρατ5 π]] Πη]θὶ εαν, Ἰίεπι {απέαπα δὲ ΟτΙΠΙὄ,80τ Ἠϊογεζεςὴ 16 ο{ξα]« 
ΑυβΕθΗ 34 ΗΗ6 ο{οοπίτ ππεπάαε ϱ! | προλημφόδη εαπι ἈΑΒΊῬεΕκα...ς 
προληφθη οππη ΒΦΟΙΡ αἱ Ῥίεν... Κ προκαταληφόθη, Τὸ. 109. 114. 

115. 121. ἀδοι προσληφθη, ὃ9. προβληθη | ανθρωποσ: δ. ὃτ. Τὸ. 
80. ΦΥΥ5ΕΒ δ{ρο. ο. δα]ι (πι υοῦἱϱ) Ὀιά α{6τ ϱι399 αά εξ (51. οι) υμων 

Ρ Τθ. απ Ἠαρεπί τισ εξ υμων | καταρτιζετε: 1Τ. -ζεσθαι | 

πραῦτητοσ επι ΝΒΡ 1Τ. 80....ς ἴμῃ πραοτητοσ ομπι ΑΟΡΕΕΟΚΙΝ αἱ 

Ρ]ετ Ώ1ά 161. 250 ΟἩχ Επίλα]εοᾶ Τ]μάτε Ώαπα | σκοπων: Εξία ἆ ϱ ϱ. 
ΟΥΡρΊ1 εἰδθ α4ἆ εκαστοσ. Πειανῖᾶ Υἱαίοτίη (Ίρβα 8αοτα Υνετθα ποη βιι- 
Ῥοχδαπί, 564 Ίπ εχρ]εαίίοηπθ 65ί: ᾖοσ ία Ῥγοέιζέέ ιιὲ οοπεἰίώεγεί τιιδ- 

ΤΙΡΟΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. Τ. Ε. 5. 45 Ὦ 



Έο 16,1 

Ε;1ιΟο 11, 98 

18 1, 16 οίο 
2 Ου 9, 6 

058 6, 9. ΠΡΟΣ ΓΑΛΔΑΤΑΣ 

Δ / ΄ /- Ἆ 4 3 / ὃν] / - 

τὰ βάρη βαστάζετε, και οὕτως ἀναπληρῶώσετε το» νόµον του Χρι- 
- « άν στ π ”/ - / 

στου. ὃ εἰ γὰρ δοκεῖ τισ εἶναί τι µηδὲν ὤν, φρὲναπατᾷ ἑαυτὸν. 
Δ κ 2 2 ς ” / ῤ λ / 3 ς Λ 

4 τὸ δὲ ἔργον εαυτου δοκιµαζέτω ἕκαστοσ, αι τοτε εἰσ εαυτόν. 
Ν [ὗ 

µόνον τὸ καύχημα ἕξει καὶ οὐκ εἰσ τὸν ἕτερον᾽ Ὁ ἕκαστοσ γὰρ τὸ 
2/ / / 

ἴδιον φορτίον βαστᾶσει. 

ϐ Κοινωνείτω δὲ ὁ κατηχούµενοσ τὸν λόγον τῷ κατηχοῦντι ἐν 

πᾶσιν ἀγαθοῖσ. τ͵ μὴ πλανάσθε, Φεὺσ οὗ μυµτηρίζεται. ὃ γὰρ 
3 , / - Ν ’ - ι, ς / 3 Ν 

ἐὰν σπείρῃ ἄνθρωποσ, τοῦτο καὶ Βερίσει ὃ ὅτι ὁ σπείρων εἰσ τὴν 

-ᾱ ο Όι » 

/Ἡΐδφιιε εΟΥΊΙΠι πιο εξ ἴρδε ἰεπιρέείιἨ) | σεαυτον: Ώαπι (5εᾶ ποπρατῖθ) 

έαυτον ... 6 ἐ6 έ 8ε ἕρδιπι, ἆ 6 5ε ἵρδωπι, ΟΥΡ οπι | µή και συ (ΡΕ 

αυτοσ) πειρασθησ ... ΕΕΤ6 ἆ 6.8 .µήΜαμαυτασ πειρασθη | Τμ πραό- 
τητοσ. σκοπῶν - πειρασθῇσ, " ἀλλήλων 

.βασταζετε εἳ. ΟΙαπιδύΣ κό οίο... κ ῥαστασετε, Ῥ βαστασατε | ανα- 
πληρωσετε οἵΙπΙ ΒΕᾷ 98. 9δ. ὰ ο { ϱ πιῖὃ νρ ΑΥΥΣΕΝ «ορ αθίἩ ϱο ΑδίθΓ 

8Ρϱ ῬΠοίςοςᾶ 51 Ῥγος]θ55 (6115) ΜανοπιοἩ 950 (αρ Ἐτοπέ, Ώποαθιπι Ῥα- 

τῖδ. 1624) Τμάτισοᾶ Ταεγµπαγα δά ΟΥΡΤ1. 506 Ὑ]οϊοχγίη Ἠϊεν Απο Απιογςί 
Ογοβ165 (64119) εἴο. Θπαπι Ι6οίΙοπεπι οοπβτιηαί 6{. Β4ΡΤΕΕΕΑΤδ τί ἐστι 

τό: ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε:; καὶ ποῖον νόµον ἀναπληρώσομεν 
τοῦτο ποιοῦντεσς .... ς Τί αναπ)ληρωσατε ϱΊΙΠΙ ΝΑΟΡΕΤΕΕΙΚΙΝΡ αἱ Ρρ]ετ 
ΒΥΥΡ αὖπῃ 0]απιδῦδ Ῥαφείμ”6ή Έρ]ν”δό Γ1άίτΙοτ ΑΙ ΟµΥ ἘΕπαίμα]εοᾶ 
Τματί Ώαπι αᾱ Ἡ. 1. (ρΔΤαΙΙ 535. 615 (Γαπιῤαίς 5επιεΙ αναπληρουτε). 
ΟΕ πας ΟΜ159: οὖκ εἶπε πληρώσατε, ἀλλ ἀναπληρώσατε, τουτέστι͵ 

κοινῇ πάντεσ πληρώσατε ὃὲ ὧν αλλήλουσ φέρετε. | τον νοµον: Ες οπ4 
τον | τ. χριστου: 1Τ. 84Ἡ τ. Θεου 

«θοκει: Ρ ὃοκη [ τι: Ε"(5αρρ] ἀθιηπὴ πετά Βθ)κέοτ: 16. 99. 98. οπη | 
φρεναπατ. εαυτον Επ ΝΑΒΟ ΙΤ. ὃτ. 4Τ. Τὸ. 116. 118. 84Ἡ «ορ ΒΥΤΡ 

011555 Βπίμα]εοᾶ Γαπιρᾶτβ]] 635 (οἱ.Ρ8115)...ς εαυτ. φρεναπατ. οἳΤη 

ΡΕΕΑΚΙΡ αἱ ρ]ας 1ὲ νς 6ο ΒΥΙΣΕΣ αγπι Τ]μάτέ Ταπι αά Ἡ. ]. α1 Υἱεοτῖη 

ἨΗ]εχ αἴο. Ῥγαείετεα 49 νοατὈῖς µηδὲν ὤν ΗΙεν αἆ µ. 1. δίς: ,Ώ αρ] εῖτεν 
ααίεπῃ Ἱαρί ροΐθεί αίτιο ἀἰδπραϊ, να]: δὲ φαΐ εαἰθέὔπιαί «98ε 8ε αἰϊφιωζα, 

οτι δτέ πϊλητῖ, απῖ Ἱέα: δὲ φις εωἰεύ. δὲ ε58ε αἴϊφιᾶ, αἱ ροδίεα ΙΠΓΕΤΑΤΙΙΡ 

οι ετέ πα], 8ο ἴρδε δεζιμοῦ. Ἠί πιαβῖς ἵηπ ἄΥαεςο 41 1η 181πο 

γεδοπαί Ιδία ἀῑδίαπθία, Ἐτίονϊ5 ἀἰδίποίΙοπΙβ Π]ο 8εἨΏΒΙ5 οδί: Θα] 5ε 

θλᾳπ{ά εχ]ςαππαί 95896 οἱ ΠΙΠ1] α5ί, 1ρ56 5ε ἀθεοῖρῖξ. Βεοευππάαβ 5ΕΠΒΙΒ 

α]έ1ον εδί οί απὶ ποβῖ5 πιαρῖς ρἱασεί; Βϊ απ οχἰ5ή]π]αί 56 655ε α]]απῖᾶ, 

1 6ο αιοᾶ 5ο Ρπία{ 6886 α]]ηιῖά, εἰ ποη εκ οἰαπιθηδία 1π Ῥγοχκίπιαπι 

86 οκ 5ιι0 ορετε εἰ Ι40οτο 5ο Ιπάΐσαί, 8πα {απίαιη ν]τίπία οοπίεπί{αβ, 

Ἰδίε εκ Ὠπο ἴρδα αττοραπίῖα πΙΠ1] Ηί οί Ίρ5θ 5ο ἀθοῖρῖτ." 

«ἔαυτου: 1τ. ὃτ. 1087 αδ6ῖ 456 αυτου | ε«καστοσ: Β 88Ώ οπι 

«γαρ: 1. 1Τ. 61. Ῥ5οῦῦ γ]ὰ ο56Υ δε | βαστασει: Ι)αΠΙΡΔΤΙ5 -.αζει 

«τον λογοΥ: Κ τω λογω, αἴᾳπε ΟΠΙ τω κατηχουντι 

«εαν ΟΠΠ ΝΑΟΡΕΕΚΙΡ 4] ρ]εν ΟΥή 554 εἰρ561 (641113) ΕρΗνΣ Ον Επίια] 
οοὰ Τμάτί Ώαπι αἆ Ἡ. 1. αρατα]] 541. 508 4]... πι αν οππι ΒΡ"Εα αἱ 
Ραπο Γ1α]33 Ώαπιρα» ΤΗΡΗΨΙ | σπειρη: 1Ρ αἱ αΏῃ ΏαπηβᾶΓί5 σπειρει 



ΠΡΟΣ ΓΑΔΑΤΑΣ 6,11. 05ο 

/ ς -” - λ / / « λ / Ε] Ν 
σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ τσ σαρμὺσ δερίσει φθορά», ο δὲ σπείρων εἰσ τὸ 

τω 2 νά / / Ν 9. δ Δ Δ λ 

πνευμα ἓκ τοῦ πνεύµατοσ Φερίσει ζωὴν αἰώνιον. 9) τὸ δὲ καλὸν 

ποιοῦντεσ μὴ ἑνκακῶμεν καιρῷ γὰρ ἰδίῳ Θερίσομεν μὴ ἐκλυόμενοι. 
κά ς 2 / 

10 ἄρα οὖν ὧσ καιρὸν ἔχωμεν, ἑογαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν πρὺσ πάν- 

τασ, μάλιστα δὲ πρὸσ τοὺσ οἰκείουσ τῇσ πίστεωσ. 
11 δετε πηλύκοισ ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. 

(ἴθπι 015553 α σπειρει ἕκαστοσ, ταυτα και Θερισει) | τουτο εί. Του 
πηαχο ὅά ΟΤΊΠΙ 3,164 Απιζγαί Απο είο ... ΡΕΥ"ΕΕΤΦΕΙ ταυτα. Τί6πΙ φιαε - 

Ίαεο (ἆ ο εαᾶεπι) ἃ ο Εβ (φιοᾶ ἑ φιαε εἰς) πιῖὸ νο Ὑἱείονίη Ἠϊοι 8 Ἡ. 

ἱ. (δεάϊονΙπ1 φιιοᾷσιπιφιε -- ιος) 8 

«εισ την σαρκα οί. Ο1επιῦδὸ Ον 354 (ο ου. 13335) Ερν25 ΟΥΤΙΟΠ398 Ῥτοσορ 
ΠΙΟΕΡΝ 1814 ϱίᾳ... Εᾷ τη σαρκι... ἃθ {ἐρ πῖὸ νο Ον]πί5,τ8. 189. 418. 6ὔτ 

γΠοίοτίη Ας εἴο ὕπ 6αγπε, Ζεποῖῦ (64115) δεοµπάωπι οαΥπεπι | εαυτου 

ΟΙΠΙ ΝΑΒΟΡΕΕΚΙΡ α] Ρρ]εν Ο]επιῦδὸ Ερ]ιν55 ΟΗ1561Ι Ἐπίλα]έοᾶ Ώαπι αἆ Ἡ. 

1. οἱρατα!15085..., ῬΎεα 9. τθ. 115. 9193 αδο” Τματίι ΤΠΡΗΥΙ αυτου... 
Ον 554519 ο πίτθτε]] ΟΥγΙομ 355 ῬγοσορπίσερΏ Απονθῖα ΤΘΗΕ (ποη 1έ6πι 

αᾱ Ἡ. ].) Ζεπο (ν]άε απίθ) Οαβ5ἱοἀθοτηρ]εχ 66 (Ίοεγο αβενί νετρα) οπι | 

ἐκ΄τησ σαρκοσ: ΡΕΡΕΙα ἆ ο ϱ (πο Ἰΐεπι { πιῖὸ νρ Ονἰπί γΠοίογίπ 
Απιρυβέ Ας α]) «ορ ααί ΟἨΥδ6Ι Τμάτί Ζεπο αᾶᾶ αυτου | εισ το 

πνευκια (Ε6 -ματι): 9813 εκ του πνευµατοσ...ἀ4 6 ΕΕ πιῖὸ να Οτἷπί 

2,16. 189. 419. 661 Ὑοίοχῖη θἱο ὅτι αρύγτέτι 

ενκακωμµεν (ενκ-- πί ϱ" ρῦ, πΑΗὸ 1Τ. δτ. 99. 8Ρὲ εγκ-) οπι ΝΑΡ” Ρ3 αἱ”, 

Ίίθπι ΟΗτ61Θ µη εγκακειτὲ ... 5 ἕκκακωμ. ουπι ΟΡΕΚΗΡ αἱ Ρί6εν ΟΙ επι»ῦδ' 

818 ΟΗν Τ]άτί Ώαπας Ιἴετη Τα εκκαχήσωμεν | Θερισομεν ΈπΠΙ ΑΒΡΕΚ 

αἱ Ῥία Ο16παῦῦ5 ΟΥ361 Ειίλα]εοᾶ ΤΠάτί Ώαπι, Ἰΐθπι πιείεπιι Τί νο Τετί 

πηαχο ὅ,ά ϱ/169 ο 4ΥΠ 35 (ΟΥ ρ515: 351 γἱοιοτίη Ηίεν Ααάρ Απιζιοι οίο .... ΝΟ 
ΕΕΙαΕΤΙΡ 1Τ. ὅτ. 4τ 80. 114. 115. 116. α1556Υ αἱ Θερισωμεν | µη 

εκλυοµενοι: ἆ ο Αας αᾱ µ. 1]. ειερ”6δ οιαΗῦ Απιζγςί ὑπ]αίφαδῖςεα, ἴ 6 
πό νο Ψἱοϊοτίη Ἠϊεν αἱ ποπ ἀε]ιοίεπέεε 

10. αρα θίο: ]μηθᾶ παἶπ ἄρα (Ίος αθοεηῖα δἳ. Ρὸ δΤ.) - πίστεωσ; | εχωμεν 
ο. πα” ΙΤ. ὃτ. 114. α].... ς Ίωη ΤΙ εχοµεν ο. ΑΒΡΟΡΕΒΕΑΚΗΡ αἱ ΡΙευ είο. 
Ο8 οἱ. Λαδεπιις 1ὲ νς οἵο | εργαζωµεθα ο. ΝΒ"ΟΡΕΕΑ αΙ Ρ]α ἆ ε {ρηῖδνρ 

θίο ΟΙεπι 5ο ΟΙ ΟΥ 355. 494 Τμάτί Ώαπι Τενίσιβτο δν ΟΥΡ 315. 551 
γιοϊοτίηπ Απιζἒμι α) ... Ιμπθᾶ πΙΔ εργαζοµεδα ουπι ΑΒΣΗΡ δ1. ὃτ. 9. 
4τ. τὸ. αἱ {εταῖὸ Ειύλα]εοά.... κ εργασωµεῦθα, 46. Τὸ. αἱ ραις Ώαπι 
ΡΔΠΙ5 εργασοµεθα 

11. πηλιχοισ: Β" ΙΤ. ἠλικοισ, ἀδὶ ποικιλοισ. Βεάαιπίά εξς νρ ΗΗΡΣ 
116 (966) Αιρ Ηίει Απιυνςί αἱ φιαζίδω, Υἱοοτίη φιαπέ. ΟΕ Ο11359 

ἐνταῦθα οὐδὲν ἄλλο αἰνίττεται, ἀλλ ὅτι αὐτὸσ ἔγραψε τὴν ἐπιστολὴν 
ἅπασαν, ὃ πολλῆσ γνησιότητοσ σημεῖον ἦν - τὸ δὲ ,πηλίκοισ" ἐμοὶ 
δοκεῖ οὐ τὸ µέγεθοσ ἀλλὰ τὴν ἀμορφίαν τῶν γραμμάτων ἐμφαίνων 
λέγειν, μονονουχὶ λέγων (εαΏπξ αάὰ ὁμοίωσ καὶ Εὐσέβιοσ) ὅτι οὔτε 

ἄριστα γράφειν εἰδὼσ ὅμωσ ἠναγκάσθην δὲ ἐμαυτοῦ γράψαι, ὥστε 
τῶν συκοφαντῶν ἐμφράξαι τὸ στόμα. Ἐκπάσπι ροδίᾳπαπα αἰἰαΠ]{ οαίεπα, 
Ροχρῖε: ἄλλοσ (4. α. ΤΙάοπΙπΟΡ) δέ φησι, μέλλων καθάπτεσθαι τῶν 

45 Ἔ 

9 Τµε ὃτ 18 
2 0ο 34, 16 



660 6, 12. ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 

13 ὅσοι Θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶσ 
περιτέµνεσθαι, µόνον ἵνα τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστου µῆ διώκονται. 

19 οὐδὲ γὰρ οἱ περιτεμνόµενοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέ- 
λουσιν ὑμᾶσ περιτέµνεσθαι ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται. 

ἐναντίων, ἄγαν μείζοσιν ἐχρήσατογράμμασιν, ἐμφαίνων ὅτι οὔτε αὐτὸσ 
ἐρυδριᾷ οὔτε ἀρνεῖται τὰ λεγόμενα. ΤΠᾶτί αᾱ Ἡ. ]. πάσαν, ὧσ ἔοικε, 
τήνδε τὴν ἐπιστολὴν αὐτὸσ ἔγραψε, διδάσκων ὧσ οὐχ ὑφορᾶταν 
προσώπων ᾿ξίωμα προκειµένησ τῆσ ἀληθείασ. τὸ δὲ μπηλίκοισ 
γράμμασι- τινὲσ μὲν µεγάλοισ, τινὲσ δὲ φαύλοισ ἠρμήνευσαν. Βϊα 
νεχο Ηϊατ(7550): πο α]ῖαπα 5αρροβῖίαο ερῖδίο]αθ 5αβρίοίο παδοετοίας, 

ΑΏ Ἡος Ίοσο πδαια αἆ Επεπι παπι 5πα 1ρ5ο ρειβδοτῖραῖέ, οβίεπάεηΒ. 

βαροτίογα αΏ αἰϊο οχαταία΄. - ,Ῥτορίεγ Ίου 1Ρ1{4Υ νο]θπβ ΟΠΊΠΕΠΙ ο6ςα- 

ΒΙΟΠΘΙΗ {α]βῖ5 αιιίετγο ἀοοίοτίραδ'’ - Ἡπθπι ερἰβίο]αθ πΙΔΠΕ 5παθ Αη- 

ποίαἸοπθ οοπιρ]αν]1ΐ ἄῑσεηβ: ὙΨἱάείε απαρας Πεν 5οχ1ρ8ῖ νοῬῖβ: 

ηΟΠ ααοᾶ σταπᾶθς Ιΐεγαα Επθχ]ηέ, Ίου ᾳπῖρρο ἵηπ ἄταθςο δοη8{ πηλι- 

ποισ, 584 ααοᾶ 8186 ΠΙΒΠΙΙ5 6β5επί εἶς ποία νοβρία”. )]π Ἠος Ίοσο 

νῖχ αρρτίπιθ ποβίτῖδ {6ππροτΙΌιβ εταά]έ1β, παίτογ αποπιοᾶο χ6πι τ]α]- 

οιι]απη ]οοιίας ἶζ. Ῥαπ]τςδ, Ἱπαπῖί, ἨΗοῦρταειςδ ογαί εἰ ἄΓαεςα88 Ιΐθγας 

πεβοε]εραῦ. Ε{ απῖα πασθββ]ζα5 εχρείεραί αἱ π]αηα 5ιια ερ]βίο]ατα 5α0Ώ- 

βοτ]ρετοί, εοπίγα οοπηβιείιάΙπετῃ «ΠχνοΒ ἰταπη]έες Πέετατατη, νἷκ πιαρ- 

η]ς αρ]οῖριςδ οχρτῖπιθρα{, οῖαπι 1Π Ἠος 81186 αἆ σα]αίας Ιπᾶϊοῖα ομτ]ία- 

Π8 οβίοπάθης, αποά Ρρτορίαι 11195 ἹἸά ᾳποᾳαπθ αιιοᾷ ποπ Ῥοΐεταξ {ασετο 

οοπαχθίας, ἄταπάϊθας5 6τρο Ῥασ]ας ΠΗ{ατῖς βοχ]ρςῖξ ερϊβίο]απι, απῖα 

Β6ΗΦ15 εγαί ρταπα15 Ίη Π{ετῖ5 οἱ δρ]γ]έα ἀαὶ νὶνῖ, ποἩΏ αἰγαπιθηίο πθο 

οβ]αππο (αθγαί οχαταίας.' | υμιν γραμμ. έγραψα (οί. ΗΙ1555 σοδίς Πεγῖς 

βογζρεϊ): ΡΕΕᾷ ἆ ος ρο Δις γραμμ. υμιν εγρ., ἐνρ Υἱοϊίοτίη Απιογςέ 

ζέέέεγῖς δογ{ρεὺ υοδῖς 

19. µη απίθ διωπονται (-κωνται) ΟΙΠΙ ΝΑΒΟΡΕΡ 17. δτ. Τὸ. 119. 191νΙ 
(εχοϊαΙέ πἹπΘτΙ5 αρ ΠεΙομ) ἆ ο νς (Επια]ο οπι ποπ) Ψϊοίοτίπ Απρ. 

Για ΠΠϊ επῖπι δἷο: νο Υϊείονῖπ Ααπς Ἠϊειγ ἑαπέπι ιιέ ουιισῖδ (Αιρ ἴπ ογισε) 

Οι 1δέὲ Λεγδεσιιοπιεπι ποπ. ραζϊαπέιω, ηθο α1ἴευ ϱο: ἆ ο ἑαπίπι αἱ οΥιια 

(5ἱ9) 6)ιίέῖ ποπ Γαῤεπέι... σ µη Ῥοδί ινα εΙΠΙ ΕΑΚΙ, αἱ Ρ]εχ ρ (ἑαπέιπα 

μέ πε Ώεγ ογιισεπι Ο)η. ρεγκεσιδίοπεπι βαἰϊαπέιγ) «Ον Εαίμα]εοὰά Τμάτε 

ὭΏαπι Απιογςί (ἑαπέιπι πε) | διωκονται «ΠΠ ΑΟΕάΩΚΗΡ ὃτ. 4Τ3 το. Τ4. 
αδοῦ α] ρ]α510 Ἠπίμα]εοᾶα.,.. ς Τη διωκωνται ΟΝΠΠ ΝΒΡΕ αἱ ρ]α ΟἩτ 

Τ]άντί Ώαπα 1: ο8 αἆ 1οἱ 11, ὃ, αὈὶ ινα - γινωσκουσιν 8ΙΠΙΠϊ αιιοίοτ]- 

ἴαΐο τεοϊρ]επάππα ΙπάΙσιβνίπηις | του χριστου: Ὦ ὃτ. αάά ιησου. Τ- 

Ῥθγς ααί] ἄοπιῦπὲ πιοβέγὸ «ἴεδι (Ο)ηἳβέὲ 

19. ουδε γαρ: 49. 4Τ. Τ6. 1083 αδοιἩ 84Ἡ ου γαρ | περιτεµνοµενου οτα 
ΝΑΟΡΕΚΡ α] δαέ τη ΜεϊοπθδΡΙρΗ 519. 963 ΟἩΥ Επίμα]εοά Τπᾶτε Ώαπη, 
ἵέαπα φιιὲ οἰγοιπιοζωπέι ενα βγτα δαἩ αγπι... 6Ρ΄ Ὁᾳ Τη περιτετµη- 

µενον οππη Β(ΕΑ)Ι, α] ρ]1βδῦ (Ώ περιτεµνηµου, α περιτενηµενοι), ἵτετα 

φιιὸ οἴγοιιπιοὶθὶ διιιὲ ἆ ϱ 5 6ο «ορ αεί Υἱοονίη Αποδ Πϊεν Απιζιμις: 

οσγίπΙΠΙ {απιθπ ποπ θδὲ ἰπίογρτθίες φιξ οἴγοιπιοίθ διιπέ ναιἰεπίθς Ιπ 

εχθιηρ]ατῖθας βπῖβ περιτετµήµιενοι Ῥτο πέριτεμνοµενοι Ἰπγοπίββθ. | 

Φελουσιν: ΑΟ 98. 114. βουλονται | περιτεµνεσθαι: Β -τεμεσθαι | 
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14 ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ κυρίου 
- - - τ ΔΝ 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι οὗ ἐμοὶ κόσµοσ ἑσταύρωται κἀγὰ 
/ . / Ν / 2 ” 3 / 3 Ν 

κόσμῳ' 15 οὔτε γὰρ περιτομή τι ἔστιν οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ 
. κ -- / / 

κανὴ κτίσισ. 16 καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσι», εἰρήνη 
Νο Ν -- - - 

ἐπ) αὐτοὺσ καὶ ἔλεοσ, καὶ ἐπὶ σὺν Ἱσραὴλ. τοῦ Θεοῦ. 1 τοῦ λοι- 
- λ ω ι 

ποῖ κόπουσ µοι μηδεὶσ παρεχέτω᾽ ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Ἰῃ- 
σοῦὺ ἐν τῷ σώματί µου βαστάζω. 

Όμετερα: ΙΤ. 106. 109. ἆδοὶ ο56Ι ηµετερα | καυχηήσωνται: ΡΕΘ"Ρ 
Απ. νΙ 114. 116. αἱ556Ι α1 -σονται 

14. καυχασθαι Επι ΝΒΟΡΟΕΕΑΙΡ αἱ {εγο ΟΠΊΠ ΙΡηΙΠίροΙ35τ (αἆ Ταγβθ) 
Οµ1455 ϱ19,150. 395. δὲ4 ϱ/40304. 908 ριο8{ το 38. 6031 Έβρ5 55 Α{ῃ696 ΟγγΏτ 

355 Ἠιίμα]σοά ΟγτβᾶΘὸ αἱ πια... ΑΡ. 4Τ"Υἰ καυχησασδαι | εντ. 
σταυ. του κυρ. Ίµ. νησ. χθιστου: Ι1ΤΕΙ εν τ. σταυ. του ν«ησου (οᾱ 

68 του χριστου εκ οοἆτεβ), ΠΜεπηῖαί ὅπ ογιοε Οηθέέ, Ἱέεπη Βα8Ρ5 156 

εν τω σταυ. του χριστου (Ώ0η 186ΠΙΕΞΑ 510) | κοσµοσ αἱ οὐ. ΟΙ επιδθῦ 

Οτρ]α5 ἀεοῖε Βαρτεβρ «θά ΟΥτῖομ 453. 951. 1005 ϱίο... τα 2919. ΤΗΡΗΥΙ 
Ῥταεπι ὁ. Τί6πι, οπ{αβπιοά1 Ἰαο 1π το ῥρτοῦθαπᾶ1 νίπῃ ΠΟΥ μαῦθηέ, ΟΙ θα 

384 {ο κοσµοσ τουτω, φήσιν, εσταυρωται και αυτοσ τω κοσμο) Β88 
ὈαΡί 63τ. 651. 649. 605 (ᾳπαίετ: εγω τω κοσµω εσταυρωµαι και 0 ποσµοσ 

εµοι) | κοσµω οπΙη ΝΑΒΟ"Ρ"ΕαΡ 1Τ. ΟΥ5345 αἱ”,191. 504 [Ῥο-]ΑΙ25...ς 
(δεά 90ο) ΤΙ Ῥγαεπι τω επι Ο8ΡΕΕΚΙ, αἱ ρ]εχ ατπι Ο16πιδόθ (ο ε{.”53) 
Ο11458. 628ΐ0Υ ϱ{ 31544. 600 ϱ{ 4595 ο[σαίςογ51 Α{169ὀ6 ῬΏαςτερρ 49 (ε(ραρί 

απα{ετ) ΕΡΙΡΗΙ51 ΟγτῖοἩ 981. 1008 ο{βά6θ Αα] τητι 

1δ. ουτε (5ΥΙ5ΟΝ β81Ε0 ου) γαρ (αΡ”) επι Ἡ 1. 4Τ. αγι5οΏ ϱ{Ρ ἐχί β1ιϱῦ 
ΔΥΠΙΥΕΠ αθίμτο ϱο ΟΗἨΥ565 (Πέαεπι Βγποε]] {εβίο 68, βεά ἵσπογο 1οσπι) 

ἨΠ]εν (αά Ἡ. 1.) Αα (αά Ἡ. 1.) ... ς Ίωπ εν γαρ χριστω ιήσου ουτε οππῃ 

ΝΑΟΡΕΕΑΚΙΡ αἱ Ρ]ει 4 α Γρ νρ ϱοΡ 8ΥΙΡ ο.” ΒαἈΨοἷᾶ ϱ0ρ αθίΠΡΡ ἘΈι- 
ἐμα]σοᾶ Τμάτί Ώαπω ΨΠοίονίπ Απιρερ 5ὃ Απιργβί:: ᾳιαο ]16οίῖο τοϊπεπᾶςα 

οβδαί, πὶςί ες ὅ, 6 ἀατϊναπάα 6β8εί. | εστιν οππι κ”ΑΡΟΡ Ἔρα ΙΤ. 28. 

4τ. 0Τ"" 90. 1Τ8. ἆ ο 6 Ρο ΒΥΙΞΕΒ α{ρ ΠΕ βαἩ «ορ ατπι Επίμα]εοᾶ (ρεχ 

ΘΥΤΟΤΘΠΙ ]οοἳ Οτὶρεπ]ς αριιά Ἰ{δί αἆ Ἠαπο Ιεοίῖοπεπι αἀδοχῖρί 51) 
γείοτῖη Ἠϊεν Λάος Απιζιςι... ς (- αὐ 7, βεά γ΄) ισχυει εππι 8εΡ6 

ἘΤιΡ αἱ Ῥ]ετ {νο 5ΥΥΡ ἰχί Οµν Τμάτί Βανετίαπσαί 5 ΤΏαπι ΑΙ. Ο8 πας 

εείαπα εί αἆ ὃ, 28. Νααξς'ὸ: ουκ εστι» ουτε δηλυ ουτε αρσεν, αλλα 
καινη Ἀτισισ, καινοσ ανθρωποσ, οσ εστιν αρσενοθηλυσ. Ῥταείοτεα 

63ΕΓ αἆ Ἡ. ν. ποίαῖ 1Π ΤΡ: µωυσεωσ αποαρυφοι. 

16. στοιχησουσι» 6ΠΠΙ ΝΒΟΞΕΤΡ αἱ ρ]εν ΟΥ Βπίμα]οοά Ογνθ)505 Τ]μάτί 
Ώαπη, Ἱέθιη φέσοιεζ Πιεγίπέ Ενσ, ἨΙ]:50 οὐξεοωπαάαδιπέ ... Τί (α89’’) στοι- 

χουσιν οππι ΑΟ ΡΕΕΡΙΤά 4. τι. ἆ 6 6 81πι βείἩ Ογτὂοὅπηρ ὙΠοζοτῖπ 
Ἠϊεν Απο Απιζιςί Ἠιι[ξα1140Τ αἱ (Υἱοοτῖηπ εξ φισιπιφιιε Ίιαπο γεφιζαπι 

εεεἰαίέαν, ραα δµῤεγ 105. Ὠὶίο οθτίο Μαϊ εἄ]ϊα]ί; Ῥραπ]]ο Υετο ροβί: 

Ἡαπο, Ἱπαπῖί, τερι]απῃ, Παπο σ]ογῖαπι απὶ βαεοἰαηίαχ, ρακ 81Ρ6Υ 1]ο5” 

εἰς.) | και επι: ΡΕΙ"ΕΕΙ 191. 958. αεί]Ὦ ΟΠΙ και | τ. Θεου: ϱ"Έεξτα ἆ 
6 κυριου, 6 ἄεί ἑ ἀοπιϊπά ... {οἱ Ἠ11350 (8εᾶ Ἠαῦο(ὔδ1) οπη 

17. του λοιπου: ϱ" 8Ρ8 το Λοιπο»... Γἱα]364 των ὃ αλλων (ρετρῖξ εικη 

κοπουσ µοι µήδεισ παρεχεσθο) | κοπουσ µοι (1Τ. µου) µηδεισ παρ. 

5 6 
1 Οο Ἰ, 19 
9 Όο 6, 17 

ΡΗΙ 8, 16 



062 6, 18. ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 

ΡΡΗ 35 θἱο 18 ΄Ἡ χάρισ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿]ησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύ- 
- .. 3 ’ 

µατοσ ὑμῶν, ἀδελφοί' ἅμην. 

(Ας Ἰαδογεπι πέπιο πιϊλέ ργαεδίεῖ) ... ΡΕ μηὺ. µοι κοπ. παρ., Υἱοογ]ὴ 

πιεπιο πιῖ]ᾶ πιοζεδίίας ργαεδίεί, ἃ ο {νρ Πϊεν Απιρτβί πεπιο πιζ]ὲ πιοζεδέτις 

αἴέ (5 πι]ὲ πιεπιο πιοῦ. 8ἵ). Ὠθά ποῖϊαί Ηίετ: ,,Με]ῖα5 εχρο ἵη ἄταθςο Ι8- 

Εἰέατ: Όε οεἰεγο ἶαδογες παϊ]έ πεπιο επ]έόεαἰ." | του νησου (49) οπτη Α. 
ἩποΆ 1Τ. 109Ιαΐ { απι ᾗι ἀθπιῖά π]αχ {ο] Ρ1αἱ566 Ἐπίμα]Ζ7868Εη 534 (οοάττου 
χο) Ερρβαπζαπίίο 1109, Ο6 εἰ. Ῥείτβ]ὲΧ ο8π1 επειδη και στιγµατα του 
(ήσου ενδεικνυ»ται εν τοισ σωμασιν αυτων... Ρ ΑΤ. Τὸ. 118. 60Ρ ΒΥΤΩ 

αθἰμαίτ Τσπ]πίρο] 356 (παυλον γαρ - και τα στιγµ. του χὺ εν τη σαρκν 
περιφεροντοσ) ΤΠᾶοί αρ ΟΙεπιδῖ» (η ψυχη - τα στιγµ. του χῦ περιφερει) 

Μειοηῖθσί δν Νγββεαπί 13 (1954) Ἐπί]μα]ζοᾶ του χριστου .... στου κυριου 

νήσου οππῃ Ο5ΡΕΕΚΙ, α] Ρ]εγ νρο]ὲ (564 Πατ] ἑαπίαπι ἀοπιζπί) 8ΥΤΡ ΤΠάτί 

Ώαπι ... ΝΡ"Ἔεια 91. 111. ἆ ο ΒΥΙ5ΕΗ 6ο ΟἨιδό5 ΟµΠΙ3,Το ὙπΠοξοτίη 
Απο Απιρτβί Ερρμαπεαπ{δ,Τ του κυριου (98Ι"ΕΕία 91. 111. 5ΥΙΣΕΒ σο 
Οµν Ὑιοίοπ Ἑρρμαη αἆά ημων, ΟπΙπῖ πιεί, ποη Ἰίεπι Ν ἆ 9 Αιπς 
ΑπΙΌΥΒ{) νήσου χριστου | βασταζω: Νγβδεβπί 15 (11654) περιφερω, Ἰεπι 
(νῖᾶςε απ{θ) ΙρπΙηῖροΙ Τ]µᾶοίσ]θπι 

18. του κυριου ημων «πη ΑΒΟΡΕΕΑΚΙ, αἱ Ρ]εχ 1ὲέ νρ οἵο ... ΝΡ ὃτ. 29ος 

αθίἩ οπη ημων τ: βπη]Πῦις Π]. αΠ15 πιοᾶο αἀθβί πιοᾶο οπη ΕΗέαχ | χρι- 

στου: Ῥ 46. 686Υ οπι | αμην: ἆ 6 Υἱοίοτῖη Απιῤιοι οπι 

ΒιιὈβογ]ρ{ῖο: ΝΑΡ"Ο 6. 17. 185. προσγαλατασ. Τίεπῃ ΡΕ πρ. γαλ. επληρωθη 
αρχεται πρ. εφεσιουσ, ἆ ο αἲ φαἰαίας εαρζἰοῦέ (450τἵ «4 ᾱ βογίδεπθ α γοπια). 

ὑπορᾶ αἆ ερ]ιεδίο8. Ἐς Εµ ετελεσθη (ἐαρῖίοϊ) επιστολη προσ γαλατασ 
αρχεται προσ ἐεφεσιουσ. ΒΙπι]]ίετ πο αἆ φαἴαίαρ επρ[ίοέ; απ ἴα αἱ 

εωρζἰοῖέ ερίεέιῖζα αἆ φαἰαίαν ... ΒΞΟΤΙΚΡ 4Τ. αἱ προσ γαλατασ εγραφη 

(Ρ -ϕει) απο ῥϱωμησ, Ίεπῃ οπη85οΟ πρ. γαλ. 97., 1, 48. τελοσ τησ προσ 

γαλατασ εγραφη (48. αᾶά δε) απο ϱωµησ ... Εαίπα]έοᾷ εγραφη απο 

ϱωµησ υπο παυλου και των αδελφων προσ γαλατασ οι (ρτο η) επιστ 
αυτ (5ἱ6) ...ς {ξ αΌ Βσ) προσ γαλατασ εγραφή απο ϱώμηῆσ (απο 

ϱώμησ οοπβτπιαπί εἴϊαπι βΥΥΠ{Υ ορ Τηάτί Είπα] Ηίεν; οοπίτα ΤΠΡΗΥΙ 
Οεο ΟΙαιᾷβΠ55 απο εφεσου). Ῥταείετεα 119. αἀὰ δια χειροσπαυλου, 
οορθοᾶ δια τιτου, ΑΤΡΟΙ ια τιτου και λουκα, ΒΙ4νΥ 6ο δια τυχικου. 

Ναπιθταπέαγ στιχοι σήγ΄ (1 κ, αἱ πια), νἲ Ῥ τιβ’, 80. Ἠδος τήβ’. Αά- 
ἀππὲ ραποί οπτη Επίλα] αναγνωσεισ ῥ', κεφαλαια ιβ’, µαρτυριαι ια ... 

ΔΙ {α αἱ οαρ]έπ]α δΤ ποίαπί. Ἑ α οαρῖίο νδ΄ αἆ νη ρενεῖί, ἐχαηβῖε 

ν6τοΟ Ιπάε αἆ ϱΡρ αᾱ ἨεβιαεοΒ, ουῖας αἱ Ἱπ]έίππα ποία 9’ (1. ο. 9) ἵπ- 

ναπ]έατ. Βάτδαξ αἩ ϱρ αἆ Ηεῦνγ γεᾶΙ{ αἆ ερ α ΕΡΗ, οπῖα5 ρτῖπια ποίς 

ο' (1. ϱ. τ0) ϱβί. 
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Γ ΄ 

1 ΙΠαῦλοσ ἀπόστολοσ Χριστοῦ ᾿]ησοῦ διὰ Θελήματοσ Θεοῦ Ο9ἱ 1, 1αιο 
- «ς ’ - στ 3 κ3 / Δ - 5 - 2 - 

τοῖσ ἁγίοισ τοῖσ οὖσιν [ἐν ᾿Εφέσῳ] καὶ πιστοῖσ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 

Ἄ προσ εφεσιουσ οὐπι ΝΑΕΚκ 8. 1Τ. δτ. 4Τ. 89. 108. 119. 1958. αἱ. Ιἴθπα 
ΡΕΕᾷ ἆ ϱΕβ αρχεται προσ εφεσιουσ, 588εὰ θεα ἆ 6 ᾳ εοπῖαηριπέ οππι 

βαΏβοεγίρβοπε ερἰδία]αε αἆ α]αίας. Τέεπ απ αἱ ἐποίρίέ ερἰέιῖα (αἱ 

ΟΠ1) αἆ ερ]εδίοδ. (ἔα επρῖ. ερἰδίιῖα αἆ φαἰαία ἴπο. αγθιππεπ{ιπι αἆ ερ]ιε- 

8ἱο8 -- εωρῖ. ατριπιεπέωπι ἴπο. ὀγεδίς. -- επρί. Ὀγεδίβ. ἴπο. οογρις ερίρέι]αε 

εὐοεεν: 4παε ταῖῖο ρηδεῖπι ΙηνεπΙ αγ) ... 8] προσ εφεσιουσ επιστολη 

(αξ 44. 116. Κ59Υ), επιστολη πρ. εφεσ. (1: 1551), η πρ. εφεσ. ἐπιστολη 

(ας 120.) ... Ἡ του αγιου αποστολου παυλου επιστολη προσ εφεσιουσ͵ 

Ῥ παυλου επιστολή προσ εφεσιουσ. ΒΙπαϊ]έεχ αλ... {86Η τοισ εφε- 
σιοισ µυσταισ ταυτα διδασκαλοσ εσθλοσ...ς προσ εφεσιουσ επιστ. 
παυλου, «9 παυλον του αποστολου η προσ εφεσ. επιστολη, 0 95 
παυλου επιστ. πρ. εφεσιουσ 

1. 1. χριστου (ησου οππι ΒΡΕΡ 17. ἆ ϱ απι (αἱ18εἨπη) σο ϱ0Ρ ΒΥΥΡ Οτοβί10Ι 
Ώαπι Απιριδε... ς νήσου χριστου οππι ΝΑΕΩΚΙ, αἱ ἔετε ΟΠΠ ἐς να 

(6ἱ. πι ἀεπι]ά {οἱ Ἠατ] αἲ) ΑΥΥΣΟΕ αὖπῃ αθίὮ 611115 Ἐαί]α]οοὰ ΟγχΙοἩ 45 
Τπάτί αἱ Υἱοίοτίη Ἠίεν | τοισ αγιοισ: ΑΕΑΡ 10. 80. απι ζα ἁθπη]ά {οἱ 
] (ν6ζ18) «ορ ατθ Ηϊετ αάά πασι» (νρε]θ οπυπῖδις δαποίίς) | τοισ βεο: 

Ρ(ποῦ Ε) 46. οπα | [εν εφεσω]: Ἠαες ποι α Ῥαπίο Ρτοβεεία 958ο Ἱπάϊσα- 

ΠΠ, ΟΠ επΊπ ν”Β 6133” Οτεαῖ 103 οᾷἀνεί εἰ ΡρΥεί αριᾶ Βαβξιποπῃ 13656 

Πεπινά Μοϊοπίετί αιερίΡΏ, Τία οηίπι ΟΥ Ἱ. 1. ὠριγένησ δέ φησιν" ἐπὶ 
κιόνων ἐφεσίων εὕρομεν κείµενον τὸ μτοῖσ ἁγίοισ τοῖσ οὖσε': καὶ ζη- 

τοῦμεν, εἰ μὴ παφέλκει προσκείµενον τὸ τοῖσ ἆγ. τοῖσ οὖσιι, τί δί- 
"αται σηµαίνειν. ὅρα οὖν εἰ μὴ ὥσπερ ἐν τῇ ἐξόδῳω ὄνομά φησιν ἕαυ- 
τοῦ ὁ χρηµατίζων μωσεῖ τὸ ὤν, οὕτωσ οἱ µετέχοντεσ τοῦ ὄντοσ γ/νον- 
ται ὄντεσ, καλούμενοι οἱονεὶ ἐκ τοῦ μή εἶναι εἰσ τὸ εἶναι" ἐξελέξατο 
γὰρ ὁ θεὸσ τὰ μὴ ὄντα, φησὶν ὁ αὐτὸσ παῦλοσ, ἵνα τα ὄντα καταρ- 
γήση εἴο. Α απἲῦι5 νεγυῖς σοπηπιεπ{αγῇ! Οτ]ρεπίς ἵπ απο αρ]δέα]απι 

ἁπάππι ἀερογαά1ῖ γε] πιαχίπιε ρεπάεί Ἠϊατ, απαπιν]ς πο ἀῑσαξ, α Ἡ. 

1. (Υα111)545): ϱωζᾷαπι οπιγἰοβής «παπι πεσέβδε ἐδέ Ῥιίαπέ επ εο φιιοᾷ 1οἡ8ὲ 

αἰσίπι εξ: πες ἀῑσει Β]15 Ίδταε]: Οι αδί παῖβ]έ της, εἰίαπι «05 φιιῖ 

Ερ]ιεδὲ 5ιιπέ δαποἰῖ εἰ ΠΤάείες εδδεπίέίαε ποδαδιζο πιιπσιραίος, αι φιοπιοο 

α δαποίο δαποῦῖ, α Τιδίο ἴιβίτ, α δαρίεπίε δαρίεπέεΒ, Ίέα αὖ εο φιζ εδὲ Πῖ φιιῖ 

δωπέ αρρεζεπίέω", εἰ ἐιωία ειπιᾷεπι αροδίοζιπι εἴεφίαδε ἄειπι εα φιιαε ποτ 

εγαπέ πό ἀεείγπιεγεί εα φιιαε εγαπί -- - 4 υεγο ἰπιρίίοίέεν ποπ αἆ 608 φιζ 

ὔπέ, θεᾷ φιῦ Ερ]ιεδί δαπιοξί εἰ ΠΙάεἷες δἰπέ εογέρέμπι ατδγαπέων. Ῥαΐεί ες 

Ἠϊ8 ΗΙΕΤΟΠΥΠΙάΠΙ ης αἀδεαιπίαπῃ απ]άεπι 685 Οτ]ροαπῖς Ιπ{εγργοῖα{ῖο- 
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/ ς -- Ν τς πά 3 Χ ” Δ ε νά Ν / 2 ο ο] 1,3,οιο 2 χάρισ ὑμῖν καὶ εἰρήπῃ ἀπὸ Θεοῦ πατρὺσ ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ 

Χριστοῦ. 
2 Ν { Ν - - - 

9 6ο 1, 8 ὃ Εὐλογιτὺσ ὁ θεὺσ καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἴησου Χρι- 

στοῦ, ὁ εὐλογήσασ ἡμᾶσ ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ ἐν τοῖσ ἐπ- 
/ 3 ο 4 λ τα να ς -” 3 2 - Ν 

ουρανίοισ ἐν Χριστῷ, καθὼσ ἐξελεξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὺ 

ΏΘΙη 1πᾷᾳ6 Βιχῖδ56 αποᾶ ἴ]]ο νειθα εν εφεσω Ρ]απθ ποη Ιορί5δ8δεί. Ταπί- 

ορεγο ἰρῖίαν να]ραγ1β ]εοείῖο Ἠιεγοπγπηῖ αθίαία Ί8πι Ιπνα]πεταί. Ῥα- 

β{] 115 νεγο}ᾖοὸ βΐς: τοῖσ ἐφεσίοισ ἐπιστέλλων, ὧσ γ}ησίωσ ἠνωμένοισ 
τῷ ὄντι δὲ ἐπιγνώσεωασ, ὄντασ αὐτοὺσ ἰδιαζόντωσ ὠνόμασεν, εἰπών' 
τοῖσ ἁγίοισ τοῖσ οὖσι καὶ πιστοῖσ ἐν χριστῷ ἰησοῦ" οὕτω γὰρ καὶ οἱ 
πρὸ ἡμῶν παραδεδώκασι καὶ ἡμεῖσ ἐν τοῖσ παλαιοῖσ τῶν ἀντιγράφων 
εὑρήκαμεν. Οεἴεγιπη πεβοῖο απ «ππῃ γείεττίτηα Ιεοίῖοπε Ί]]α «ομαεγεπί 
εἴῖαπι αἀααπιεπίτπῃ ΒΡΙΙΥΙΠΙΩ πασιχ, ἀθ 4πο ν]άο απίε. ΤὮοεπῖαιαε πες 

Μεῖοη νετΏα εν εφεσω Ιοβῖ5βαο οθηβεπά5 δδί αποπῖαπι Ίαπο ερ]5δία]απῃ 

αἆ Γιαοᾶίσεπος Ἰηβοτ]ρβϊθ. Οἱ Τανγίπιατοδ,1τ. . Ἡςς]αρῖας αιϊάσπι ναχ]{αία 

ορϊβίο]απα Ἰβίαπα αἴ Πρ]εβδῖος ἨαΏεπιας ΘΠΙΙΒΡΑΠΙ, ΠΟΏ αἆ Γ,αοᾶίσεποδ, 

564 Ματοίοη αἳ ἑΙα]απι αΠαπαπάο ΙΠ{ίεΕΓρο]ατα σα8{Ώ1ΐ, ααξῖ δί ΤΠ 15ίο 

ἀἱΠρεπ{άββίπηις εχρ]οταίοτ. ΝΙΠΙ] απέεπι ἆς 161115 Ἰπίεγεδίέ' ασ ραις!5 

νετρῖς ροβδί Ἱπάςε αβοτί Ίοσουπ ΕΡΗ 1, 9 αἱ 10. ΙΠεπιηατο δ,11.  Ῥνας- 

ἴετθο Ἠϊο οἱ ἄθ α]]α ερ]δίο]α, α παπα πο αἴ Πγ]ιεδῖον ρεγδοτ]ρίαπι Ἠαῦε- 

ΤΙΠ5 Παθγαίϊ]οῖ ν6το αἆ ΙΠΙαοᾶίσεπος.' (Ἠοο Ιρῖίαχ Ίου ποπ απαπῃ Μαχ- 

οἸοπθΙῃ 6ο {ΠΙα]ο πε ρε] εί.) »,ΑΙί επῖπῃ ΠΙΘΠΙΙΠΙ856 Πβ{Ι9Π68. αιιοά 

11ο Ίπ ἴΘΠΙΡΟΥΘ ΟΠ θβ5επί βἶπο ΟΠ1ή5ίο, α]]επὶῖ αἳ Ι5γαε]ε΄΄ εἰο (16- 

αρῖοίί αἆ Ερῃ 9, 19). ΒἰπιϊΠίεν είΐππα ἘριρΗδτά εκ Μαγοϊοπί5 πρὸσ 

λαοδικέασ ερῖδί οἶίαί ΕΡ] 4, ὃ 5ᾳ. Ἠαβεί επίπ] δῖο: προσέθετο δὲ ἐν 

τῷ ἰδίῳ ἀποστολικῷ παλουμένῳ καὶ τησ παλουμένησ πρὺὸσ λαοδικέασ' 
εῖσ Ἀύριοσ, μία πίστισ, ἓν βάπτισμα, εἶσ χριστόσ, εἶσ θεὸσ καὶ πα- 
τὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν. συναδόντωσ. 

ον τῇ πρὸσ ἐφεσίου σι ὦ μαθκίων, καὺ ταύτασ τασ πατὰ σοῦ μαστι- 

ρἱασ ἀπὸ τῆσ λεγομένήσ πρὸσ λαοδικέασ συνήγαγεσ εἰς ....... ς Τη 
πἀάτπίέ εν εφεσω 6ΝΠΙ ΝΟΑΒΖΡΕΕαΚΤΙΡ αἱ (ργαείεν 6133) οἵηη 1ΐ νς (5εὰ 

γ1οξοτῖη θαποῖΐς φιῖ διπέ Πάεἴιδις Πρ]ιεδί) τα]] Ον Τμανί Ώαπα εἰς | 

και πιστοισ: ὃτ. ἴοι Υἱαίογῖη Οἱ και 

9. πατρ. ἡμων: (2. 123. οἱ ἡμ.) ..«Ῥ πα. Όμων ... ΟΥΤΒΡΙΔΡΗ 310 Ῥταθιη 

παν 

8. ο Φεοσ και πατηρ εἰ. ΟτΙπί 3,368. 9,918. 4,590 Έπαυς 35 Αι450 ΟΥΤΕΙΒΡΗ 191 
οίο Η11309 Ἠϊαν Απιργβί οίο...: Β ΗΙ155 οι καν πατηρ, ΥΙεοτΙπθῖδ (αά 

μ. 1.) ΗΙ1299. 43Τ οπι ο Φεοσ και | του κυριου ημων (αί. Νθ): κ” τ. κυρ. 

και σωτηροσ ημ. | ο ευλογ. ημασ (εδ6Σ ἀδόΤ υμασ) εἰ. κᾶ: κ” οπι ημασ 

Γεν απίο χω: ς (ποη ςὲ Ρ Βσ) οπι οἵἶπι ΠΙΙΠΗΒΟ Ῥαϊο [ εν χθιστω 

οἱ. Ονῖπέ 5265. 4,590 Έιβρς 15: 358 ΟΥτῖμες 113 οίςο ... Ῥυείοεκ 433 46. Απ. 
Τ6. 109. 115. ΑΥΤΡ ααε]αίσ ΑΕΙ459 (εχκοζοᾶ1) ΤΗΡΗΥΙ Ὑἱοοτίπ Βεάα] 

αἀά σου 

4. εν αυτω (4 εξέσνρ Υἱοἰοτῖη οίο ἔπ ἴρδο. Οἱ εἰ. ΗΙ1148. 309. 340 ϱ!ΔΙ10 
ὑπ φτιο εἰ εἶειὶ πο οἴο): Ἐβίαξτ Ρ1άΤτΙ 541 Αἰπεᾶά νεί4δ0 εαυτω | προ: 



ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 1. 665 

- ’ δ] « ” ς Δ ΄ 

καταβολήσ κόσμου, εἶναι ἡμᾶσ ἁγίουσ καὶ ἁμώμουσ κατενώπιον Οοἱ 1, 3 

αὐτοῦ, ἐν ἀγάπῃ Ὁ προορίσασ ἡμᾶσ εἰσ υἱοθεσίαν διὰ ἸΙησοῦ 

Χριστοῦ εἰσ αὐτόν, κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ Θελήματοσ αὐτοῖ, 
ϐ εἰσ ἔπαινον δόξησ τῇσ χάριτοσ αὐτοῦ, ᾗσ ἐχαρίτωσεν ἡμᾶσ ἐν 

τῷ ἠγαπημένῳ, τ ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵματοσ 

ΕΡΤΩΒΙ προσ | εν αγαπη: ς({Ξ αὖὐ 5ᾳ) εππι ρταεεθἀεπ{Ίθιβ οοπῖππς, 

πὲ 18 α] αἰσίά ρ]α ἓνρ (Η15 ὧπ οαγίίαίε ιά ρταεάεθέίπαυϊ) 6ο «ορ (οετίε 
αρ κ). Τί εί. Απιυγιι , ΒΙ 5απί 4ποςδ εἱαορ]ί απίο πιαπάππι 1π 

Οπτῖδτο, αἱ δ1πί Ιποοπίαπηϊπαδ] 6ΟΤαΠΙ 4εο ἴη οατ]{αίο, Ἰος 68ΐ, πΐέ ΑΠΙΟΥ 

ἀεῖ Βαποίΐαπι 11115 Γβοῖαί οοΠπγΥθΒΑ{ΙΟΠΘΙΙ, Ἀθ6πιο απῖπ πηθ]]α5 α]1οιῖ 

ορίαεπιροταί απαπα απὶ εκ οαγ]ϊαίο οὈβδεαυ]έαγ.' ... οππι 5θ0ᾳ νετο ΟΥ 
ο8ἳ 107 εν αγαπη προορισασ ηµασ εισ υιοθεσιαν δια τὸ χῦ εισ αυτον. 

ἤτοι τὸ ἐν ἀγάπη τῷ προορίσασ συναπτέον' ἢ ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν 
αὐτῷ ἐν ἀγάπῃ, πρὸ καταβολῆσ κόσμου προορίσασ ἡμᾶσ ἐν υἱοθε- 
σίᾳ τὸ χὺ εἰσ αὐτόν, ὥστε ἡμᾶσ εἶναι ἁγίουσ κ. ἁμώμ. κατενώπ. αὐτοῦ. 

Αίᾳιθ113: ὅθεν καὶ πρότερον γέγραπται τὸ ,εἓν αγαπη προορισασ ημ. 
εισ υιοθεσιαν'', δεύτερον οἵο. Πῖεπη Οτὸ (ἐν ἀγάπη προορίσασ ἡμᾶσ᾽ 
οὐ γὰρ ἀπὸ πόνων οὐδὲ κατορθωμάτων τοῦτο γίνεται, ἀλλ ἀπὸ ἀγά- 
πησ είς) ΤΠάχτί. Αίαᾳιο εἶάεπι ἀῑβδιποίϊοπί {ανεπί ἆ ϱ ϱ ἴπ οαγίαίε 

Λγαεάεδίπαπ6, απεπιαάπιοᾶιπη αἰίαπι Ὑϊοίοτίη Απιζιςι (56 15 α]{ετατη 

5η π]ίασ οοπ]αποίίοηπθπα, νά βαρτα) Ἠίεν αἱ οχδοτῖριπί. Ττασίαί 
ΑΙἴΘΙΠΑ ΤΕΠΙ 6{Ί4π Ἠ]αι: ,,Γαρ]]οΙίοτ Ἱαρεπάππι, πα{ οατ]ία5 νε] οἶπι 

βαρετ]οτῖρας νε] 1π[ογίοχ]θας οορα]είατ. ΟΠ βαρετ]οτῖρας Πα: αΐ 

εβθεπιιιδ 8απιοἰζ εί ἴπιπιαοιίζαίϊ οογαπι ρδο ἴπ οαγπίαίε, εἰ ρορδίεα β5εαια{Γ: 

ταεᾶεδίίπαπϐ ποδ πι αἄογίίοπεπι Πζἱογωπι ρετ 1ε5. 61. ἴπ ἴρδο. Όαπι ἵπ- 

Γοτιοτῖθας απίθπῃ δῖς: πι οαγίαίε Ργαεζεδίίπαπς πο εἰς. ,,1βεταπ{ῖαπι 

νετο ἄταθοὶ ΦΕΓΠΙΟΠΙΒ προορισασ εἰ οριπθεντοσ΄ (τεβρ]οΙε απ Ἐοιη 

1, 4) β{ΙΠΙΒ ΒΕΓΠΙΟ ποπ εχκρ]]σαί΄ είς. 

5. Ρ’Ῥ αἱ προωρισασ | νήσου χριστου ο{. ΟΥ6Δἱ 107 019 Ἐπδρ5 255 Ογτίμες 1Τ5 
εἰο Ψοξοτίπ Απηζιςι εἰίο ... Ὦ ΟἨΤΙΠΟΣ61 χριστου ιησου ... Ο11306 οἱ 
σατ1οΊΤθτΙΟ Ίου ΗΙΙ330 οΠι νήσου 

6. ὃοξησ: ΡΕ ῬΡΙ8επι τησ | ησ (α9’) εππι π”ΑΒΡ 6. 1Τ. 293 4Τ. στ. 6133 
69. Τ0. Τὸ. 80. 118. 8ρ9 Ονοδύ115 Ομτῖ (ᾗσ ἐχαρίτωσεν ἡμᾶσ, φησίν. 
οὖν εἶπεν ἦσ ἐχαρίσατο, ἀλλ ἐχαρίτωσεν ἡμᾶσ. Αά Ἠαθς επιεπάκη- 
ἀππι νἰἀδίαν αποᾷ 6 ἐχοιπίο ο(ἵ Ιπευπίο ργαεςθβδῖί κατα την εὐδοπιαν - 
εν η εχαριτωσεν αἴς.) Ἐπίμα]εοα.,,. ΤΗΠΡΙΥΙ ἡ, αΠοςἩτη [αοῖί Απηζιςι: 

Ύμα ατα σαυτέ πιο πι ἄῑ[εοίο Πίο 5μο. Αῑιεγ «οΡ: αηῖ ἄεαῖέ ποθδῖς ᾳγα- 

ἔῖαπι ... ς ΤΙ εν ή «ΠΠ ΝΕΡΕ(Ε οπι )αΚΙ, αἱ Ρρ]εν ἆ εξ νΕ6 Ρο ΒΥΤΡ 

ΒαδῦβΡί 604 (ΟἨτ ν]άο απίθ) Τμάτί Ώαπι ὙΠοίοτίη Ἠϊεγ αἱ | ἠγαπηµενω 
βἴπο αἀἁῑίαπι αἱ. απ ἀεπηϊά α]1αεἨπι ΑΥΤΡ ἴχί (9ΥΥΣΕΝ ϱ0Ρ αά ἑαπίαπα 

εἴιθ) Ἠϊαν Βεάπ]. Ῥταείετεα ν]άς Ιπίγα ... Ρ"Ε"Εᾷ ΒΡΕ 4 ο {ρ νρο!ὲ (εξ. 
απι { Πατ] ΤΑΔ {01 α]) σο 5ΥτΡ ο.” ΓΙαΙδῦΤ οἀάῑΔί αρ Ἠϊον Ὑἱείοτίτ 

Απηζιιι αἱ αἀά Όιω αυτου, ποίαίαιε Τ,οῦταβ: , Τοπ οπιέας Β]ἱο 5ιο."΄ 

Οοπίτα οδί Οτοαί11Σ16Υ οε10Τ: ὠριγένησ φησίν' ἠγαπημένοσ ἁπλῶσ λέ- 
γεται ὁ σωτήρ. Ἱέοπι Ἠϊεν αἆ 1. ]. (Υα111,553): Νεο ριαπάωπι, αποά 
ἵῃ Παβπ]ς σοᾷἆ, Παβθοείασ, βοτιρίαπη 9859 ἔπ ἀἰ]εοίο Πίο 5ιιο, 56ἆ βΙπαρ]]- 

0ο 1, 14 
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αὐτοῦ, τῆν ἄφεσιν τῶν παραπτωµάτω», κατὰ τὸ πλουτοσ τῆς χά- 
3 -- σ 5) « ” Π Ν 

ριτοσ αὐτοῦ, 8 ᾗσ ἐπερίσσευσεν εἰσ ἡμᾶσ ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ Φρο- 
Θα - / - 

σοι νο ήσει 9) γνωρίσασ ἡμῖν τὸ µυστήριον τοῦ Φελήματοσ αὐτοῦ, κατὰ 

σα τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ, ἡν προέθετο ἐν αὐτῷ 10 εἰσ οἰκονομίαν τοῦ 
Οο1 1, 16 { .» ” 2 / Ν ΄ 3 - 

Ίος πληρωµατοσ τῶν παιρῶ», ανακεφαλαιωσασθαι τα παντα ἐν τῷ 

εἶίαοι ὕπ ἀῑπεοίο. - Ναπο νοτο ἵπ 6ο ααοά α,βο]αίθο Ιοομίας οβί ἀῑεεπβ 

πι ἀῑζεσίο, Ἱέα πι] ΙΠπ{θ]Ηρεπάτιπι ν]άείαγ αἱ επυαιαἰαίαχ αὖ οπιπίδις. 

7. εχοµεν Π ΝΟΑΒΡΌΘΙΟΕΕΑΚΙΡ αἱ οπιηὖ] ἆ 6 Ες νς ΑΥταίΓ αγπι ρο 1 

πε 398 Ογοδέ 119 ΟΥτΏτδ0 Ῥαφῦβρίδδέ ΟἩγ ΕπίμαΙζοᾶ ΟΥΤΕΙΑΡΗ 10 Τμὰάτί 
Ώαπι Υἱοίογίη ΗΙεν Αασριαεάδό Απιργθί αἱ ... Ν ΏΕΤΣ ϱ0οΡ (αοσερίπιιθ) 

αθίὮ Πϊπί 510 (Παδιύπιιι) εσχοµεν (:: Ἰἴεπι 0ο] 1, 14 Β οορ; απί π{ίγο- 

ᾳαθ 1οεο εχοµεν ααῖ εσχοµεν Ῥαι]ήπι Βογ]ρβῖδε Ῥαίΐίο. Οιοά 5ἵ τεοίε 

Ἠβῦςί, εσχοµεν νὶκ εἆ] ΡροίεΒ!) | το (Ρα του) πλουτοσ οἵπι ΝΤΑΒΡΤΕΕ 

αρ 51. 47. 59. 6133 οα{ἰΣί: 17. το πληθοσ...ς τον πλουτον οππη Νὸ 
ΡΕΚΙ, αἱ Ρ]εντ Οτθαί 113 Ογτῆτδ0 Ῥαφυαρί ΟΗΥ5 Ειίμα]εοά ΟγτΕΙΑΡΗ 1ο 
Τμάτε Ώαπῃ | χαφιτοσ: Α 109. «ορ ΟΥΤΕΙΔΡΗ 19 χρηστοτητοσ :: εξ Ῥο 
94 

8. ήσ επερισσ. (ὰ είς νςδ Απιρτβίέ αἱ ο«Ἰιαο ειρεγαδωπζαυίέ, εοπίχα Ὑϊς- 

{οτίη Ἠϊεγ «ια αθωπάαυῖξ) εισ ηµασ (ει. Οτέ8ί): Ῥ οπι | φρονησει: ΙΤ. 
γνωσει, τ1. συνεσει. Ῥταείειεα ο{ Ηϊεχ αἆ Ἡ. ]. ,,Ρί εκ ρατίε εορποβοῖό 

Ῥαπ]ας εἰ ϱχ Ῥατίε Ρχγορλείαί εἰ πιπο ν]άδί ρεν β8ρεοα]απι ἵη αεηῖσ- 

πηβίθ6, 4ιποπιοᾶο να] 1ρ8ῖ νε] ΕρΠεβῖΐ5 ἵη οπιη] 5αρίεηθῖα βίᾳπε Ρργιάση- 

6α, ἀαῖ πιγβίετίαπῃ τουο]αίαπι εδ Ἠας Ιίαφαο πεσθβεϊίαίθ οοπιρα] πα 

πηπίαγο ογάΊπεπα ]6οί]οπῖ8 εί {ασθγθ: δεοιπᾶιηπι ρἰαοῖζιπι υοζυπέαζς 8µας, 

ὕπ ζαιάεπι -- δεσιπιάωπι ἀίυδίας φγαΐίαε εὗιδ, Ὕιια αδιμιζαυῖέ ἔπι ποῦῖς τι 

οπιπζ αρίεθῖα εἰ Ῥγιιεπίΐζα, πό αααπὶ Ἡποιδᾳαπθ ἀΙβΗπχετΙηιΒ, απο 

5ο]]]οδί οπιπῖ δαρίεπέία εἰ βγιιζεπίέζα θα 5αρετῖοτα Ἱππραπίαχ, ἀθῖποθρβ 

1Η ΓΘΥΑΠΩΊΑ: πού Γαοἴεπβ ποδῖς πι βἐεγίπι υοζιπέαξίς 8ιιαε 5εο. ϱασίέπε 

ειώµπι. Ῥοΐεξί απἴεπῃ δἱἰ ηαο πιαπεηίε 5εη{εη{]α, αποά οκ ρατίο νἰάεαπί 

- ηαης 1Π οπηΠΙ βαρ]εηίϊα δί ρτιᾶ. ἀῑοῖ τενε]αίππη 6ἶδ 6556 πιγρίατῖαπη. 

Νοπ Ύᾳπο 1ρ81 ἵη οπιη] -- πιγβίετίαπι ἁῑάϊ]οθτϊηϊί, 5εᾶᾷ ἆθιιβδ ἵπ οπηπΠΙ βαΡ. 

8ηᾳ, αίαπο Ρταᾶ. Ἱπχία απο οοπδεααῖ Ῥοΐεταπί 6ἱ5 πιγδίεγῖἁπα γενοθ]ᾶ- 

νοχ]ξ.'' Τα Ἱριέαν Ἠϊεν, 864 πΙΠῖΙ ποπ εκ ΟΥ 5απιραῖῖ, αὲ οςζαί 1135 Ίῃ- 

{ε]]εσ]ίατ. 

9, γνωρισασ εἰ. Οτεαί 113 Ηϊεχ αίο... εα Τθ6. 46 Γς νο πο ΤΗΡΗΥΙ ΗΠΣ5 

γοξοτία Απιογβί Αιιμδεῦ1η 1 ΘΙΡΙΔΘᾷ 55 α] γνωρισαι | το: 981" τουτου2 
τουτο το”, 5οᾷ 1ρ886” 81ρ6Υ Η{{6νῖ5 Ρροβί το εγββίβµυστεριον (6 µυστη-) 

ταβοτὶρα1{ | του Θεληματοσ αυτου: αΏεγβνεγαί θεπ]ρίου οοξ]εῖβ Α αἆ 

θαᾶσπα γθτρα νογβις 11 οἱ ἵαπι Ῥεγτεχθιπέ εισ το ειναι ηµ. ἒισ επ. δοξ. 
αυτου, ΕΥΓΟΣΘ νθ6χο Ιπέε]]οσίο 115 ἀθ]αίί βαργαβετὶρ8ίε κατα τ. ευδ. 

αυτου | κατ. τ. εὐδοκιαν (Κ αἀᾶ του Φεληματοσ) αυτου: ΦΨΙΣΕΝ αγε 

Ἠαθο ποη οχρεῖ (ἣν τε]αίο κά 68 4παθ ριαεοθάιη{)... ΡΕΕΕΙΑ 4 εΕ 

πο «ορ Τατπηατςοδ,17 Ὑ]οιοτϊπ ΗΙΙ33 οπι αυτου | εν αυτω: Ρεν εαυτω 

10. εισ οικονοµιαν: Α κατα την ουκ. | ἓν τω χριστω εἴ. ΠΕΥ15 Οπθαί 14 
ΕπβΠΙΟΕΙΙ 153 οίς..., κ 798. ἆδοτ οα{ἰχί114 (ΠΟΠ111) οπι τω... 116. 145. 
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ου λ ΑΔ Β -α π - - -- 

Χριστά, τὰ ἐπὶ τοῖσ οὐρανοῖσ καὶ τὰ ἐπὶ τῆσγῆσ, ἐν αὐτῷ, 11 ἐν 
. 8 / - 
ᾧ καὶ ἐκληρώθημεν προορισθέντεσ κατὰ πρόθεσιν τοῦ τὰ πάντα 5, 
- ν η Π ῃ - , 2 -” 5 ν 
ἐνεργοῦντοσ κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ Θελήματοσ αὐτοῦ, 12 εἰσ τὺ 
εἶναι ἡμᾶσ εἰσ ἔπαινον δόξησ αὐτοῦ, τοὺσ προηλπικότασ ἐν τῷ Χρι- 

- τ { ” - 

στῷ' 19 ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖσ, ἀκούσαντεσ τὸν λόγον τῇσ ἀληθείας, 
-- ς -- τς. Δ / 

τὸ εὐαγγέλιον τῇσ σωτηρίασ ὑμῶν», ἐν ᾧ καὶ πιστεύσαντεσ ἐσφραγύ ο δῦ 1, 9) οις 
σθητε τῷ πνεύματι τῇσ ἐπαγγελίασ τῷ ἁγίῳ, 14 ὅσ ἐστιν ἆρρα- 

εν χο τῦ | τα ε. τοισ 6ΙΠΙ ΑΤΑΒΡΕΕΑΚΗΡ αἱ Τὸ [6γο Ἐδιπος]] 0Ἠτὸ Εαίλα! 
οοἆ ΟγΤΕΙΑΡΗ 10 Τμάτί εἰο... ς (ξ α0 Βᾳ) τα τε ε. τοισ πι πλίπδο 
πἰσί ραιιοῖς ΕρίρΙΣΟ5 ΟΥτπηΙομ 455 | επι τοισ ουρ. οππι ΝΒΡΕΙ, αἱ ρ]α540 

6ο Επρπισς]! Τμάτί αἆ ῃ. ]. ΏΌαπι Οεο Τατίποποβ ὅ (ωπίυεγθα ἴπ ΟΠιγϊδίο, 
4 μαε διπέ 811ΡεΥ εαεῖοΒ εἰ διρετ {εγγαβ) ... ς Τϊ εν τοισ οἳρ. 6ΠΊῃ ΝΟΑΕα 

ΚκΡ αἱ Ρ]α ορ ΕΡΙΡΗ 5885 οἱ 2:65 Οµγ Επίλμα]οοᾶ Ογτειαρμ1ο Τμάτί 51315 
ΤΕΡΗΥΙ (είῖαπι ΟτΟ8ί 114 τησ οικονοµιασ των εν οὐρανοισ και διοικη- 
σεωσ των επι γησ παντων) Πτπί 511 (0 μαε ἔπ οαεζίς εξ φιιαε 5ιίρεγ ἐεγγαπι) 

γ]είονίη (αἱ Ιτίηί). Ῥταείετεα ἆθέσνρ Τετμπανοδ,1ή Ἠ]εν Απιῤγοί αἱ 
ὕπ οαεζῖθ ρατῖίετ αἴαιο πι {εγγῖθ (-γγα): πθο πιαρί5δ αοσαγα{1β ἀΙΒί]ηχο- 

χυηὲ βγτυῦ αθείἩ 

11. εκληρωθηµεν οὕπι ΔΒΚΤΡ αἱ οπιπῦ! { νρ (αίτιο δἳ ΟτΙπί»150 Ἠϊου 
δογίε υοεαξὲ δι ππι8, επι ἆ ο ϱ αὔΌδᾳπο δοτίε) Ἐδρς 355 Οσ Ἐπίμα]έοά 
ΟΥΤΕΊΑΡΗ1Ο Τμάτί Ώαπι, πθο Αίας Ρο βγταϊ (εἶεοίέ πι, αᾱ ααοά 

ΒΥΤΡ 9. οϐ. αἀά 5ογίθ) «Ορ αῑπι, Ἰέθπι 8οΤίέπι σοπεεσιξέ βωπιις Ὑ 16ΓΟΤΙΠ 

Αιρσρταεᾶ 88, Αογίε οοπθἑειὲ πι ΑπιυζισμοσισιμἝοτ ρογεέὲ Βιποβ 

Ἀπιρχδὸ...... α΄ Τιμη εκληΘθηµεν εππι ΑΡΕΕΑ (Ε3 εκληΘθησαµεν) ἃ ο 

6 | ϱἨ ὃτ. Τ1. Τὸ. ἀδῖ προωρισθεντεσ | κατα (ΡΊχγα 98. αάά την) 
προύεσιν (Ε18Ρ5 προγνωσιν) ... ΡΕΡα 10. 91. 46. 4Τ. 59. τ1. Τὸ. 80. 

8Ρ9 ἆ ο Ε «ΟΡ ΑΓΠ 6ο Επίμα]έοά Απιογβί αάά του (80. οπι) Θεου | 
τα παντα: Ῥ"εα 109. (ἀδει παντασ) Τατ (ΙέἐΡΗ 11951 ΟΠΙ τα | κατα 
τ. βου. του δελ. αυτου: δτ3 οτι 

18. ὃδοξησ επ ΝΕΒΡΕΕΑΚΙΡ α] Ῥ]α ({6γο οπΠ αρ οτί εἰ ΜΙ{1) ΈάδυςἍ55 
Επίλα]εοά (ΟΥτΕΙΡΗ10 Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ ... ς (43500) Ῥταεπι τησ επι Α αἱ 
νὶκ πια (αὔσ1) ΟΗΥ13 Τμάτί Οεο | αυτου αὲ. ΟτΙπί34560 Ὑϊοίογίπ Ἠ[εν 
Απιζιιι... ΡΈΡτα ἆ ε ϱ Βοτίαο ΤετμΠΒΤΟΦΙΙΤ οπα ... ΒΥΥΡ ο. αάά 
εί ογαΐίαε | τουσ προηλπ. εν τ. χω: 115. οπι | εν τω: Εα 1. ὅθ. ΟΠ τω 

19. υμεισ α{. ΠἰπίδοΙι Οτοθί115 Ειίμα]σοά Ογτβά 123 αἰς Τογσηβτοδ,1τ οίς 
εεν ἈΕΑΕΙ, αἱ Ρ]ις3” ΤΗΡΗΥΙΠΕ Ό6ο ηµεισ, Ιεεπιδεπιαὶ ὙΠοίοτίη | τησ 

σωτηριασ: Ἐ ΟΠ1 τησ | υμων: κ ᾖΤΔ. 115. 199. α] Ρ]ι85 «ορ ημων | εν 

ω και: ΡΕΕΕΙ6Ε ἆ 6 6 απι Ρο 90Ρ αππι Γ14 (160. 318 (πο 1έαπο1”5: 159) Ττ 
ΊΠ{5οΙ Τοαγίπιβτο ντ Ὑ]οίοτίη αἱ ΟΠ και, ἴίθπι Απιῦτβίι ΟΠΙ εν ὦ καν | 

ἐσφραγισθητε (14111 60. 318 .σθηµεν, ποή. 1επι 135: 108)... Ὦ εσφρα- 
γισθη 

14. οσ ΠΠ ΝΡΕΚ αἱ Ίοηρο Ρίτα (αρύέιυ ρΥοπιβεϊοπῖς βαποίο, φιιοᾷ εδὲ ρίφπιις 

4 ο ϱ) ἱά(τί 135 ΟΗτ12 (εοπι) Τμάτι Ώαπι Ῥ]οί 4Ρ ΌΟεο (ὅσ ἐστι τὸ 
πνεῦμα, φησίν' ἐποιήσατο δὲ τὴν µετάληψιν τοῦ ἄρθρου εἰο) ΤΗΡΗΥΙ 
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βὼν τῇσ κληρονοµίασ ἡμῶν εἰσ ἀπολύτρωσιν τῇσ περιποιῄσεωσ, εἰσ 
ἔπαιον τῇσ δόξησ αὐτοῦ. 

οσο 16 4ιὰ τοῦτο κἀγώ, ἀκούσασ τὴν καθ ὑμᾶσ πίστιν ἐν τῷ 
κυρίῳ ᾿]ησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην τὴν εἰσ πάντασ τοὺσ ἁγίουσ, 16 οὐ 

, ” ανα « - - 

απν1ιο παῦομαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑμῶν μµνείαν ποιούµενοσ ἐπὶ τῶν 
ο1, 95 

Οεςε .... 1η ὃ ουπι ΑΠΕΙΡ (ο) α115 (να Υἱοίονῖη Ὠ1άϊπί265 ϱίς φιιέ εθί 
Φίφπιθ) ΑΙΠΤΟδ (ο(ΠίΤ5ο φιιζ εδἰ α’γ]ια) Ὠ1άἳτΙδο ΟΗΥ11 (ικί) Ογνίῖη οἳς 

(ΟψιΔεί 66 ϱ184 153 ὃ τῶν ἁγίων Ρτο τῷ ἁγίῳ ὃ) | αρθαβων αἱ ΝΑΒΡΕΚ 
15 εἰο ... Ἐα ὃΤ. Τ6, ἀδεῖ Ἐπίμα]εοά αραβων | τησ ὀοξησ: κ 1Τ. 9δ. 
οπι τησ (95. οπι ε{. τησ τί) ... ΒΥΤΡ αᾶᾷ και χαριτοσ 

15. καγω: 8ΥΤΡ ο. οϐ. αάά µε» | εν τω (ΕαΡ ΟΠΙ) κυριω νήσου εἰ. ΟΥτίο 

355 Αιιοερ 31! Ἠϊετ Απιζτεί είο .... ϱ"ΕΕΡΙᾷ ἆ 6 6 σο ΒΥΙΣΕΒ αθίἩ Υ{ο- 
{οτῖηπ αάά χριστω (96Ε13Ε χο)... Ααρβρτβεᾶ 55 Τ,86οἙΡ αἆ ο]εγεοπδί {ὅπ 
Οιπίδίο Τεδι | και την αγαπην την (Ρ"ΈΕα ΟΠ) εισ οΙΠΙ ΝεΡ("Θ{ΘΘίΟ)ΕΣΕ 

αξΙ, αἱ Ρρ]ει ἆείᾳνρ Αυταίτ ϱορ 56ο ΕρΙδΙ555 {-. 1ν εχετε εισ) ΟἨτ18 

(η «οπι1 πανταχοῦ συνάπτει καὶ συγκολλᾷ τὴν πίστιν καὶ τὴν αγαά- 
πην) Τμάτί Ώαπι αἱ ΥΠείοτὶποῖ Απιζιιι Αιισεβ31Τ α]. Τί6Πι και την εισ 

παντ. τ. αγι. αγαπην ὃτ. 99. τὸ. 80. 116. 118. (1361 αγαπην ρο5δί 

παντασ) οαΗχί αθίῃ Επίμα]εοά Ογτίομδό8.,,..ς ΝΤΑΡΡ 1π. Οτεαί129 
Ογνίη 605 Ἠϊει ΑιρῥΙΔ6ᾷ 55 και (οπιϊβαῖς την αγαπ.) την εισ. Ο6 Οτεαί 
ὠριγένησ φησί᾽ δόξει σόλοικον εἶναι τὸ ͵,ἓν ἐπιγιώσει αὐτοῦ πεφω- 
τισμένουσ τοὺσ ὀφθαλμοὺσ τῆσ καρδίασ, εἰ μὴ ὡσ ὑπερβατὸν αὐτὸ 
ἀποδῶμεν.' διόπερ τὸ ἑξῆσ τῇσ συμφράσεωσ οὕτωσ ἔχειν οἰόμεθα 
ὅια τουτο χαγω αχουσασ την καθ υμασ πιστιν εν τω κύριω ιησου εν 

επιγνωσει αυτου πεφωτισµενουσ τουσ οφθαλμουσ τήσ καρδιασ και 
την εισ παντασ τουσ αγιουσ, ου παυοµαι ευχαριστω» υπερ υμων 

«61ειαΥ υμων ποιουµενοσ αἴο. Πεπι εξ Ηίεν α Ἠ. 1. (σπτβα5 πηαχίπηε αὉ 

ΟΥ ρεπάεπίθπι): ,]μ]σθί νατρῖ αἆ νετῦιπη εχρτθβδα (γαΠδ]αῖο Ροβδῖί 

αροβίο]απι ἀῑ]Ιρεπίῖ 6χοιβαγε ]εοίοτῖ, αοά γἱάδαίαν οπιηί5 5δεη{εηί{]αθ 

βοαΐοτο οοπ{εχία5 οί 5ο]οθεῖδπιας Πετῖ, {απιεη δέ ἵπ ἄταεςο Υ1ππῃ 90- 

η8ί. Ὅπαε εἰ πο ἄγαθοῖςδ ροίία5 οαΙιπηπ]αίοτίῦαβ γοεβροπᾶάεη{θΒ «0Π8- 

Ῥάπιαν Πία Ἱπχία ΒΘ6ΠΒΙΠΙ {6ΠΙΡΕΤάΙ6 ογάίΠπ6πη ]εσίϊοπί5 πί ἀἱοβΙΠΙΡ: 

αμαϊεπς Τιάεπι υεδίγαπι ἵπ ἄοπιῖιο Πέδιι εἰ ἔτι ΟΠπΊΙΕ5 δαποίοδ εἴμδ, νιάεπς- 

απςθ ἀῑβεγαηίῖαπα βᾷ6ῖ νδβίγαο Ίῃ 4ΟΠΙΙΠΙΠΩ 6ί Ιῃ ΟΠΙΠΘΒ ΒαΠΟίοΒ αἶπβ, 

ΏΟἨ Ο6888Ο ΡΤΥΑΊΙ85 αρθτθ εξ ΠΠΘΠΙΟΓΙΑΠΙ νε5ίτ] {ασθγθ 1Π ογα{ΙΟΠΙΡΙ8 πηεῖς, 

αέ ἀοπηϊπῖ ποβίτί Ί6ρα ΟµτΙ5Η ἀἄθεαδ, Ῥαΐεν αιίεπι ρ]οτῖᾳθ, ἀεί νουῖβ 

αρϊτ]ίαπη βαρϊεηί]αθ οἱ τονε]α{ίοηῖ5δ. Φποᾶ απίεπι 5εααἴναν: Παπιίπα- 

{ο5 οσι1ο8 οογᾶ18 νεςίτῖ, Ἱία ρετ Ἰιγρετραίοη ταᾶάῖ ροίορί: Γγρορίεγεα 

εἰ ἐο αιζίεπς Πίάεπι υεδίγαηπι ἐπ ἀοπιίπο Ίεδι π αρπτέίοπε εἴιιδ, {ζπιῖπα- 

{ο8 οσοµζοΒ οογᾶἰς υεδέγὲ, εἰ ἴπ ΟπΙΊΙΕΒ δαποίοΒ, ΠΟΠ 6έδ5ο ϱγαἰίαπι αφεπιβ ΏΥο 

φοδῖε΄’ εἰς :: ἀαρίαπι Ἱσίίαν ποη ο8ί απίη ]ασίῖο απαε Υετὺα την αγα- 

πην ποη Ἠαλθί α]{αγὶ ααο(ογ]ίαία {εδίϊιπι ργαθβίεί. Ταπιεη ν]άσπάμπι 

αβί πο {6βί68 1]]ο5 βεαπαπ{θΒ ΠΟΠ τθρείαπ]5 η]ςὶ απ] πἱβδίππαπη νἰαπῃ, 

Φαοά πἳ δίαίααπῃ, {αοἲί δἴϊαιη ϱ6ΠΩΙΠΙΙ5 ερϊδία]ας αἆ Οο]αββ. 1οσιι8 1, 4. 

16. παυοµαι: ΡΕΙΕΕΙ Υἱοογῖη παυσοµαι | µνειαν ποιουµεγοσ 8ἴπθ υμων 

ΟΠ ΝΑΒΡ” 1Τ, 9δ. 9δ. δτ. 99. τὸ. 116 118. 219. ἆ (πια]α θᾱ. Βαῦ) ρο 
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προσευχῶν µου, ΙΤ ἵνα ὁ Θεὺσ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησου Χριστοῦ, 
ὁ πατὴρ τῇσ δόξῃσ, δῴη ὑμῖν πνεῦμα σοφίασ καὶ ἀποκαλύψεωσ ἐν 
ἐπιγνώσει αὐτοῦ 15 πεφωτισµένουσ τοὺσ ὀφθαλμοὺσ τῇσ καρδίασ 
ὑμῶν, εἰσ τὸ εἰδέναι ὑμᾶσ τίσ ἐστιν ἡ ἐλπὶσ τῇσ κλήσεωσ αὐτοῦ, 
τίσ ὁ πλοῦτοσ τῇσ δύξησ τῇσ κληρονοµίασ αὐτοῦ ἐν τοῖσ ἁγίοις, 
19 καὶ τί τὸ ὑπερβάλλον µέγεθοσ τῆσ δυνάµεωσ αὐτοῦ εἰσ ἡμᾶσ 

τοὺσ πιστεύοντασ κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ κράτουσ τῇσ ἰσχύοσ 
αὐτοῦ, 20 ἣν ἐνήργηκεν ἐν τῷ Χριστῷ ἐγείρασ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν 

Ειίμα]εοὰ Ογτῖος 5ὐ5 Η1]1093,., ς ΤΙ ροβί µνειαν αάᾶ υμων οππι Ό5ἳ3 
ΕΚΙΡ αἱ Ρ]εχ ϱ (εετίε ἰ88ίθ βαΏ) ἔτνςο δγταίί ϱορ απ Οτσα159θ Ον 

ΤΠάτί Όαπι αἱ Ὑ]οοτῖη Ηϊετ Απιοτδί; Ίζετη ΕξΙᾷ ϱ Ῥο5ί ποιουµενοσ 

1Τ. ὄφη (μα δωη) εἰ. ΟτεΒί125. 161 ος... Β 68. Ογτίπες ὔτὸ ζω | Τη εν 
επιγγωσεν αυτου οππῃ 544 εοπΊππσ: ν]άς 5πρτα ΟΥ οί ΗΙεγ 

18. τησ καθδιασ ΕΠΠΙ ΝΑΒΡΕΕΩΘΕΙΡ αἱ Ίοηρο Ρ]π (οπ1η αρ Φοτῖ εχο 1ΠοΟ 

4) 1ὲ νο Αγτπῖ «ορ αΤΠΠ αείὮ ϱο Οχσαί125. 161 ΑΠ 555 Ερ] 5255 ΟἩτ 

Ἐπίπα]εοά ΟγτίοΏ δύ5 Ώαπι α] ΨΠοίοτῖη τε]] (οί εὖ. Ο16πηῖοπῃ 56 γεωχθη- 
σαν ημων οι οφθαλμοιτησ καρδιασ) ...ς(Ξ αὺυ Θα) τ. διανοιασ οσπι 

πιίηιθο νὶκ πια ΟγΤΗτ 505 Τμάτὲ Οες | υμων: Β 1Τ. ατπι ΟγτΙοι 558 οπι | 
εισ το ειδεναι υμασ: Ἐᾷ ινα οιδατε. Πμαβπϊ ιέ θεία (ἆ ο αάά 9ο8) | 
τισ ρτῖ: ΕΕίαΕ 11εεί αγπι Ον ε8έ 191. 161 (πο158) ΕΡΙΗΣ)955 Επίλα]εοᾶ τι, 

]πηϊ]]έ6υγ σο «ιῖῶ εδὲ 5ρεΒ ροβίθαςπθ αιιαζε ἀῑνιίίαε | τισ ο πλουτ. 5ἵπ8 

και οτι Ἁ ΔΕΡΊΕα 17. 69. ἆ ο { 6 απ {απ {οἱ σο Επίμα]οοᾶ ΥΠοοτῖῃ 

ενως ΤΙ Ρταεπῃ και 6ΙΙΠΙ ΝΕΡΟΕΚΕΤΡ αἱ ΡρΙεγ νσε]θ (εί. ἀθπιῖά α1) αγταίτ 

60Ρ αὖΠῃ αθἲῃ Οχοαέ191. 161 Ἐρ]μῦὐ55 ΟΥ ΟΥτΙΟΒ 555 Τμάτε Ώαπι αἱ Ἠίετ 
Απιζγκέ (Βποίπαξ 16ς(1ο) αἱ | τησ ὀοξησ τησ κληρονοµιασ εἰ. Οτσαΐ Ὀϊ5 

είο (ΕΡΗ5)555 οπι τησ κληθονο.): Ἀ τησ λληρονο. τ. δοξ. 

19. το υπερβαλλ. µεγεθοσ (08. το υπερμεγεθοσ): ΕΕΤΑΕΙ οπι υπερβαλλ. 

Γεισηµασ εἰ. Οτεαί ΕρΗχ εἰίο... Ρ"ΈβίαΡ 1Τ. 81. δτ. 90. 116. ἆδετ 
αἱ ραις ἆ ο ς Υἱοϊοτῖπ ΑπΙΡΥΡδΐ εισ μασ 

90. ενηργηκεν επι ΑΒ Εαίμα]εοᾶ ΟΥτΙΟΝ 858 Ῥχοσορ 151 (ε5α0,1)... ς Τί 
ενηργησεν ΕΙΠΙ ΝΡΕΕΟΘΚΙΡ αἱ οπιησ]ά Οχγεαί181 ΕφεδαδδΙ ΕρΗχὸδ55 ΟΥτ 
Ἀτ3ο 0Ἠχ ΟΥΤΔΡΟΙΟΡ δ,1Τ4 ϱ/Π4το Τμᾶτί Ώαπο | εν: ΕΕταΕτ ρταρεεεγπα έπη 
(ροβί -σεν) | νεκρων: 1, αἱ55 ΕδάεΠΙ233 Ῥχαεπι των | και καθισασ ουπι 
ΝΑΒ 10. 1Τ. 29. 91. 4Τ. ὅτ. 59. τὸ. 80. 116. 919. οαεῖχί Ἐβάεπι5254 ϱἱ 

654591 ΟΥτητ320 Επίμα]εοὰ (ΟγτίῖοἈ 858 ϱ(Π4330 Ῥτοσοβ 151 οαίχί, Ἱέεπι 
εξ οοπδέ(έµεπς ἔνο Υἱετοτίη Απιοβαδ, Ιέ6πι εξ 5ἐζεγε επἰπι Γασΐεπς Ἠϊετ 
(αξ εἰ. Τοτπιτο δ,1ή),., ς ΤΙ και εκχαθισεν οἳπι ΡΕΕΕΘΕΙΡ αἱ ρ]ετ ΟΥ 

ο 19ῦ Ον ΤΗάτέ Ώαπι ΤΠΡΗΥΙ Ο6ς, Ἱίεπι εἰ σοπθεέιά ἆ 6 6 56ο οοΡ 
ΑΤΠΙ αθἰἩ ΗΙ11100 Απιογςί | αυτον 8ες επι ΝΑ 17. 98. ὅτ. 80. «ορ 57Γ 
πί αθἰῃ Οτζαί1ὸ5 Ῥπδάσπι ϱίεδα Ἠπί]α]εοᾶ Ῥχγοεορ Υἱεξοτῖη Ἠϊεν Απιῦ 
Ώ4 αἱ (αξ αε. Τετίπιατο ὄ,1Ί {ῇζε ἐπορεγαίις ἐδέ ὧι (Ολιγίέωπι υαἰεπέίατα 
βαπι, βμδοίαπᾶο εαπι α πιογέμῖς εἰ οοἴίοσαπᾶο εωπι α ἀεπίεγαπι δµαπι εἰ 

βιδίσϊεπᾶο οπιπία) ... ς Τμηῃ Τϊ οτι 6ΠΠη ΒΡΕΕΕΕΙΡ αἱ Ρεν Ιέ γρ αΓΠη 

ΟντΏτ 330 ΟἩν ΟγΠΙΟΝ 888 Τμάγί Ώαπι ΗΙΙ11100 Απιῤργδί :: και καθισασ 

1Ρ68 1, 15 
60οἱ 1, οἵ 

96 



6070 1 οἱ. ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 

Ν ’ κ ολ) 3 σος 2 ων -- 3 / ς 

Όο12,19 καὶ καθίσασ αὐτὸν ἓν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖσ ἐπουρανίοισ 21 ὑπερ- 

1 0ο 15, 27 
Ἠε», 8 

93.8, Ἱ (6) 

ῷο11, 18 

0ο] 2, 19 

οι 8,7 

/ / » ω- Δ / Ν λα Ν 

ἄνω πάσησ ἀρχῆσ καὶ ἐξουσίασ καὶ δυνάµεωσ καὶ κυριότητοσ καὶ 

παντὸὺσ ὀνόματοσ ὀνομαζομένου οὐ µόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ αλλὰ 
πι - / Ν ’ ε / ο. Δ Δ , 

καὶ ἐν τῷ µέλλοντι, 22 καὶ πάντα ὑπέταξεν υπὺ τοὺσ πύδασ 
- Ν Γρ - 

αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλήν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ, 
ο π -- 2 κ 

25 ἦτισ ἐστὶν τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν 

πᾶσιν πληρουμένου. 

11. 

1 Καὶ ὑμᾶσ ὄντασ νεκροὺσ τοῖσ παραπτώµασυ καὶ ταῖσ ἅμαρ- 
τίαισ ὑμῶν, 2 ἐν αἷσ ποτὲ περιεπατήσατε κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ 
κόσμου τούτου, κατὰ τὸν ἄρχοντα τῇσ ἐξουσίασ τοῦ ἀἄέροσ, τοῦ 
πνεύµατοσ τοῦ νῦν ἐνεργοῦντοσ ἐν τοῖσ υἱοῖσ τῆσ ἀπειθείασ, ὃ ἐν 

αυτο» Ῥτορίει ἆπαδ «818845 νϊάείατ οβεπάϊβδε: Ίμπο εΠΊπ νεγΏί 

χαθισαι ἵπ Νο Το Ρ]ὰ5 απαάταρίθς β5ογ]ρίῖ πδιπ ΠΟη {εδίαίαγ η]βί 

1 0ο ϐ, 4. τουτουσ καὔιζετε, αἆ αιοᾶ συνεκαθισεν αεσθᾶ1ί Ερ]ι 9, 6. 

Νεος πηαρῖς α)19Ι ἀῑσίιππι οδί ἄθιιπι οο]1οσαβ8θε ΟΠτ]βίαπα αᾱ ἀεχίεταηι 

δααπῃ, 56ᾷ ΟΠη]βέαπα οοηςθάἶβθο αἆ ἀοχίετατη ἀεῖ. Ἠαες σθτίε Ρ]15 να- 

1εηί ᾳπ.πι πηπίαία οοηβίχαοίίο, [ εν δεξια: Αξ εκ δεξιων | εν τοισ επου- 
ρανιοισ ΕΠΙ ΔΑΡΕΕΟΚΙΕΡ αἱ Ῥ]εχ Οτεβί155 Ἠςεδα 51 Ἐα]οοᾶ ΟἩτ 

Ογτ1ο 895 ο(Λ4 το Ῥγοσορ151 αἱ τη, Ἱἴεπῃ ἔπ οαεἰεθέέόμε 1 νρ ΗΠ111586 Ἠϊεν 
Απιζμασ Απιζησί α].... 1η εν τ. ουρανοισ οι Β Τ1. 319. ἨΙ]110υ 
γοοτῖπ 

91. αρχἠσ και εξουσιασ οί. Ιπὶπί 355. 360 Οχγ68! 195 ο Πί 1196. 4910. 613 Ές 

ἀθπι 334 οί ε5ᾳ 591 ΟΥΥΑΠΙΠΤΟΡ 591 ϱἱο (οξ εί. ΒαδΙ]14ΒΙΡΡ 355 ηλθε το ευαγ- 
γελιον εισ το) κοσµον και διηλθε δια πασησ αρχησ και εξουσιασ καν 

κυριοτητοσ και παντοσ ονοµατοσ ονομαζομενου) ... Ὦ εξουσιασ και 

αρχησ 

29. το πλήρωμα: 4Τ. οσα, Ἰέεπι ΟτςΔί 199, βεᾷ ραπ]]ο Ροβίέ Τρ]άεπη εκροη]έ 

[πα παντα ΕΙ ΝΑΒΡΕΕΑΚΙΡ αἱ Ρ]ει ΟΥΕΔί είο...ς (Ξ αὐ Β5) οἵη 
τα ουπι παῖπαςδς νῖκ πι 

Π. 1. υμασ: 44. 40. 48. αδΟῖ ἀ5ΟΥ ϱ56ΙΣ αἱ ηµασ | αµαρτιαισ: Β επιδυ- 
µιαισ | υμων οπῃ ΝΒΡΕΕΑΡ αἱ1ὸ οα{ἰσέάἆς[ρ πιδῖ νρ βγταῖτ 6οΡρ 8θί] 
Ρο (ΑΙΠ1 ροδέ παραπτ. Ρο) Οτεαΐ 19455 (Οτὶβεπῖς 9859 ἀοσεί αἱ νανέ 

ἨΗ]1οι) Ἐπίπα]οοᾶ Τ]άτί 1, ο (315 ΥΠοίογίπ α] ... Α εαυτω» (ε απίε αυ αὉ 
{ρβο”. πἰνί Ἰηβοχίο)...ς οἱ οπι ΕΙ, αἱ Ίοησα Ρία ΟΗΥ33Ρἱ5 Ώαπι 
ΤΠΡΗΥΙ Οεο 

9. ποτε: Ἱ οπι | του π'ευµατοσ: Εα τουτου πνευµ., αἲ εἴἶααι {ᾳ. Αἲ 

πθο αΠίει ἆ ο παῦῖ νρ ΟνΙπέ 1106 ῇ,ἳ [315 α] (οοπίτα Ὑϊοίοσίη ΗΙΙ551 Ηϊεν 

8] οπι), 5οᾷ νἰάθίατ Λιδι ροΐϊα8 αἆ αεγίθ απ. ο δρ (γ4Ἠθπά απ, 

αποπηαἀπποᾶ μπι ΑπιβΥΒὲ βέοιιάωπι ῥγἰπείρεπι γοἰεδίαζίθ αεγῖθ ιδ, 8Ρί- 

έξι φιέ, Ίέθια Τογπατο 5,11 9εο. ργὐπούρεπι ροέεσὲ. αεί Ἰιωδιθ (η]δὶ ᾳποᾶ 
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5 νο -- η / ος - 
οἱἷσ καὶ ἡμεῖσ πάντεσ ἀνεστράφημέν ποτε ἐν ταῖσ ἐπιθυμίαισ τῇσ 

Ν ιά ” - Ν - - 

σαρκοσ ἡμῶν, ποιοῦντεσ τὰ θελήματα τῇσ σαρκὺσ καὶ τῶν δια- 
-- / -” Ν ΄ ς 

νοιῶν, και ημεθα τέκνα φύσει ὀργῆσ ὡσ καὶ οἱ λοιποί 4 ὁ δὲ 9εὺσ 
/ Ἂ 3 34 Ν Δ Δ 3 ΄ 2 ο 2 ΄ 

πλουσιοσ ὢν ἓν ελέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἦν ἠγάπησεν 
ς - αλ ς ” - .. 

ἡμᾶσ, Ὁ καὶ ὄντασ ἡμᾶσ νἐκροὺσ τοῖσ παραπτώµασιν συνεζωο- 

ποίησεν τῷ Χριστῷ, -- χάριτί ἐστε σεσωσμένοι -- 6 καὶ συνήγειρεν 

ὃ, 

λιΐιδ εἶἆ ρ]αγ οπι), φιά ορεγαέαν. | του νυν ενεργουντοσ θίο: ο{ ἴρη 
Ίπιρο|306 καὶ ἐνήργεν ἐν τοῖσ υἱοῖσ τῆσ ἀπειθ. 
και (αορ οπι) ήμεισ: ΑΡ" Σ. υµεισ .... ΕΕΙΕΙ, 6 ΟΠΙ | παντεσ (Τὃ. απίθ 

΄Ίμεισ Ῥοπ): 11. 68. Τ4. 116. αδοῦ ΑΥΙΣΕΝ αγθ Τατίριάϊο 1 (ποη Ἰέθπι 
πιατοδ,1Τ) Αιρ)5 156 (που ΠαπιαΗΡΙ) Απιῦσιδί (ποἩ. 1ξεπη Τα Υοίοτίπ 
Ἠίει α]) οπι ... Βοτίππ αρ Αιβ4Ι5ΡΙ εἰ οπιπεθ (ἱ. 6. εἰ πο εἰ οπιπεβ) | 
Πημεοία- αππι νετ. τὸ Οτ1δδτ. 5160 6840. 350 αερα νς Ἱμπ Τι 
ημεν ΟΠΠ ΑΡΕΕΑΚΗΡ αἱ ρ]εν ΟΙεπι5ὸ Γἱάπιαπίος ΟµΥ Επίμα]οοά Ογτῖοι 

1π ματι Ώαπῃ ] τεκνα φύσει οππι ΔΕΚ αἱ ρ]ετ Ογ1)55ἵ ϱ(5,160 ο(4,55ο ϱἱ 
ΤΠ 3,505 038: 50 Ώαπι ΤογμπατοδνΙπ,, Τη φυσει τεκνα ΟΠΙΠ ΑΡΕΕΘΙΡ 

9. ὃτ. 90, 106. 108. 116. 1{ (εἔ. πιδῖ) νς «ορ ΒΥΣΡ ο (α.πιϱ) Οτ95930 οἱ 

επί 191 Ώ14πιαπΙοἩ 510 (αρ αα]16) Ειίμα]σοᾶ μάτι Τεν {απίπη 16. 31 Τ,οΙΓ215 
Υἱαϊοτῖη τε]] ... ΟΥΤΙΟΝ 115 τεκν. οργήσ φύσει, 109. αθἰ] (5Υ15ΕΝ τε ἁτέε 
Ρει ῥίαπε) Ο16πι”” (οργησ τεκνα) οπα φύσει 

εν ελεευ (Ἀ0): ν” οπι εν | αυτου αἵ. Οἶ6πι” Οτο8ί 195 οεἶπί 4,δὲ1 Ογτα 505 
(5εᾷ απίθ αγαπην ρου) Υἱείοτῖη Ηίεν Απιργδῦ... ΡΕΕΤα Τὸ. 118. 4 ο 

5 ϱο ΑΠΙΡΡ5 15 ΑισίοἩ 111 ϱ(58εΡ οπι. Ῥταθίετεα ΟΥΕΔΐ ϱ{ οµπῃ ϱο ἨΗίεν 

46 εοπ]αποίίοπθ δε οκροβιεταπί. Αίαᾳπε Ηίεν απ]άεπῃ βίο: ,,Οοπῖππς- 

Ποπεπα νεγο «βΙ18βα]6Πι ἵη 6ο Ίο6ο 1π 4πο αἲί: εις αμίεπι φιιῖ ἄένεξ εδ 
απ πιἰκεγίοογᾶία, ατΏἸίταπααχ απῖ αὉ Ἰπάοςσ5 βοχρίοτίρας5 αἀάἰίαπι εί 

νιάππα Ιπο]ανίςεο ραπ]αίίπι ααἲ αὖ 1ρ5ο Ῥαπ]ο, αἱ εγαί Ιπιρεγ]ζας 5ευ- 

ἩΊΟΠΘ αἑ ποη δοϊθηίίᾳα, δαροτβιιθ αδαγραίαπα΄'. Φααθ Ί]]ο απἰάεπη οιηπίπο 

οκ ΟΥ φαπηρβίέ, επἶαθ νετθα οαΕ152 βαρροἁἰίανίέ: τὸν δὲ σύνδεσμο», 
τὸν ὅπου ,,ὁ δὲ θεὸσ πλούσιοσ ὢν ἐν ἐλέει-, ἡγούμεθα ἤτοι παρεμβε- 
βλῆσθαι μάτην ἐν τοῖσ ἀντιγράφοισ, ἡ ὧσ ὑπὸ ἰδιώτου τῷ λόγῳ 

παύλου μὴ τεθεωρῆσθαι παρέλκοντα. 
.ημασ: Ῥ Τδ. 118. ΟΥΤΗΙ 502110οἵθ οπι | τοισ (Β αἲπι ΡΥ8ΕΠΙ εν) παρα- 

πτωμασιν: ἘΕΙᾷ τή αµαορτια (Ρεσεσαίο), Ρ"Ἡ ταισ αμαθτιαισ, Ιἴθιι ρεο- 

οαἑΐς ἆ ϱ Ενρ ΗΙΙ/05 γἱοιοτίη Ηίετ είς (5ο]εί 6ΠΙΠΙ παραπτωµα νετ 

ἀεἰίοέαπε, αµκαθτια ρεσσαίωπι); Οτλαί 55ο ἀεζίοίτῖ5 εἰ ρεοσαξῖε ποδίγῖς (:: εκ 

9, 1): Ἱέετη Βας 136 ταισ αμµαρτιαισ και τοισ παφραπτωµασιν. ΕΒ{απι 
Ρο ΡοΙΙΠ8 τ. αµαθτιαισ οχρτεβδῖς ... Ὦ αάά και ταισ επιθυµιαισ | συν- 

εζωοποιησεν: Ἐδυροτ ἤπεαπι αάᾶ ηµασ (8 εἰ πο οµπι Ε5ΒΕΠΙΙΡ πιογίιὲ 

Φεεςο. οοπυζυζῇσαυίέ ποβ Ουγἱβέο), Ἰέοπι ἆ ο Υς ΥΙε(ονῖπ α{ο ἐὔ οιίπι ἐδδεηιιβ 

πιογέιέ ρεοσαίίο, εοπυἰνἡβοαυίέ πο | τω χριστω: Ὦ 1Τ. Τὸ 118. να:]θ 

(ποῦ απΏ {ι ἀθπιῖά α1) {οἱ (5 οι ἕ π) «ορ ἄὖπι Οµ1δ Ώαπι Υἱοβογίη 

Απιῦρς 119 Απιζγαί (πο. {ΐπι ΗΙΙ/405 Ηίεν αἲ) Ῥταεπι εν, Ἰάπο Ίνη [εν] 

Γχαριτι: ϱ"Έκα 4 ἔρ νρ (οί. [α ἀθπιῖὰ αἱ, δεὰ ΠΟΠ Δι α]βομα) γις- 

(οτί Αιρίοῦ 111 ϱΙΔΙΌ ΑπιῦΡΣΙ15 Απιζἒι αἱ (πος ἀΐθπι Ηίες) ΡΙΔεΠΙ 

οὗ (538 ου τη), οιῖιδ 

091 8, 6 

0οἱ 5, 18 

1, 90 



ος η. ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 

καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖσ ἐπουρανίοισ ἐν Χριστῷ Ἰησου, τ ἵνα ἐν- 

δείξηται ἐν τοῖσ αἰῶσιν τοῖσ ἐπερχομένοισ τὸ ὑπερβάλλον πλοῦτοσ 

τῇσ χάριτοσ αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ ἡμᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 

8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσµένοι διὰ πίστεωσ, καὶ τοῦτο οὐκ εξ 
ὑμῶν, Θεοῦ τὺ δῶρον᾽ 9) οὐκ ἐξ ἔργων, ὕα µή τισ καυχήσηται᾽ 
10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίηµα, ατισθέντεσ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ 

σοι 1μ1ο ἔργοισ ἀγαθοῖσ, οἷσ προητοίµασεν ὁ Φεὺσ ἵνα ἓν αὐτοῖσ περιπα- 

τήσωμεν. 
11 4ιὸ μνημονεύετε ὅτι ποτὲ ὑμεῖσ τὰ ἔθνη ἐν σαρκύ, οἱ λεγό- 

6, εν χθιστω ιησου (Ο 511155. 8459 ρισαΐ τοπῃ 56 ο/ἵη{2/515. 4,588. 563 Ογνίομ 919 

οπι υησ., πος επι ΕιδιοθΙ]5ὲ οἱς): εξίῖα ᾳ Ψἱοέοτίπ ΗΙΙ495 οπι (Ας 

πιοᾶο Ἠαδεί πιοάο ΟΠΙ) 

Τ. ινα εΥδειξ. δα εν χριστω νήσου εἰ, Ιππί 551 012350. 9,699 οµηί 151 Έπς 
πηοε]]94 οἱς: κ (ἰΤ8ΠΒΙΙΙ6ΠΒ αΏ εν χο. νησ. Δᾶ εδἆεπι γετρα) ΡΥΦείεχ- 

πηϊθ]ξ: 51ΡΡΙ νᾶ | το υπερβαλλον πλουτοσ (0’’) εππι ΝΒΑΒΡ᾽ κα 17. 
6τ3” Ον12350 οᾷᾷ (οἀ τ. υ. πληθοσ) Εβπισε!]δ4 Ἐπίμα]εοά.,,. ςτο» υπερ- 
βαλλοντα πλουτον οἵπι ΡΕΕΚΙΗΡ αἱ ρ]εν 015695 Επκπιοθ]! ο”. Ον 
μάτι Ώαπι | εν χρήστοτητι: ΡΕ ε. τη χρ. | εν χριστω (5 Χὺ) ιησου: 
Ρ"ΕΈξτα ἆ ϱ 6 αθείμτο ὙΠοίοτίη (ποπ Ἠϊεχ Απιργβί είς) οπι µήσου (8ΥΥ 

56Ἠ αδ{ΠΡΡ απίθ χριστω Ρροη) 

9. τη γαρ χαρ. εστε σεσωσµενοι (Ρ σεσωµενοι): ΡΕ” ἆ ε ΒΥΙΣΕΝ αγ αθίἩ 
τ. γ. αυτου χαριτι σεσ. εσµεν (εσµεν εὔ. [ο] οοΡ, ϱ{ εἴ. Ἱη[γα Ῥείγβ]εΣ) 

Γ δια πιστεωσ (9/) οππι ΝΗΡ"ΕαΡ 1Τ. 6133 Τ6. 80. Οτόα 141 (εβ1ίου 
τη γαρ - πιστεωσ αποῖς Ιπο]αδί() ΟΗΥ 1 ΤηρΗγ]ίσὲ... ς ΤΙ δια τησπιστ. 

οππι ΡΕΕΚΙ, αἱ Ρ]εν Βαθείμ 515 Επίμα]εοὰ Τατ Ώαπι ΤΗΡΗΥΙΟΟΙη Ο6ο | 
εξ υμµων: ϱΕα 46. 69. τὸ. Τθ6. 80. 115. 190. ἆδο ἆ ϱ Εἔ ρ αγπιθᾶᾶ Οδ 
οοπα Ώαπι ΤΗΡΗΥΙΕΟπΙ Ο6οξοπι εξ ημων. Ῥταείετεν ο Ἠπο Ρο]γοΙ 

(Ώτεςκ»τΤ) ειδοτεσ οτι χαριτι εστε σεσωσµενοι, ουκ εξ εργω», αλλα 
ΨΦεληματι Όεου δια νήσου χριστου. Ιί6πι Ῥείτβ]εχ αρ 64119105 οθεν 
καν χαριτι ἔσμεν σεσώσµενοι, κατα το αποστολικον ϱητον" και τουτο, 
φησιν, ουκ εξ υμων (ία 611, αρ Έοι”;ὁ ημων), Θεου το δωρον' ουν 
εξ εργων, υνά μή τισ καυχησηται. 

9. ουκ εξ εργων: Ὁτ. καν ου. εργων | καυχησηται: Ε8 -σεται 
10. αυτου γαρ εἴ. Νᾶ ... ἲ Θεου γαρ | ποιηµα: 4Τ. -ματα | εν χριστω 

ιησου (8ΥΥ5Ε8 αθίὮ εδ. Ο).): 1ο] αἰ]βοηπι Ταεγμπατο δα γἱοίογΙη ΟΠΩ 
ιησου ... ΕΕ ἆ 6 Ρ εν χύριω ιησου | επι: Έα ὃἵ. Τὸ. Τ4. 109. αδΟΣ αἱ 
380Υ α] Τμάτί Ώαπ επ... ἆ εξς νρ ΗΙ6Υ αἱ π ορεγίδις δοπΐς, ὙΙοῖο- 

τΙπ ΑπιβΥβί ἴπ ορεγα ὀοπα 

11. διο µνηµονευετε οτι ποτε υμεισ τα εΌνη εν σαρκι: ΜοϊοπθρΙρμΣ18 

ο(ὔτ1, πὲ Ίοεπ5 οχδοτῖρίας δεί, µνήµονευετε (51εῦτ1 015. 6ο 4515 µνηµονευ- 

0ντεσ) υμεισ ποτε τα εὔνη. Ἀἰπι]ίεν Γ]1α150Ί φησιν" μνηµογευοντεσ 

Ιηέτα Ρ. 616 νετρα ϱ8ΙΘΠΔΘΟΧΟΠ 155 ρῖο απιεπάαπάα Βιιηΐῖ πέ Ῥτο 

καὶ τὸ δύνατον βοτϊραίαν κατὰ τὸ δύν. Ἰέεπι ὀφείλετε Ῥτο ὀφείλει δὲ. 



ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 15. ο 

ς - ” λ 

µενοι ἀκροβυστία ὑπὸ τῇσ λεγομένησ περιτοµἠσ ἐν σαρκὶ χειροποιή- Ἀο3, 39 
19 [ᾖ τ - οκ νπεώ, υ Χ. ον. ὼ μι , 

του, 13 ὅτι ἦτε τῷ καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶσ Χριστοῦ ἀπηλλοτριωμένοι 
- , -ὃ π λ ; - - - 3 , 

τησ πολιτείασ του Ισραῇλ καὶ ξένοι τῶν διαθηκώὼν τῇσ ἐπαγγελίασ, 
” ] ϱ) - . .] 

ἐλπίδα μὴ ἔχοντεσ καὶ ἄθεοι ἐν τῷ κόσμφ 15 νυνὶ δὲ ἐν Χρι- 
στῷ ᾿]ησοῦ ὑμεῖσ οὗ ποτε ὄντεσ μακρὰν ἐγενήθητε ἐγγὺσ ἐν τῷ αἴ 

- - / { - 

µατι του Χριστοῦ. 14 αὐτὸσ γὰρ ἐστιν ᾗ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσασ 
«ἳ Δ - -- 

τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ µεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσασ, 19 τὴν 

οτι ποτὲ υμεισ τα εΌγη. Ἀϊπιϊ]ίεν Ῥτο ὅιο µΊηµονευετε οτι Εᾷ δια 
τουτο μ)γημογευοντεσ ({ Ρτορίετ φιιοᾷ ΠΙΕΠΙΟΥΕΒ εδἰοίε, 6 Ῥγορίετεα ἑ ἰάεο 

φεοογάαπιύηά ἑ πιεπιο) ... ἆ ο πιεπιογίαπι Ἱιαδεηέεθ. ΟΕ θΙαπα Ψἱοίονίη ααϊ 

46 ν. 11 Ιοᾳπαίπτας δἷο Ἱποῖρῖέ: ,,Το8, Ἰπαα]ε, φιξ αἴϊφγιαπάο εγαξῖς 

σεπίεΒ ἴπ οαγπε"' αἵο | ποτε υμεισ Ίου ογάῖπα ουπι Ν ΑΠΡ Θίος 1Τ. 97. 
τὸ. 116. 116. ἆ εξνρ ΡΙαΙ 561 ιά ἘΕπίμα]εοᾶ Ογτβάτο Ἠίεν Απιῦ 
11933 (1555) Ἐοτίπηπ αρ ΑπρᾶϊδΡ1984]...ς υµεισ ποτε ΟΠ ΝΕΡΌΚΙΡ 
αἱ Ῥ]ετ ΒΥΥΡ (8ΥΙ5ΕἨ ϱ0Ρ αΤΠΑ βείἩ Ρο ποτε ροβί υμ. τα εθνη) Μεῖοι 

αρΙρΏ (ν]ᾶς απίε) Οµν Τμάτί Ώαπι αἱ Αιρβα19 (951) α] ... ἘΡίᾷ υμεισ 

οι ποτε, Ι{επη ϱ 008 φιῖ αἴζφιαπιᾶο εγαέδ Φεπίες ὕπ εαγπε, φαξ; Ιπι]]1έθτ 

Ονἱπί4,δ43 φος φωζ αἴφπαπᾶο φεπίέεΒ ἐπ 6αγπε ἀῑοεδαπιιπῖ | χειροποιητοι: 
ΡΞΕΡΙΕΒΙ --ποιητω (ἆ ο {5 ΥΕ εἰς - οἴγοιπιοίκῖο πι οατε ππαπιι }ασία) 

19. τω καιρω εκεινω οἳπΙ ΝΑΒΡΊ μα 1Τ. ἆ ο Ερ {οἱ α1186Ἀη ΜοΙοπεΡΙρἩ 518" 

ὅτι ΟΙ πί 4 4 Ομτὸτοοπη ΟΥχΒάΤο γ]οξονίπ Ἠϊει Απρξα!Σ.,..ς (0509) 
Ῥίαεπι εν ΕΠΙ ΡΟΕΚΙΡ αἱ {εγθ6 ΟΠΙΠ Υ5 «ΟΡ ρο Οτσαί1ή! Τ]α]56ῖ Ομτῖδ 
χι Ἐπίπα]εοᾶ Τμᾶτί Ώαπι αἱ Τετίπια!ο 1 ΑπΙΡΥΑέ 4] | απηλλοτρι. τησ 
πολιτ. τ. ισρ. 6ἳ. ΜεΙοπθβΙρΏ Ον εαί 141. 161 Τ]α] Τεγµπατο γ1οίογΙη οἱο: 
ΑΥΤΑ ΟΠ | πολιτειασ πί ΝΑΡΕΕΑ(Εα πολειτ-)κ5Η1, οίς, 1ΐθπι Ἡ ε ΠΟΠ Ίπ]α, 

{οτπηα αἳὖ 1ρδο ΒΑ νε] Β" Ιηβεχίο ... ΒΡ α] πολιτιασ | του νσραηλ: Οτ 
1/41 του θεου, ΡΕΙΡΕΗΡ και δεν. τω) δια δ. αυτου | των δια8ηκων τησ 
επαγγελιασ (Απιριας»31035 Ῥγοπιϊθαίοπῖς ἐεδίαπιεπέογιωπ; Ταγίπιδγο ντ 

Αασοοπί {ζαιδί1 Απιργβί αιάδθξΤΠΙ10 {εδίαπιεπέογιπι οί τοπιϊρσιοπῖς): 

61. 6133 218. 5ο ο8οῦ των επαγ}ελιων τησ διαθηκησ...Εᾷ ἂἲ ος 
Τετιπλτὸ Ὑἱοίοτίπ Απηυσιι αάά αυτων, Ίξεπι { αθί] ΟνἰπνδΣ οὔμς, 
1ΐθπα ΟΥ44195. 51618 ϱπί5,155. 4107. 698 του Θεου (ΠΟΠ έθπι ὅ,9- 4,106 ϱ6 

σαΐ 151). Ο6 ας εἰ. Ώ1αΙ5515 ουτωσ καν υµεισ ποτε ητε, φησι», εχθροι 

του Όεου και ξεγοι τῆσ επαγγελιασ των διαΘηκων’ νυν δε αντικατηλ- 

λαξεν εν τω σωµατι τησ σαρκοσ αυτου. ΑΠίει Ὠ1α1561, | αθεοι: τα 

αθυ 1.6. αὔεου | εν τω κοσµω: Ἐὰ 6 ΟΧΕΑΙ 14{ αάᾷ τουτω, Ἱέθιη ἔπ Ίου 
ππιζο ἆ ο { να (5οᾷ ποη απι {ο]) Οτϊπί»Ι59 οἱ ή δ” γΠοίονίη Απιοιι αἱ 

18. νυνι: ὃτ. νυν | εν χριστω ιήσου εἰ. ΜεϊοπθρΙρΏ 518. ὃτα ϱἱο (ΑΥΥ5ΕΝ εν 
τὸ γω, πί 5ο]εί) ... 1 ΠΙΠί210 Τογηβτο δν ΟτΙη{ 4/45 Ὑἱοξοτίη οπι 

κ«ήσου ... αθἲᾗ Ρ]απθ οτη | εγενηθ. εγγυσ οΙΠΙ ΔΑΗ 11. 81. ὃτ. Απ. τὸ. 
ἓνρ ρο ΜεϊοπερΙρη Τα 567 Ἐμβεο]οδο Ἐπίμα]οοά ΟΥτΕΙΑΡΗ209 ϱ 4 100 
Ιχϊπ{210. 510 Τργίηατο Οτ]πί γ]οίοχίη Απιργβί α]....ς ΤΙ εγγυσ εγενηθ 
ουπι ΡΕΕΑΚΗΡ 31 Ρ]ετ 4 ε ρ νρζἀᾶ Ί8εμπῃ αγταῖξ ασπι ΟΗ158 Τμάτί Ώαπι 
4] | του (Β οπι) χριστου: ΜεϊοπερΙρα αυτου, Ἰέεπι εἶις ΓαετίπαΒτο 5,17 

ΤΙΒΟΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. Τ. οᾱ. 5. 458 

Ἐο, 4 
Ηεῦ 11, 14 



6074 2, 16. ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 

ο», ἔχθραν, ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ τὸν νόµον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγµασιν 

καταργῄσασ, ἵνα τοὺσ δύο μτίσῃ ἐν αὐτῷ εἰσ ἕνα καιὺν ἄνθρωπον 
σοι ,σο,2 ποιῶν εἰρήνην, 16 καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺσ ἀμφοτέρουσ ἐν ὁνὶ 

σώματι τῷ Θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ, ἀποκτείνασ τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ. 

Ῥεστιο ΤΤ καὶ ἐλθὼν εὔη]γελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ εἰρήνην 
ποτ τοῖσ ἐγγύσ, 18 ὅτι δι αὐτοῦ ἔχομεν τὴν προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι 

ἐν ἑνὶ πνεύµατι πρὺσ τὺν πατέρα. 19 ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι 
καὶ πάροικοι, ἀλλὰ ἐστὲ συνπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ, 

15. ς (ποη 0 55) λύσασ 15 τὴν ἔχθραν ἐν τ. σα. αὐτοῦ, εἴε, ἵωη λύ- 
σασ,15 τὴν ἔχθραν ἐν τ. σα. αὐτοῦ, εἴο | Εᾷ εκθραν, τει ν. 16 | εν 
τη σαρκι αυτου: Ἱέα ο. Τετπατο ὅν1τ, αἀθῑίαπε: εοᾶ Ματοῖου αὐδία- 

Πέ θα, αὲ Ἰπ]πιϊοϊέήαο ἀατεί 6ΒΥΠΕΤΗ, απαβῖ εαΓΠΒΙΙ υ]ξῖο, πο ΟἨαΙβίο 

αεπιπ]αθ.’' | καταργησασ (ἆ ο ἀεβίζέμεπς, 6 ἀεδίγιεπα, ἔ νε Ι9Ι510 γ]ο- 

εοτῖη Απηζισι γε]] ευασιαπθ): ΡΕΙ"Ε" καταρτισασ | κτιση: 5 4Τ. 116. 
1189. α1256Γ -σει | εν αυτω επι ΝΤΑΒΕΡ ὃ. 14. 1Τ. 91. ὃτ. 4Τ. 219. 258. 

Αι οοᾶ ῬχγοσορπίεερΗ 11636 ϱἱ1646.,, ς Τί εν εαυτω οἳΠῃ ΝΕΡΕΕΒΙ, αἱ 
Ρ]οι 8ΥτΡ Ειβπιαί2ὔτ Α{μ414 οἆ οἱ699 Βρ!ίρΙΣ ΟἩ Εέμαιεοὰ Ογτίμθς 159. 
165 Τ]άτί Ώαπι. Πέοπη ἴπ 8ε ρβο ἆ ο Ἠϊετ, ὑπ θεπιείύρεο ἔ ϱ πι]όθ νρε]θ 

ἀεπιῖά {οἱ Οτῖπί«,δῦδ. 645 Ὑ]οίονῖη α], απ {απ αἱ ὕπ δεπιεέ ἔρδιωα, εἴο ... 

593 «ορ Α{Πδ56 ΕΡρΙΡΗ 365 Τμάνέ "1051 (56ἆ ποπ αἆ Ἡ. 1.) οπι | εισ ενα: 
ΕΕΣ εινα (56 ιν. Ῥπποίο ποϊαίιπη) | καινον: Ἐ καν µονον, ΕΕΤΕΕΙ κοινον 

16. αποκαταλλαξη (Ες -αζη): ΕΙΡ αἱ Ρ]Ηβ819 -αξει | εν εν σωµατι τω 

Φεω: Τ]άτί5»1051 εν ενι πνευµατι προσ τον Θεον | εν αυτω: Σα 116. 
εν εαυτω, 1{θπι ἐπ βεπιεζῖζρειιπι ἆ 6, τι δοπιείῖρεδο Ε 5 πι]θό νο 6ο α1πι ο ἆ 

Ἰαΐ αρ Ἠῖον Υἱεοτίη ΑπηῤηἍσα”Ἕό Απροοπί[αιδί55 4]: εοπίτα Τοατίπιατο 
611 {η εο (ᾳποά τεβρίοϊξ αἆ νετΏα ἴπ ππο οοΤροτε), Ἠϊει ὕπ εα (1. 6. 

οἹισε). Ο8 Ηϊοιοδδ1: ρε ογισεπι ὑπίεη]σῖεης ὑπιζπιϊοτέίαπι πι εα. ἈοηἨ αἲ 

ἵη ΤιαΗπῖς οοαἹοῖρας µαροαίατ, ὧν δεπιείζρεο, Ῥτορίεν ἄΤαθοῖ ΡρτοποπιΙΠῖβ8 

απιρϊρπ{{αί6πι. εν αυτω επίπῃ δἳ η θεπιεῖμεο αἱ πι εα, 1 εδὶ εταςε, Ἱπ- 

{6]]1σῖ ροΐθ8ί, απῖα οταΣσ, 1ὰ οδί σταυροσ, Ἱηχία ἄΤ8ες08 Ρ6ΠεΓΙ5 Τῃ88- 

σα] 1η] οςί." 

17. ειρήνην 599 Ίοοο οι ΝΑΒΡΕΕΑΡ 11. Τ1. 80. (ϱΕτ" Ρἱ5 ειρηνη) ἀεῖς 
ΥΕ Ρο 60Ρ ΤΠ αεἰμαίς Οεἰπί 4/δ1ὅ Έπβρς δ5τ Ῥτοεορθδαδ15 ΟΥρ3586 ΗΙΙ1Τ6 
γ]είοσίπ Απιργβί Ηίεγ αἱ πια. ΟΕ οἱ. ΝααΒ5ΠΙΡΡ 111 και ποιησο» ειρηνην 
τοισ µακθαν, τουτεστι τοισ υλικοισ καν χοῖκοισ, καν ειρηνή» τοισ εγ- 

γυσ, τουτεστι τοισ πνευµατικοισ θἵο ... 6 πι ΟΠ ΚΙ, αἱ Ρ]ετ 5γτπίς 
Τ)1α 869. 811 Οοηβί)δά ΕβΡ5535 Ομ” ἘΕπίμα]εοά Τηάτί Ὁατη. ΟΕ οὔ. 
Τογίπιατοδτ. ος ἱέαφιε αππιπἑίαπέε ρασεπι εἶδ φιξ Ῥγορε, εἰ εἴε αιξ 

οπ46, ασσεδεµπο οοπδεσιηῖ εἰς. 

18. εχοµεν: νὰ εσχοµεν ... ΟΥ 58151 (ρο5ΐ την προσαγωγην) εσχηκαµεν | 

ον αμφοτερον: 1, δΤ. 63. Τ4. τθυῖὰ αδ.τ ΟΗΥήή οπι οὐ 

19. αρα ουν (ἆ ο ἓ να Υἱοίοτῖπ Ἠίεχ Απιῤγςί ἐγᾷο, 6 Παφμε): Ἐᾶ οπι ουὐν, 

Ίέρπη Οτεαί εοτθά | αλλα (ία ΝΒε”; ΑοΡ"Εα τε]]4 Βα5 αλλ) εστε ΙΠΑ ΝΑ 
ΒορΕτα 17. 81. Τι. Τὰ. 1 να ϱο Βαβῦδρίθ45 Η11584 γΠοιοτῖη Απιῤαὂτα 
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2 ’ "ήν ” / -” 3 / Ν 

20 ἐποικοδομηθέντεσ ἐπὶ τῷ Θεμελίῳ τῶν ἀποστύλων καὶ προφη- 

τῶν, ὄντοσ ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ «Χριστοῦ Ἰησοῦ, 921 ἐν ᾧ πᾶσα 
3. Ν ’ ” 3 Δ ο 3 / 3 

οὐκοδομὴ συναρμολογουµένη αὔδει εἰσ ναὸν ἅγιον ἐν κυρίῳ, 23 ἐν 
στ λ ς -- ” ” - 
ᾧ καὶ ὑμεῖσ συνοικοδομεῖσθε εἰσ κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ ἐν 

πνεύµατι. 

11], 

’ - ς - - 

1 Τούτου χάριν ἐγὼ Παῦλοσ ὁ δέσµιοσ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ 
« -- - - 4 3 ’ ” 

ὑμῶν τῶν ἐθνῶν -- Ὁ εἴγε ἠκούσατε τὴν οἰκονομίαν τῇσ χάριτοσ 

39 6{Ρ5558. 61. 18 ΑΙΙΡΡΣΣΙ 6{Ρ556 ϱ{Ρ5111 Απιογςὲ.,. ς αλλα βίπε εστε 
επι ΡΟΕΞΞΚΤΡ αἱ ρ]ον (Ε Ιδίίαγ αλλα εκ Ὀ6 ἰταηδίπ]]ξ αἀάῑίο εστε εκ 

Ῥ οπη βἱσηῖς απίθας ἀε]είατ) 5γτα!χ «ορ αχ Οτ68ΐ 151 οισαΐ ΟΥ 64 Βα5 

6ιμ 811 ΟἩν Επίμα]εοᾶ Τμάτί Ώαπι ΑπιῤμσηιιἝα Ἠίου | συνπολ- επι 
ΝΑΒ"ορΕξα... ς Τη συμπολ- οετα ἨΡΚΣΗΤΡ α] οετίο Ρ]6γ. Ῥιαείθτεα 

«λιται ΝΡΕΕ3ΞΚΤ/Ρ αἵο; ΑΒ Ρ"Ε"εα Επίμα]θοᾶ ..λειται 

20. και προφητων: 4" Μεϊοπεν οπι. Βοπδίέ οπῖπι Τογπατἑδ1ή; Α08- 
ἐαΠέ ΠαςγείΙοις εἰ Λγορλείαγιπι οΏ]Ηία5 ἀοπιϊπιπι Ρροβαῖβ5ε ἵηπ 6ςς]6- 

βία 5ἷομέ αροβίο]ος Ἱία εἳ Ρτορ]είαφ΄΄ είο. | ακρογωνιαιου (τ, δΤ. αἱ 
ακρογον-) οἱ. Οτ4135- 145. 191 ϱἱοαΕ 151 ρ{σαί 6οἵ 64 Ἐ)ιβρ5 65 ϱἱ555 Ῥαδῦαρί 

615 οίς.... υ"Ἕξα ΟΥ 157 Εδηίδί10, 4931 Ην ἰςί (66ἆ ποπ 55 σοι) αἆ 

λιδου (11θετο Ο]επιῖδῖ ἀμέλει λίΦοσ ἀκρογωνιαῖοσ εἴρηται, ἓν ᾧ πᾶσα 
οἰκοδομὴ συναρμολογουμένή οίς), Ἰέεπι (οι οί απφιἰατί ζαριε 4 66, 

ἔρεο «πΙπιο απφιζαγὶ Ιαρίᾶε ἓνς ϱ 5αῦ αιιέ) Ἱὲ νο ΟΙ 115. 5)951 (παπί 

501 Τργπατο δτ) γ]ο[οτίη Ηίεν Απιζισί αἱ | αυτου εἰ. πἩ ΟΥ1151" 38 οἱ 
8011 ρ(σαί οογθή ΈΙβΡ5 Ρἱ5 Ῥαφῦαρί ρίο... κ” (ρετεῖί του χὺυ) «ορ ΟΣ 
44135. 191 Ὑ]οίοτίη οἵη | χριστου νήσου ΟπΠι ΝΔΑΒ ΙΤ. 99. 4. οαἰϊχὶ ἔ 
να σο 6ο) αππι Οτή15: Ἠ8. 19τ ϱ(σ8{151 οΕπί2419. 81901 (6ο ΟΥ Μτὸτ. 15. 

115 ο,]πί Ρἱ5 αᾷᾶ του κυριου ημων) Βαθῦδρίθή6 οἰθῖμ5Τ (βεάεάᾷ 3 τὸ χυ 
του κυρ. ημων) ΤΗΡΗΨΙ Αάσρςδι εἴρ5111 εΠομ50 ϱΙΗΡ Απιογςσίι Η]εν 
εζεσΏ 35 ((0Ἰιγίδέο Ίεδιι ζοπιῖπο πιοβίτο) εἳ αἆ Ἡ. 1. αἱ ... ς ν-ησου χριστου 

οπτη ΟΡΕΕΟΚΙΡ αἱ Ρρ]ει ἆ αρ αγταίς΄ Ῥε-[αβίεσρο5ῦ Οτςαίεοτθέ Έ8ΡΣ 

95 ΟἨτή5 Ἐπίμα]σοᾶ Τμάτέ αἱ Ψἱοοτῖη Ἠϊθετεζεςμ40 ρἰθ8αΊδο.,,, νἨ ὃτ. 
αεἰ]ι (Τετπατς ὔ11) του (9Τ. οπη) χριστου 

91. πασα 5ἶπο η εππι ΝΣΒΡΕΕΕΚΙ, αἱ Ίοηρε Ρ]α (οπ1ά αρ Βοτί) Ε5-[αςίέ 

εχροβδ Ο]επι15ῖ Ονσαίσοοτθὲ Ῥαφείμ 51 οιυαρίθήσ ϱμτή Τμάτί α]...ς 

(6500) αά ή οππη ΝΔΑΟΡ αἱ πιισί απ Οσσαί1ο Οµτή τι Επίμα]έοᾶ 
(Βαβειποπῃ 216 / πασα) ΤΗΡΗΥΙ 

23.του Όεου ... Β τ. χριστου 

ΠΙ. 1. του χριστου ευπι Να 61. οδὲΣ 8Ρ9 ἆ ϱ µ αει]αῖτ γαιογιηααδίεν 

«εως 1η ΤΙ του χριστ. ιησου ΟΙΤΗ ΑΔΑΒΡΡΕΚΤΙΡ αἱ ΡΙετ {ἔ Υςδ ϱορ 8ΥΤΡ 

ϱο Ειιί]α]εοὰ Ογγβοίθθ ματι Ώαπι Η11131 ΗΙεν Απιζταί αἱ] ... 41. ο. 
Όκί Οτεαί155 χριστ.ιησ. (5Ίπε του), 110. 1196 {01 ΑΥΙΣΕΝ αππι ΟἨτ”6 

Οψτπθεί 11 ΤΠΡΗΥΙ Ηϊεχ ΑπιρερΣ] (σου Άριστου, 6 του κυριου ιησου 

49 

4, 16 
160968, 16 

1 Ρε 2,5 

41 



ουδ αμθι ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 

σα 1, 1 19 τοῦ Θεοῦ τῇσ δοθείσησ µοι εἰσ ὑμᾶσ, ὃ ὅτι κατὰ ἀποκάλυψιν 

ἐγνωρίσθη µοι τὸ μυστήριο», καθὼσ προέγραψα ἐν ὀλίφ, 4 πρὺσ 
- « 
Οο]ά5δ ο δύνασθε ἀναγινώσκοντεσ νοῇσαι τὴν σύνεσίν µου ἓν τῷ μυστηρίῳ 

-- ο. ας τας .. 2 3 » .- ς »ὁ -ά 

τοῦ Χριστοῦ, Ὁ ὃ ἑτέραισ γενεαῖσ οὐκ ἐγνωρίσθη τοῖσ υἱοῖς τῶν 

ει Ῥπάϊετη 1 οἱ 9 Ἱερ]ίαχ δεσµ. χριστου ησου, ᾳποά ραβδῖπι οΙΠ] νησ. 

χριστ. εοπηηα{αίαχ, ὨΠΡΩΠΑΠΙ νογο επι του χριστου. Ῥταείετθα ΠΟΠ 
Ἰπνεπ]ίαν ᾳποά Ἠπο εοπιραχαγί ροββῖἰ π]βῖ ΕΡ]ι 4, 1. ο δεσµ. εν πυριω. 

Ἱπων εὔνων: ΡΕ 10. αἆᾶ πρεσβευω, Ἰίθπι ἆ ο Ῥοδίμίο; Ἰΐθπι ΤΙ. 1293. 
919. αάάᾷ κεκαυχηµαιν. Π]αᾶ πρεσβευω νά!τ αἴῖαια ασποβοθτο ΑΙΙΌΣΒί 
60π: -- πτιο δε [εφαίίοχιε Ἰιδιθ αῑοπί Γωπισί ἄεί ργουϊβίοπο, Ογέδίο πιδέεπίε, 
ἄεο]αγαι. Οοίθτιτη εξ πὰ Ἠο8 Υθβ9 ΟΥεΔέ1585; ὠριγένησ δέ φησιν, ὧσ 
πρὸσ τὴν φράσιν καὶ τὸ δυνατὸν ζητήσαντεσ ἀποκαταστῆσαι αὐτὴν 
φαμέν, ὅτι οὐκ ἀγταποδέδωκε πφὸσ τὸ »τούτου χάριν ἐγὼ παῦλοσ 
ὁ δέσµιοσ'-, τὸ τί τούτου γὰρ χάριν πεποίηκα ἢ τί µοι γεγένηται, οὗ 
πάνυ τι παρέστησεν. εἰ μὴ ἄρα τοῦ μὲν ὧσ πρὸσ τὴν φράσιν ἀκολού- 
Θου ὧσ ἰδιώτησ τῷ λόγω ἀποπέπτωνε, τὸν δὲ ὀφειλόμενον νοῦν οὖκ 
εὐφραδῶσ ἀποδέδωκεν, οὕτωσ λέξοντα ἄν' τούτου χάριν ἐγὼ παῦλοσ 
δέσµ. χὺ τὸ καὶ δέσµ. ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθιῶν ἐγνώρισα τὸ μυστήριον 
ὑπὲρ τοῦ καὶ ὑμῖν μεταδοῦναι, ὧσ καὶ αὐτὸσ ἐν τοῖσ πρὸ τούτων δὲ 
ὀλίγων ἔγραψα. ὀφείλει δὲ ἀκηκοέναι τὴν οἰκονομίαν τῆσ χάριτοσ τοῦ 
Θεοῦ τῆσ δοθείσησ μοι εἰσ ὑμᾶσ τοὺσ ἀπὸ τῶν ἐθνῶν, ὑπὲρ ὧν δέσµιοσ 
γέγονα τὸ χυ. σολοικισμὸν δὲ νομίζω γεγονέναι ἐν τῷ τόπῳ. δέον γὰρ 

αὐτὸν εἰρηκέναι' τούτου χάριν ἐγὼ παῦλοσ δέσµ. ἰησοῦ χριστοῦ 
ἐγνώρισα τὸ μυστήριον. ὁ δέ φησι' τούτου χάρ. ἐγὼ παῦλοσ δέσµιοσ, 
κατὰ ἀποκάλυψιν ἐγνωρίσθη µον τὸ μυστήριον. ιαο απ άθτη οπηπία, 
π{ δο]εύ, {αοῖζα ΟπΙσεηῖ5 αιοἰοχ]{αίθ, 1Π οοπιππαπίατΙἁπ ΒΙΗΠΙ {Γ8ΠΡΒ- 

(αλί Ἠίαυ, αριαά ᾳπθπῃ ο[7,556 Ίπάς α γατυίς: ,,Θμαπέπι αἆ οοπδέφ µε” 

ἐίαπι 8εΥπιοπῖ {εωίπιφιιε εἰοφιί ρεγέύπεί, αἆ τᾷ φιοᾷ ῥγαεπεκί: Ἠσῖας 

χθί ργα/{]α ερο Ῥαπ]18 ν]ποίας ΤΊ6ςι ΟΗτῖβΙ -- ἄἰπιφεπέιβείπιε ϱεγηιζγεπίεΒ 

πο] φιιοᾷ εἰ γεάσάἰάεγ Ῥοξωύπιις ὑπυεπίγα. 

«την οικονοµιαν: 1, αάᾶ µου | του Θεου: ϱ"ΘίΟΕΡᾷ ἆ 6 Ρο απίο τησ 

χαριτοσ Ροῦπ ... του χριστου, Α αυτοι 

οτι κατα αποκαλυψιν: Ἐᾶ {Ρο κα. αποµ. γαρ... Β ἆ ο ΥΠοβογίη 
(ρ]απθ οι αηέθργθβεϊῖς οοπἰππρίς) Απιοισι (ΠοἩ Ἰξαπι) οπι οτι, Ἠῖπο 

Ίμη [οτι] | εγνωρισθη οππῃ ΝΑΒΟΡΕΑΡ 6. 10. ΙΤ. 28. 81. 6133 τὸ. 90. 
191. 1ΤΤ. 118. 806 1ὲ νς βγταῖϊ 60 αΤΠ πο ΒΑΒΙΙΙ4ΡΡ 341 (φησι' κατα 

απ. ΕΥ». µοι το μυστ.) Ο16πηθδὸ Οτοαί1δέ Οµτήό Επίηα]οοά Ογγλοδέ τὰ 

οίαα 133 ΤΙάτί αἱ Ψἱοοτῖπ Ἠϊον Απιζσςίέ αἱ. Ο8 εἴ, Ιγ15ῖ το μυστηριον 

9 λεγει κατα αποκαλυψιν εγνωρισθαι αυτω ....ς(Ξ αὐ ΝΗ, 88εᾷ αν’) 

εγνωρισε οι ΡΕΕΚΙ, αἱ ρ]οι ααἰλαίς Ώαπα ΤΗΡΗΥΙ Όεο | Εταχβί8 µυ- 

στεριον εί α ολλιγο 

«στ, χριστου: 1Τ. τ. Θεου 

: ἑτεραισ ΕΠΙ ΝΑΒΟΡΕΕΘΚΙΡ αἱ ΡΙ1880 (οπιη αρ Βογ]) 1{ νΡ 8ΙΠΙ βεἰἩ ϱο 
01 απιθδ2: 698 0 γ1,105. 25. 258 ΟΥτσ 380 Οµνάτ Ει{]α]οοά Ογντῖος 999 α{Ππθβί 

11 Τμάτί αἱ ΗΙΙ518 γἱοίοτίπ Ἠϊον ΑπΠΙΡΥΡΕ (εί. ΒΑΒΙΙΙ4ΒΙΡΡ 331 το μυστη. 



ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ ὃ, 8. ό7τ 

. : η ςρὴ 
ἀνθρώπων ὡὧσ νῦν ἀπεκαχύφθη τοῖσ ἁγίοισ ἀποστόλοισ αὐτοῦ καὶ εν 

’ .] / 9 νὰ Δ ” / Ν /΄ 

προφήταισ ἓν πνεύματι, ϐ εἶναι τὰ ἔθνη συνκληρονόµα καὶ σύν- 
λ - ως ο. - 2 

σωμα καὶ συνµέτοχα τῆς ἐπαγγελίασ ἐν Χριστῷ Ιησοῦ διὰ τοῦ εὺ- 
αγγελίου, τ͵ οὗ ἐγενήθην διάκονοσ κατὰ τὴν δωρεὰν τῇσ χάριτοσ ο0ἱ 1,25 
τοῦ Θεοῦ τῇσ δοθείσησ µοι κατὰ τὴν ἐνέργειαν τησ δυνάµεωσ αὖ- 

- 3 Ν 3 / / ς / .ς/ ς / σα 

τοῦ. ὃ ἐμοὶ τῷ ἑλαχιστοτέρῳ πάντων αγίων ἐδοθη ή χάρισ αυτή, ι 09159 

ο ταισ προτεραισ γένεαισ ουα εγνωρισθη)... ς ( αὖ 82) Ῥαετη εν 
ουπι ραις ανά ππαβο «ορ ΒΥΤΗΐΕ | τοισ αγιοισ (Ονή105 Τμιάτιεοὰ οπη) 
αποστολοισ (ΕΏ Απιριδί οπι) αυτου: ΡΏΕα 115. 1]εεί ἆ ε { ᾳ Ρο 
ΤΕρΗγΙ ΗΤΙ515 Ὑπείοτῖη τ. αγι. αυτ. αποστ. Ῥταείετεα Τη ε]ά1{: τοῖσ 
ἁγίοισ, | εν (Εα ΟἨτ αἀά τω) πνευµατι: ΡΕ 9. 433 19. 84. 98, 48. ὅδ. 
61. π9. τ4. 91. α145ο6Υ (εἰ ϱ8ΕεΥ απίο πνευμ.) ἆ ο αεἰῃ αἀά αγιω 

6. συνκληρονοµα εππι ΝΑΒ"ΡΕΚα Ειἰμα]εοᾶ.,,, ς Τη συγκλη- επι Βὸο 
ΚΞΊΤ)Ρ αἱ οετίο Ρ]ετ | συνσωµα «πι ΝΑΒ"ΡΕΕα 17. 4Τ....ς Ἰωη συσ- 
σωμα εππη ΒΖΟΚΙΡ αἱ Ρρ]ει Επίμα]εοᾶ | συνµετοχ. επι ΝΑΕ"ΟΡΊΕά η5ΟΣ 
ες Ὥτπ συµµετ- ουπι ἨΞΡΟΕΚΙΡ αἱ Ρρ]ει | επαγγελιασ 5ἵπο αυτου 

ουπι ΝΑΒΟΡΤΡ 1Τ. 47. Τὸ. 106. ἆ ε απι ἕα ἀρτη]ά {οὶ 109]8ἱ ΒΥΤΣΕΙ σοΡρ 
ΑΥΠΠ αθἲἩ Οµ32105 Ρἱ5 αἰι259 ΟΗτή8 (1η εκρ]εα[ῖοπθ αᾶά του Όεου) Ελα] 
οοὰ ΟγτΙΟΝ 999 οἰπθδί 111 Ἠ]εν Ῥε]αρ Βεάᾶπ] ... ς (4996) αάά αυτου επι 
ῬυρίοΕΕαΚΙ, αἱ Ρίεχ Εξ ῥ Υρε]ε οἰζἀἁ αα σο ΑγτΡ Τμάτί Ώαπι α] Υἱείο- 
γη ΗΙΦ15 Απιρτβί αἱ | εν χριστω ιησου Επ ΝΑΒΟΡ 1Τ. 4Τ. Τὸ. ϐρε ἐ 

νρ Ρο ϱ0οΡρ ΑΥΤΡ (5οἆ εὐ 6.3) ατπι αθί Επίμα]σοᾶ ΗΙεγτῶδ1 0ἱ5 Απιογαι 

Ῥε]αρ αἰ...5ς εν τω χριστω οσπι ΡΕΕΩΚΙ, αἱ Ρίετ 4 ε ς Ον Τπάτε 

Ώαπι α] Υἱοξοτίη ΗΙΙ515 Η1ειτιῶδ, Ίτεπι εν χριστο Ο19105 018 ο(259 ΟΥτ 
198999 οἰπεδί 11... ΒΥΥΞΕΕ ὧν εο. Βϊο Ἠἰαττδα: (ιο εδὲ αιέεπι Ίιου πιι/- 

αἰἐετύίωπι --ἓ είπιιε ἐἶζιιά φιιοᾷ 6εφιύιη’, ε88θ σεπίθςβ εομαθγεάθξ 6ΟΠΕΟΙ- 

Ροτα]ες οἱ «οπιρασ1οίρες Ῥτοπηϊββίοπῖ5 1Π ΟΠτῖςδίο Τ68ι Ῥετ εναπρε]ῖαπα 

-, Φεῖο αρροδίέοπεπι οοπζιοζῖοπς εἴμβ Ώε’ φμαπι ἀἰσίέω οομκβετεάεξ οἵ 

ϱΟΠΕΟΓΡΟΤαΙ65 εἰ εοπιρατοῖρθβ, ἐπᾶεσογαπι Γασέγε πι Παίῦιο 5επιοπθ 

αεπἰεπίίαπι, δεᾶᾷ φωΐα τα Παδείων ὧι ἄταεσο, εἰ δἴπφιζέ ΕΤΊΙΟΠΕΒ δγίαδαε 

αρίσες Ῥιμιεία ἵπ αἀὐυύιῖς εογέρίιιγίς Ῥίεπια διωιέ δεπδιύιθ, Ῥγορίεγεα πιαρῖε 

υοζωπιι ὕι σοπιροδἰέίοπε δέγιοέπγαφιε υεγὂοΓΊπι ὝἸιαπι ἴπέειζφεπέία ρεγ- 

εἰϊατζ, 

Τ. εγενηθηήν ἐάπι ΝΑΒΡΤΕΟΡ 11, δΙ. 4Τ. Τὸ. 80. οαεἰχί Επίμα]σοᾶ Οε6ςέοπα 

(ποπίχ!) ,.. ς εγενοµην επι ΟΡΕΕΚΙ, αἱ Ρ]εχ Ον Τμάτί Ώατῃ αἱ | τησ 

ῥοβεισησ (40) εσπ ΝΑΒΟΡΊκαρ 10. 1Τ. 298. 81. 99. Απ. δτ. Τὸ. 80. 
19τ. οαΗχί ἆ α ἔ ρ νρ εορὺί Βπαίλμα]έοὰ Ὑϊοξοτίη Ἠίει Απιριρία]...ς 

ΤΙ την δοθεισαν εππι ΡΕΕΚΙ, αἱ Ρ]εχ ϱοῦ1 ΟΥ Τ]άτί Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ Οεο 

6. ελαχιστοτερω ϱἳ. Ο11456 εἰῶ,6υ οἰσαί οἵ δὲ Τα] 310 {ΔΙ 191 οἱ... Ε 
49. ελαχιστω | παντων 5ἶπθ των έ«ππΠι ΝΑΒΟΡΕΕΟΑΚΙ, αἱ Ίοηροα Ρ]α (οπ1Ἡ 

αρ Βοτῖ) ΟτΡΙ5 εἰσαί σος Ὦ]α] Ριάσί ΕυἰΠα]σοά α.πια...ς (5 αὖ 2) 
α4ά των εππι Ῥ αἱ πια ϱο Ογτβά 135 Τμάτί ΤΠΡΗΥΙ | αγιων αἱ. Ον Ὀ]αὶ 
Γιά είς... 4. Ομτεοά (αρ 9) ανθρωπων, Ατοβθ] 553 αροδίοζογιπι, 

46. αγι. αποστολων ... Τ9" οπη, Ἰίεπι Τεγαπατο δ,18; Πλαίαπι ἴπφιί οἷδὲ 

αροβίοζις φγαξίαπι πουϊβαίπιο οπωιίι ζζπιύιαπιᾶἰ οπιπεΒ: 4μαε ἀἱερεπδαίίο 



0τ8 8, 9. ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 

Όο11,5τ τοῖσ ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι τὸ ἀγεξιχνίαστον πλουτοσ τοῦ ΧἎρι- 
- ολ ιά Ξ -- - 

οο11,56 στοῦ, ϐ καὶ φωτίσαι τίσ ἡ οἰκονομία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἄπυ- 
Δ - ’ - -- - . 

κεκρυμµένου ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ δεῷ τῷ τὰ πάντα κτίσαντι, 
- -- - - . - ’ .- 

10 να γνωρισθῇ νῦν ταῖσ ἀρχαῖσ καὶ ταῖσ ἐξουσίαισ ἐν τοῖσ ἐπου- 
, Ν - Β / ς ; / -- -- Π 

11. θανίοισ διὰ τσ ἐκχλησίασ η πολυποίπιλοσ σοφία του Όεου, 11 κατὰ 

βαογαπιεπίέ οοσιίέὶ αὖ αευίβ ἔτι ἄεο φιιῖ οπιπία οοπαϊἰάά. Αἲ Ἠαες τὶς 88115 

Ῥτοβαπέ Ἠαςο ἵπ 16. Ῥετρῖέ: γαριωζ ]ιαεγείίεις ἵπ Ργαεροδίζοπεπι ; ἄε εἰς 

ααθ ργαθεθάιηί πΙΒΙ] αἀποίαί ... 409 | αυτη: τα ἔρ αἀά του Όεου ͵ 
τοισ εΘνεσιν ΕΠΙ ΝΑΒΟΡ 38. 91. 61. οδὲῖ «ορ αθίλ Ἐπίμα]εοα,,, ς Τὶ 
Ῥτααπι εν ουπι ΡΕΕΕΚΙ, αἱ ΡίεΥ 1 νρ Ρο δυταῖς ασπη Ρία]510 Ὀ1αῑτί 191 
Οι ΟΥεβά 135 Τμάτε Ώαπῃ αἱ ΗΙΙ 54: 515 Υἱοίοτίη Ἠϊεν Απιζσεί αἱ [ ρ 
ευηγγελισασδαι | το αγεξιχν. (Εα ανεξεχν.) πλουτοσ οππη Ν”ΑΒΟΡ"Εα 

1τ. τή Ἐιίμα]εοά (Ώαπῃ το εἳ πλουτογ) ... ς τον ανεξιχΥ. πλουτον 
οἳπι ΝΟΡΟΕΚΙ,Ρ αἱ ρ]εν ΡΓἱα1 510 141191 ΟΥ ΟΥΤΒά 125 Τμάτί αἱ | του 

ἆριστου: 1Τ. αυτου 

9, φωτισαι (Μζωπιίπαγείς να, ἐπωπιίπαγε ἆ ϱ Άπι {) βίπαο αἀάἹίαπη οπΠη 

ν”Α 6733 οοἆ αραιά Βοε5 ΟΥΤβά 135 (Βἱνααοίθ2) ΗΙ]54 Αιιρξεπ αᾱ Ηί 5 Ἠ]εν 
(Βποίααέ απἱάςπι Ι6οίίο αἱ Υα]ὶ εἀ1ά1ί οπιπεΒ, 5εᾶ αεῖαπι οοπιπι 19555 
ο{δδά οπα]ββίοΏΘΠΙ οΟΠΗΥΠΙΔ4) ... Ιωηπ αἀά [παντασ], ς ΤΙ παντασ επι κ 

ΒΟΡΕΕάΚΙΡ αἱ Ρίαι 1έ να τα]! Τ1αΙ1310 Ῥιά 115 Ον Εαίμα] αἱ Τετί 
τηΥΟ 5,18 (ν]ᾷς αἆ ν. 8) Ψἱοίοτῖη Απιρτςίέ αἱ :: φωτισαι νιάεῬαίπχ Ῥο- 

βίπ]αγθ ασσοαςα(ἶναπι. Θααπι αιοἰογ]ἰαίθπι 56ο (1 ΒΙΠΙ15, 68 ΠΟΠ ΠΙΙΠΟΥ 

θοβὲ 4παπη ᾳπαθ α)118 ]οσίς νθγαπι τος ἑιίθθο ν]ἀείατ. | ή οικονομια πι 

ΝΑΒΟΡΕΕάΚΙΡ αἱ Ρ]οτ 1{ νς βγταίγ 60Ρ αΤΤΏ αθίὮ ϱο Τ]α] ΠΓΙάτῖ αἱ πηα 

ΤῬεγίωατο Ἠ1] ΨΠοίοχ]π τ6]]...ς (Ξ αὐ 52) η κοινωνια οἶιπι 8ΤΠΙΣ αἱ 

Ρατς | αιώνων: ΓΕ ΕΕ 5ΥΤΡ αἀᾷ καν απο των γένεων | εν τω Όεω εἴ. 
Τοτίηατο σ 18 Ἠ1]54 Υἱοϊοτῖη Ἠϊεν Απιζγαι οἴςο ... κ (αἀάια1ίε) Ὀ]α]5το 

Μεϊοπίετί οπ εν. Θπααπι ἵπ τοπ Τον μαϊςδ15 (ν]ᾶςα απ{ε): γαριζέ ιαεγε- 

ἐίσιι ἵπ Ργαεροδίέίοπεπι, εἰ ἴία {εί εοῦί: οσσ]{1 αὉ ααονΙ5 ἀ4εο απ οπιπία 

οοπά1αῑξ. Φεᾶ επιῖσαί |Γαἴδιπι οἴο :: οοπβιπιαί Ισ]έατ Μεϊοπῖς Ιεείίοπεπι 

(αξ οίΐαπι α 11) Ὠία] { τα παντα: Ρ"Έα (Ομγοοᾶ 5εππε]) οι τα | ατι- 
σαντι 8ἱπ6 αἀἁῑίατη οἳπῃ ΝΑΒΟΡΊΕαΡ ΙΤ. 4Τ. 48. τὸ. ἃ ο { ρ πηδὸ νρ 

ΒΥΙ5ΟΗ ϱ{Ρ ἴχί «ΟΡ αΤΠι αθίὮ πο Ὠία]5το τα 197 Ῥας ο (οετίε π]μ1] 
αάάῑθ) Ἐπί]α]εοᾶ ΟΥΥβά 135 Ταγμηατο 1 Ἠ]ϊειν Απιζτςί Αρθέη αά Π1{5 
8] ..,ς (Ξ αὐ 82) αἀά δια (ησου χριστου οππη ΡΟΕΚΙ, 41 Ρ]ες 5ΥΣΡ ο.” 

ΟΗ125 (και καλωσ εμνηήµογευσε κτισεωσ, εἰπών ' δια τὸ χ0) Τιάτί Ώαπι 
ΤΠΡΗΥΙ Ο6ς (1ἐεπινίᾶ γΠοίοτίη, Νοη αβθτί Ίρδα νετῦα, δεἀἕοπι ἨβΡεί: 
Ίγρο ογεαἰοτ 1ἰοεί ἄεις αεοἰρἰαέι”, δεᾶ εν Οιγἰδέωπε ἑαπιεπ ογεαίον ἄειι. 

6Ο εαίογ επιπι πο οοπυ επί ἄεο, δεᾷ οοπυεπὲέ 6]μκίέο, εἰ δἷο 267 Ου ἱβέπι 

ἄεο. Π1ἱε επύπι ϱεπιτέ Ολιγἱδέωπι, Ολγέδίβ ογεαυῖέ οπιπία ἴρδο ἄεο ορεγαπίε 

εἰ ρεν 85ε ογεαπίε.) 

10. νυν εἰ. Α{1ι699 14 ἱτὶ 191 ΟἩΥ Βενογίαπεαί 15 Τ]άχί Τοῦῖας αρ ΡΠοίξοᾶ 
325 (ἨΏο]ςΚ154) Ώαπι αἱ Ἠίοτ αἆ Π. ]. οἱουίμΣ... τα ἆἲ {νε αγιδὮ 
ατα Ο15)545 Τργίπιατεδ,18 γ]οίοτίπ Απιοιμι αἱ οπα | πολιυποικιλοσ σοφια: 

9τ. πολλή ποικιλοσοφια 



ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ ὃ, 15. ο 

ῃ - 5 πα , Ε - -3 - - / 
πρὀθεσι» τῶν αιώνων }ν ἐποίησεν ἓν τῷ Χριστῷ 1ησου τῷ πυρίῳ 

ἡμῶν, 12 ἐν ᾧ ἔχομεν τῇν παρρησίαν καὶ προσαγωγὴν ἐν πεποι- 
/ Δ - - 

Θήσει διὰ τῇσ πίστεωσ αὐτοῦ. 

185 4ιὸ αἰτοῦμαι μὴ ἐνκακεῖν ἐν ταῖσ θλίψεσίν µου ὑπὲρ ὑμῶν, 
4 Δ [ιά -- / / 

ἥτισ ἐστὶν δόξα ὑμῶν. 14 τούτου χάριν κάµπτω τὰ γόνατά µου 
ι - τ - - Ν Ν 

πρὸσ τὸν πατέρα, 15 ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανοῖσ καὶ ἐπὶ 

11. εν τω χρι. ιησου Τη ΝΔΑΒΟ” 1Τ. δτ. 116. ἨἘιίμα]εοά.... ς εν χριστ. 

νησ. εστι κ ΘΙΕΟΦΡΕΚΙΡ αἱ Ρἰετ ΑἴΠ65ὺ Οµτ Τμάτι Ιοῦ αρ Ῥμοίςος 333 
Ώαπι α].... 114. {Ο1επιῦῦθ εν χριστω, ΒΥΙΣΕΝ εν νησου, 8Τπι 5ο {ΣαΠΒΡ: 
067 ἀοπιέπιπι ποδέγιηη Πεθυπι Οηἰδέήν ... Εξὶς 5 εν (απίππη 

19. την παρρησ. (Β" παρησιαν) και προσαγωγ. επτη ΝΑ 1Τ. 80. Τεπι ς 
ΤΙ την παρρ. κ. την προσα. επι ΟΡΌΚΙΡ αἱ ρ]εν Αλό5ὸ Ον Εαίμα] 
οοὰ Τ]άτί Ώαπῃ 4]. Τίεπη {νρ το]! ... Ρ"Εί«Β τ. προσαγ. κ. τ. παρρ., 
ΕΡτᾷ τ. προσαγω. εισ την παρρ. Ὀο ἆ ὁ είο ν]άθ Ροβ{. | εν πεποιδη- 

σει: Ρ εν τω ελευθερωθηναι. Ῥεάἁσηί αιΐθπι ἐοίτπη Ίοουα {να Ηϊετ 

αἱ Παιοίαπι εἰ αοξθδδιπι πι οοπ/ᾶεπίία, ἆ ϱ Πμσίαπι πι οοπ]ζεπίῖα εἰ 

Πἱθεγίαίεπι, σ Πάποίαπι ἵπ οοπ]άεπίέία ἵπ οοπ]άεπέία (5ῖςο, ἴπι οοπ]ᾶ. οἳ το 

και [εισ2ὂ] τ. παρρησ. εἰ Ρτο εν τω ελευθερωῦ.), Υϊοίοτίτ ζδεγίαέεῖι εί ᾿ 

ααἰέηπι ὑπ οοπΠάεπίία, Απωθιςί ζἱθεγίαίεπι ἴπ οοπ/άεπίία, Βαᾶι] Πδετίαίετι 

εἰ αοοθβδιῖι 

18. ενκακειν (885 αἱ εγκ-) εππι ΝΑΡ” εἰδρΆ 18. 1Τ. ὃτ. 99. 4633 ΑΤ. (Βαί]α] 
εοᾶ εγκαλειν) ... ς ἔπκακειν οΝΠπι ΟΡΟΕΕΕΕΚΙΡ αἱ Ρίεν ΟΥ Τμάτε Ώαπι 

4] | δοξα υΌµων: ο 1Τ. 81. 98. 8133 τι. τὸ. 80. 116. (5ο «ορ ατπι Βι- 
{μα]σοά δο. ημων, Πατ] φἰοτία πιεα ... ΑΤ. 109. 118. οιη Πτ. εστ. δοξ. 
υμ. ΟΕ πα Π. ν. Ηἱοτῖοθθ», ΙΠ0Ι 4ᾳ νετρίδ µη ενκακειν Ἰαθς Βεπὶρδίξ: 

υἱά αποά παπς Παπάς ἱταηβ]αίοι εκρτεββῖί, πε ἀε[οία[ϊς, ροϊεΒί Ἱασία 

αταεςί 5ετπιοπῖς απιὈϊφι]ἰαίεπ εί Πα ]ερῖ: πε ἄεΠποείαπι, αἲ 8ῖς ΒΕεΠΒΙΒ 

-πε ἀε[οίαπι ἵπ ἐτοιζαἑἰοπῖδιι6 πιεῖδ Ώγο υοὐΐβ. Ἠος εδὶ ετρο ααοᾶ 8Ρο- 

βίο]α5 τοσαί εἰ α ἀοππΙπο ΠΙΑΨΠΟΡΕΟΤΕ ἀερτεσαίαχ, πο ἀεβοίῖαί ἵηπ Ρρτεββι- 

τὶς βα18’ -- ,Ῥοίεςδί απίεπι βαοαπάτπα 1 αποά Ταξπας εχρτοβδ]{έ -- πε 

ἀε[οίαἰϊ -- Ἱ]]αὰά εχροπῖ αποἀ ρτο ἘρΠεδῖ5 ρείαί πο ἵπ ΡγαββδιΠ]5 8Ρο- 

5ἱο]1 Ια55εβοαηΐ αίᾳιιο ἀεβααπί, φἸᾳπίάσιι οί ος αἴιας δεαπιπέαν Ἠαῖς 

βεπβιῖ πιασί5 οοπρτααπέ’ αἵς. 

14. τον πατερα 8ἶπο αἀα1ίαπι οιπη ΑΤΑΒΟΡ 17. 6173 ἀαπιῖᾶ «ορ ααἰλαί 
49 (0Ο1επιξο] ΡΤΟΡΗ 95 εν δε ουβανοισ ο πατηρ, εξ ου πασα πατρια 
είς) Ο51361 οίοδί161 ΟγτΏτ 113. 115 ἨριρΗδ”0 Εαίμα]εοὰ ΟγτίοἩ 119. 558 ϱὲ 
Βάτο αἱ Ηϊοταϊ5 Υἱρίτη 12: Ἰΐοπι τον Θεον και πατερα ΜείΙτ15 ΡΙά (τί 49 
εἵ τον Θεον πατερα 1199, δἱο ααέθιη Η16υαδ.θ: , Ῥοχτο αιοᾶ 5δαιϊέατ 
αἆ Ῥαΐγεπι εω «πιο οπιπῖς Ραίΐεγπῖίαξ εἴο, ποπ τὲ Ίπ Παβηϊς «οᾶ]οῖοις 

αἀάϊίαπα 68έ, αἆ Ῥαΐτγεπι ἄοπιζηί πιοδέγὲ Πέεδι (Ο]ιγίδέ, 5θᾶ βἹπωρ]οῖίετ αἆ 

Λαΐγεπι Ι]εσαοπάτπῃ, αέ ἀεὶ ραΐΓΙ5δ ΠΟΠΙΘΠ ΠΟΠ ἀἆοπηΙπο ποβίτο Ἱ6ει ΟἨτ]δίο, 

βοά οπιπΙΏς εγθα{ιτῖς ταΙοπαῦ ΠΠ] Ότιβ οοκρίθίαν.' (Ἕαπιεη ραι]]ο απίε 

11598 1ρβ9 εχφοτῖρεῖτ: αἆ Ραΐγεπι ἀοπιϊηπ πιοδίνῖ Πεδι 6ιγῖε, εἶ 88Π8 αδί 
Ἱδομο) ον. .: ς (61500) αἀὰ του κυριου ημων ιησου χριστου (:: οξ 1, ὃ 

είς) οἵτῃ ΝΕΡΕΕΟΕΙ, αἱ ρ]εν Ιὲ νς (εχο ἀεπι]ᾷ) σο βγταΐξ αγπι Ῥ5-[ιδέ 

9, 18 
Ῥο 5,2 



0ο11, 1 

680 9,16. ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 

Σ -” ῷ - - / 
γῆσ ὀνομάζεται, 10 ἵνα δῷ ὑμῖν κατὰ τὸ πλοῦτοσ τῇσ δύξησ αὖ- 

- - - . -” μ ” 

τοῦ δυνάµει κραταιωθηναι διὰ τοῦ πνεύµατοσ αυτοῦ εἰσ τὸν ἔσω 
”/ ο λ Δ Ν ’ 3 -- 

ἄνθρωπον, 1 τ κατοικῆσαι τὸν Χριστὸν διὰ τῇσ πίστεωσ ἐν ταῖς 
, ε - 5 2 / 3 / Δ / [οὰ 

καρδίαισ ὑμῶν», 195 ἐν ἀγάπῃ ἐρριζωμένοι καὶ τεθεμελιωμένοι, ἵνα 
- ρω. « / Δ 

ἐξισχύσητε καταλαβέσθαι σὺν πᾶσιν τοῖσ ἁγίοισ τί τὸ πλάτοσ και 
-- Ν / τό ” ’ Δ « ΄ - 

µῆκοσ καὶ βάθοσ καὶ ὕψοσ, 19 γνῶναίτε τὴν ὑπερβάλλουσαν τῆς 

εχροβδ 0Υ1355 (τουτου δε ενεκεν, ει µαρτυρω, εβουλοµην καν τέκνα 

καταλιπειν µετα αγρων και οικιών», ινα παρα τω Όεω και πατριτου 
κυριου ημ. τῆσ. χρ., εξ ου πασα εἴςο) οἰ]πί 3,150. 919. 463 ϱ 40956 Ἐρῃχδδᾶ 
Ῥαφῦαρίθάά ΟµΥ Τ]άτί Ώαπι Ῥμοίιιβαπίσ] 616 α] «ᾷ4]αΐ αρ Ἠϊει ΥΠοϊοτίη 

Απιογςί αἱ. Ο8 εἰ. Υα]επίιβΙΡρ 158 προσ τον 8εο» καν πατερα χαι κυ- 
ριο» του κυριου ημων τυ χὺ εἴο. 

15. εν οὐρανοισ εί. ΝααββΗΙΡΡ δἹ (αφ ου πασα πατρια ονοµαζοµενη επι 

γησ και εν τοισ οὐθανοισ) Ῥ5-Πα5{εΧΡο5ῦ (Ο]επιδδή γ]ὰᾷς απίθ) Ογ130τ- 
388 ϱ[οαί οτί Ἅ180 ΟΥγν 112. 116 ἘρίρΙμδ6 ΟΥτβάτο αἱ γἱομοτίη εἰο.͵... 

81. 46. 4Τ. Τὸ. 114. 115. 190. αἱ35.Υ ΔΡ οαεἰχί α] ΑΥΥΣΕΒ είρπις σο 
Ον1361 οοὰ ϱµ1πί5,219. 405 ϱ{ 40056 [ο ΓμΤ19 ΕρΙΡ]ι 550: 959. 940 ἨρΗχ5/555 Ώρας 

Ὀαρίθ ΟΥτῖοἩ 118. 8585 Ῥ]μάτε Ῥ]ο(αΠΙςἨ 016 α] εν ουρανω (ΟγτῖΟὮ εν 
τε ουρ.) 

16. ὃὅω οσπι ΝΑΒΟΕΕ ΙΤ. 9Τ. 99. 116. Ον σα 161 (βες 1ος) εἰΙόΣ ΜδιμΤ19 Α:Ἡ 
546 οὐ ἆ Ἐρμτῦδδ ΟΥτΏτ266 Ῥαφυαρίθάά Ἠιπίμα]εοᾶ Ογτίομ1Τ9 α]...ς Τὶ 
ση εστι ΡΕΚΙΡ αἱ ρα; γα]απίίΡΡ 195 Ῥβ-Ταβίθκροβδ ΟτεβΗ161 (ρτὶ 
1ο0) Α:]ιδ5 ἐὰ Μας Οµτ Επαίμα]εοά Ογτίομ 575 ϱιΒάπο Τμάτι Ώαπι 
ΤΙΗΡΙΥΙ Οεε | το πλουτοσ επι ΝΑΒΟΡ"Έκαρ 6Τ3” 116. Βρ]ιτδδδ ΑΠ 
οᾷᾱ αα (17. το πληθοσ, πἲ 6απρτα) ... ς τον πλουτον 6πΠῃ ΡΕΚΙ, αἱ ρἱεΥ 

ΤΑ: Πιβίσρο55 Μει]ι19 Α/Πιδ:5θοά Τ]4ἱ149 Ῥαφῦαρί δέ ΟΥ Βιπίμα]εοᾶ 
ΟγτίοἩ 115. 855 οι τὸ α] τηα | ὄυναμει: Ἐξία ϱ ΡΥ6Π1 εν... Μπο) δυ- 
ναµιν, ἆ ο {1 αἰἰβεἈπι Απιζηηι οὔγέμίεπ, Ααρίαοῦ ἐ9ο] γογέιζίπεπι (56- 
απ{(άτ σοπΓογἰαγ{ ϱ, ἔβ νΡ Απο οογγοὐογαγί, Απιριςι σοπ[γπιατῖ) 

18. ο 59 ερριζοµενοι | εξισχυσητε: ὉΡῬ ισχυσητε | βαθοσ και υψοσ 
επι ΝΑΚΙ, αἱ Ρ]6υ ΑΥΤΡ (ΕΥΥ56Ν Ἠρεχα: αἰέχιᾶο εἰ ϱγογιιάίέας εἰ Ἰοποφί- 

ἐμῶο οἱ [ατέιζο) Οἱ 5535 εἰςαί 161. 163 (56ες 1ος) ο ὔπίδΙο8 Ἐαπιος]] 156 
ἘρΗνθ,δόδ Αι 690 0Ἠτ5δΕΙ5 Ογτῖομθ8θς πάτε Ώατα Ἠϊοταπϊπααίες ϱᾷ Ἡ. 
1... Ὅπ υψοσ κ. βαθοσ εππι Ώορεκα 17. ὃτ. ὅτ. τὸ. 116. Ιὲ νσ Ρο 
«0Ρ αὖπι ααἰ]ι ΟΥ ο8ί 163 (66ο 1ος) αἰπί2)θή ΑΠΡ Μας ΙΤ γἱοϊοτίη αἆ Η. |. 
(α11ΡΙ Ἰθοτο πί εἰῖαπι αριά α1ῑο5) Απιοιδί Ἠίετεδα” α]. Ῥταθίοτεα εξ 

Ἠπο Υα]επ{ΡΡ 158 τούτου χάριν κάμµπτω τὰ γόνατ. µου πρὸστ. Φεὸν 
καὶ πατέρα καὶ κύριον τοῦ κυρίου ἡμ. τὸχῦ, ἵνα δφη ὑμῖν ὁ Φεὸσ κατ- 
οικῆσαι τὸν χ} εἰσ τὸν ἔσω ἄνθρωπον τουτέστι τὸν ψυχικόν, οὐ τὸν 
σωµατικόν, ἵνα ἐξισχύσητε νοῆσαι τί τὸ βάθοσ, ὅπερ ἐστὶν ὁ πατὴρ 
τῶν ὅλων, καὶ τί τὸ πλάτος, ὅπερ ἐστὶν ὁ σταυρὸσ ὁ ὅὄροσ τοῦ πλη- 
ρώματοσ, ἢ τὶ τὸ μῆκοσ, τουτέστι τὸ πλήρωμα τῶν αἰώνων. 

19. τε εἰ. ΕπρτιοἙ! 196 Ἐρμεδ)δθῦ οἱο 4 ο {ρνρ Υἱοίοσῖπ Απιζσβί Ἠϊοετ οἰο 
κε. ΛΕΣ ΕΡΤΟΡΙ οπῃ, πθς εχρτίπι 60Ρ αθἰ] οἱ (αἱ ρβββίπι Βἱ) σο | τησ 
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γνώσεωσ ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, ἵνα πληρωθῆτε εἰσ πᾶν τὸ πλή- 
ρωµα τοῦ Φεοῦ. 

20 Τῷ δὲ δυναµένῳ ὑπὲρ πάντα ποιῇσαι ὑπερεκπερισσου ὧν 
αἰτούμεθα ἢ νοοῦμεν κατὰ τὴν δύναμιν τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν, 
2] αὐτῷ ἡ δόξα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰσ πάσασ 

τὰσ γενεὰσ τοῦ αἰῶνοσ τῶν αἰώνων' ἁμήν. 

1ν. 

1 ΓΠΙαρακαλῶ οὖν ὑμᾶσ ἐγὼ ὁ δέσµιοσ ἐν κυρίῳ, ἀξίωσ περιπα- 
τῆσαι τῇσ κλήσεωσ ᾗσ ἐκλήθητε, 2 μετὰ πάσησ ταπεινοφροσύνησ 

Δ ς ῶ 

καὶ πραύτητοσ, μετὰ µακροθυμµίασ, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, 

γνωσεωσ: Α Τά. 115. 45Ο ροβί αγαπην ... Τ1. ἰοἱ οπι (Αισερ140 
βοεπίίαπι σαγτίαξίε, 89ᾷ8Ρ 11 ϱἰλΠΌ εοἰεπίίαε οαγᾶαίεπι) | πληρωθητε 
(Επίμα]οοᾶ πληροφοριθητε) εισ παν: Ἡ 1Τ. Τδ. 116. πληρωθη παν | 
τ. Όεου: 1Τ. εισ υµασ 

90. υπερ παντα οἱ. Υἱείοτῖη Ἠϊοεγ... ΡΕΕα 4ο { ᾳ νρ Απιρτρί αἱ οπι 

υπερ ... Τιάτί αἆ Ἡ. 1. (5εἆ ποπή1118) οπη, Ροβί{ο ποιησαι Ροβί υπερ- 
εκπερ. | υπερεχπερισσου: 8ΥΙΔΕΝ εἱρ ο. οϐ. Απιοτβί Ῥίαεπι καν... Ῥ 
οτι | δυναµιν: ΑΤ. ενεργειαν (:: οἳ Οοἱ 1, 29) | εν ηµιν: Α 99. 68. εν 

υμιν 

91. εν τη εχκλή. καν εν χΧρι. τησ. 6ππὰ ΔΑΒΟ 11. Τὸ. 80. 218. ΥΕ «ορ ΗΙεν 

α]. Ῥαάετα Παρεπί ς ΤΙ οΠΙΙβ6Ο καν οππη ΡΌΚΙΡ αἱ Ρρ]ετ οαἰϊσί αυτιίτ 

ΑΥΠΗ αθίὮ 5ο ΟΗτδδ Επίμα]οοᾶ Τμάτί Γαπιϊχί (1η «οπ1 Υ6γο: εν χω δε τὸ 
την δοξαν την αληθη λεγει, και εν τη εκκλή. το οµοιωμα) ΤΗΡΗΣΙ Οεο 

γαρίη15,,, ῬΎεα ἆ ο ἔρ Υἱοοτῖη Απιζιμι εν χφιστω ιησου και τη (ὰ 
ορ εἴο εἰ ἴπ) εκκλησια. Ἐκπάεπι 6 αρποβδοῖξ, βεᾷ Ῥτο και βαὈβ{]{α1ί 

(ποη α.ά1θ) εν, αἱ Ίαπι Ρῦ Ῥταεϊνεταῦ ... 46. Οτοβθοπίγ Ρε] 45 (7ρεῖ 
οἰογία ἐπ ΟΙιγέεέο Ιεδι) οπα εν τη εκκλη., Ἠϊπο 09 | εισ πασασ τασ 

γεγεασ του αιωνοσ των αιωνων: ο. πι 1 ὕπ ωπίυεγεας ϱεπεγαίζοπεΒ 

βαεοιζέ βαεοιζογωπι (5138εθ -. του αιώνοσ των αιωνων), Ἠϊει ὕπ οπιπέόιις 

σεπεγαίζοπίδις δαεσιῖὲ εαεοµίογωπι, νο Ὑϊοίοτίπ εἴ (ΥΕ οπι) ὧπ ΟΠΙΠΕΒ ϱε- 

πεγαίζοπιεΒ δαεομὲ βαεσιζογηπι ... Ἐα Ε οἱ (113 πι οπιπεβ Φεπεγαζίοπεξ 8αέ- 

σιζογωπι) οπι του αιωνοσ, Ἠϊπο 99. ΒΙπιϊ]έεν ἆ ο Απιοιςίι αποίσος Εεπί 

134 ϱἱ (οίνος Εεπύ πι) ἔπ οπιπἰα 8αεειζα δαεσιζογιπι, 186Πὰ ϱ ὧν οπιπτα 

βαεοιῖα ἑ Φεπεγαίοπες βαεοιζογιπι | αμήν: δτ. 6133 οπι 

ΙΥ. 1. Τοΐαπι νδιδαπῃ Ἠαῦοί Ιρσπἰπίρο] 506 (14 ΑπΙΟΕΙ1) | εν κυριω: Ν 
Δ6{1 εν χριστω | περιπατησαι: 1Τ. περιπατησατε 

9. πραὔτητοσ εππη ΝΕΟ 17... ς Τμ πραοτητοσ οπτη ΑΡΕΕΑΙ.Οῦ α] ἔετθ 

ΟΠΙΠ Ο0Ἠχ60 Ἐπί]μα]οοᾶ Τμάτέ Ώαπι α] ... κ υπακοησ | εν αγαπη: ΤΠ 

οππη 8θᾳᾳ εοπίαηρ, Ἰᾷ ᾳποά οοπβτπιαξ Οτ6Δί165δ (ποπ Ίέεπι Ομχδὶ Αη- 
Που 1159): ἐφεσίοισ μὲν οὖν τοῖσ ἤδη ἐσχηκόσι τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύ- 
µατοσ καὶ δεομένοισ τηρεῖν ταύτην λέγεται ἐν ἀγάπῃ σπουδάζοντεσ 

Ῥο 16, 256 98 

8,1 
0οἳ 1, 1ο 

091 8, 19 κε 
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/ -- ιά Ὁ ’ -- 

ὃ σπουδάζοντεσ τηρεῖν τὴν ἐνότητα τοῦ πνεύµατοσ ἐν τῷ συνδέσµφ 
- το, 4 ελ ρώ τα ιν λ ο) / 3 

τῆσ εἰρήνησ. 4. ἓν σώμα και ἓν πνευμα, καθῶσ και ἐκληδητε ἐν 
ἃ 098, 6 7 ἐλπίιδιτῇσ κλή υμών Ὁ εἶσ κύ σι ο, . ον µιᾷ ἐλπίδιτῆσ κλησεωσ υμῶν' Ὁ εἰσ κύριοσ, µία πίστισ, ἓν βάπτισμα 
Γι πἳ 9, 6 5 Ν λ Ν / ς ἡδ" / Δ Ν / λ 

ϐ εἰσ Φεὺσ καὶ πατηρ πάντων, 0 ἐπι πάντων και διὰ πάντων και 
3 - ελιά αν τη ς » σοι / ς , λ Δ / 
ἐν πᾶσω. ϱ ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ᾗ χάρισ κατὰ τὸ µέτρον 

τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματοσ. Ῥαι]]ο Ροβέ: τηρεῖται δὲ ἡ ἑνότησ 
τοῦ πνεύματοσ τῆσ ἀγάπησ συνδεούσησ τοὺσ κατὰ τὸ πνεῦμα ἔνου- 
μένουσ. 

ὃ. ειρηνήησ: Ἐ 1. αγαπησ, τετ ΙΠ 439 αγαπησ απΠίθ ειρηνησ ταΏτο 

βοτ]ρίαπα, 564 εγαδατη ο8{. ΟΜ ε{. ᾳπαο ος Οτέ8{ αἆ ν. 9. ἀαάϊππις, 

4. καθωσ καν εἰ. {ὰ {ο] οορ ΑΥΤΡ απ Η111051 Ἠ]αν (15 εἶσιέ εἰ) Ὑϊοίοτίπ 

(ω εἰ) οία... 5 19. 589. 99. 49. 5δ. 114. 913. 938. Κος νᾳ (οι. 1094: 
ποἩ 1{6πι {απ {ο]) 6ο ΑΥΙΣ6Β ααίἩῃ Εἰτπ] αρ ΟΥΡ150 Απιργρί (ἔέα μὲ υοσαξὲ 

εδἰζθ) οπι καν. ΟΙ εί. αἆ Ἡ. ν. Τρπ]πίρο] 3564 (αὰ ΡΠΙ13) ἓν γάρ φησιν καὶ 

πνεῦμα, ἐπειδὴ ἐκλήθημεν ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆσ κλήσεωσ ἡμῶν. Τἱᾶεπι 
Ρα11]]ο απίο Ἱερῖέιτ: εἶσ γὰρ κύριοσ, µία πίστισ, ἓν βάπτισμα εἶσ 
Φεὸσ καὶ πατὴρ πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν, 4παθ ο{ΓΘγΘΠΚΔ, 
βυπί αἆ νυν. ὅ οἱ 6. Τίεπι ο{ αἆ ν. 4 5ᾳᾳ ΙᾳηἰπίροΙ534 (44 ΕΡΙΗΘ) καί 
ἐστε, ὧσ παῦλοσ ὑμῖν ἔγραφεν, ἓν σῶμα καὶ ἓν πνεῦμα, διὰ τὸ καὶ ἓν 
μµιᾷ ἐλπίδι κεκλῆσθαι τῇσ πίστεωσ᾽ ἐπείπερ καὶ εἶσ κύριοσ, µία πί- 
στις, ἓν βάπτισμα, εἷσ Φεὸσ καὶ πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων καὶ 
διὰ πάντων καὺ ἐν πᾶσιν. ΟΕ εἰ. 015338 εἶσ θεὸσ μαὶ εἶσ χριστὸσ καὶ 
µία πίστισ καὶ ἓν βάπτισμα, εἵ ΟΥΡΙ4Σ πως ἄεις εἰ Ογέθέις επι, εἰ 
Ίὐια 5Ώε8 εί Πζες τίια, εἰ ια εοο]εδία εἰ δαρίΐσπια υιιι ποππιζθὺ πι πια 

εοο[εδία οοπδέζὑιέωπι,. ΜΕΙοπΘΕΡΙΡΗ 519 νετεις δ. αἱ 6. οτι θᾷ1{15 «ΟΠΒεΠ- 

ἄθεηίας ἀαΐ, 5εάδῖά Ρορί εν βαπτισµα αἁᾶ εισ χριστοσ. 

ϐ. και πατηρ αξ. Ιρπἰπίρο]364 ϱἱ934 ΜεϊοπερΙρΗ 519 Οτοαί169 Ογχβᾶ 1ο οίς 
Τϊπ{3πο Ἐ ]γνηϊ] αρ ΟΥΡΙ50 γἱοίοτίη Ἠ1]56τ Απιοιςί αἱ... 986. 4Τ. 114. 

ΒΥΙΣΟἨ απο Ἐιαπιςθ]] 1τά Ογθ2ἰαί (ποη. Ίέαπιὁδοοπι 015) Τί 115. 355 οπῃ 
και | ο επι παντων εἰ. Πεῖπί Ἐἰγπηϊ] αρ ΟΥΡΥ οἰα: 9. 46. 1ρηϊπίρο] 364 
(ποη. 16απιῦή”) ΟΥτβά 107 Η1Ι 907. 1081 οπι, 1ήΏογο ἴΤΑΠΡΡ Ὠ1α]569: φησι 
γαρ παυλοσ᾽ εισ Θεοσ πατηρ παντων και εν πασιν μι, πατηρ επι 
παντων Θεοσ. | και δια παντων αἱ. Ππίπί 118 ϱ[815.... Ππί 35 ϱ(ὔτο οηι. 
Οείεταπι νοτίπηί{ ο επι παντ. και δια παντων ἆ ϱ { νο ΠΠί 115 Ἐγνη]] 

αρ ΟΥΡ αἱ] φιᾷ 8ιίΡεΥ οπιπιες εἰ ρεγ οπυπία, Π131515 φιξ 5ιρε οπυπία εἰ ρετ 

οπιπία, ὙΙοίοτΙη «φιῖ δε’ οπιπία εξ εν ΟΠΙΠΕΒΡ, 6 πα ΑπηριΙς 11 ϱ{30 

Απιουςί ΗΙεγ Απςίομ 59 φιιέ βιῤεγ οπιπεΒ εἰ Ῥεύ οπΙΠεΒ | και εν πασιν εἰ. 
ΜοϊοπδΡΙΡΗ 519 ο{δτή ἘιβΡΣ ΣΕΤ οησε]] 1τά Μος]]8ι5151ΑΙδ41 οίο ΠΠ 118. 
359. 3το. 316 Ἐ πι] αρ ΟΥΡρΥ15Ο ΗΙ110851 οίς ... Β δ2. Υἱοιοτίπ οπι και | 

πασιν 8ἶπο αἀἁ1ίαπη ΟΠ ΝΑΒΟΟΌΡ 1Τ. 81. 6173 Τ1. Τὸ. 80. 109. 1ΤΤ. 
οοΡ αθε]αίτ αγθ Μοἴοπερίρα Ρἱ9 Τσηἰπίρο] 354 οι364 Ογζαΐ 110 ΏβΡ5 ϱποΘΙ1 
ΜοεΙ]εις ΑΙ Ἐπίμα]οοὰ Ογτῖο 1000 ϱ{βά 107 ϱ] Υἱομοτίηβαν απἲ 1131 (611 
51569) Ἠ1ογῖ,609. 610. 611 Απιρίασ11 οἱ... ς (Ξ5 αὖὐ Βπ) αᾶ Όμιν οἶτα 
ΤΩΊΠΙΙ8ϐο ρβῖο Ο195 εοπι (ὁ ἐν πᾶσιν ὑμῖν τουτέστιν ὁ ἐν πᾶσιν οἰκῶν, 
βοάθλίκί οπη υμιν) ΤΗάτί ΤΙΡΗΥΙ 06ο. Τΐεπι 0 ὢᾳ αἀὰ ημιν (ἴ8πιον 
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τῇσ δωρεάσ τοῦ Χριστοῦ. ὃ διὸ λέγει’ ἀναβὰσ εἰσ ὕψοσ ἠχμαλώ-- σεοτ(θ), 1ο 
3 / ” / - 2 / µ Ν 

τευσε» αἰχμαλωσίαν, ἔδωκεν δόµατα τοῖς ἀνθρωώποισ. ϐὉ τὺ δὲ 
» Ν ’ - - 

ἀνέβηῃ τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη εἰσ τὰ κατώτερα µέρη τῇῆσ γῇσ: 

αὐ09) εππι ΡΕΕΩΚΙ, αἱ50 ἆ ϱ Ερ πιὸδ νο βγτίτ ΑΥΠΙ 6ο Γ]α1569 Ώαπι 
Ῥ]οπιαΠΙΟΝ 5,16 α] Τε]ηί 115. 355. 310, 815 Έτη] αρ ΟΥΡ150 ΗΙ11033 γἱοἱοτίη 
πα Ἡ. 1. Απιζγθώσί 2ἱεοπῃ αἱ 

Τ. ημων: Β ὃ8δ. 109. Κο Τμάτί υμων } εδοθη η χα. οἳπι ΝΑΟΡΕΕΚΡΕΟΣΓ 
1 Ρ]εν Οτεδί1το ΟἩς Τμάτί αἲ; Ἰίεπι 10. 81. ΟΥτβά1ΟΊ ή χαρισ αυτη 
ε.. Ώη ΟΠΠ η (:: Ροδὲ εδο η) οιιπι ΒΡ εστιοῦρ” 1. 1083 401εεί Κ56Υ αγπι 
Ἐπίλμα]εοά Ώα]η | κατα: Ρ8' και 

6. ἠχμαλωτευσεν ΟΠΠ ΝΒΟΡΕΕΑΚΡ αἱ ΡΙετ Ιέ νο το]] Ταβίάία] 59. 57 Τπηί 
146 ΟΥ2/158 ρ{οαί 165 ϱµη{3,108. 845. 9458 Έῃςθς] 105 0184 Ἐι{]λα]οοά Ογταοί 

59 Τμάτί Ώαπι αἱ Τοαγίιατς ,δ. 15 Τ,ο1(196 γ]οιοτῖη ΗΙ1130 α].... ΑΙ, 9, 
ὃ5, 49. 4Τ. 59. 55. 68, ΤΙ. 114. 818Οί α15οτ αειμαίτ Τμάτίισοά ἠχµαλω- 

τευσασ (ποππα]] εκ πη]ηαδο αιχμαλ.). Βεᾶ εκ Πῖβ ἱαπίαπι αθμαίτ 
εἴῖαπι εὖωκασ | εδωκεν αὈξαπθ καν ου νΝ”Αο.ρ"εα 17. 1083 τ]εεί σα 
χίᾷ ε Ες νρ «ορ αγπι Παβία] 59. 5 Ππ]πίτή5 ΟµήπΙ5 458 Έφεο]ο 102 Τογί 
ΤΩΑΤΟΡΙ5 Τ,ο1ϱ196 ἨΙ]130 Ἠϊαν ΑπιογἝί αἱ πα... ς ΤΙ Ρταεπι και (500) 

οπη ἈΕΒΟ" ΘΙΕΡΕΚΙΡ αἱ Ρ]ετ βγτα!τ ϱο ααἰἩ ΟΥ3155 ΟἩτ ΕπίμαΙεοὰ Ογτ 
αοισὸ μάτι Ώαπα ΥΠείοτίη | τοισ ανθρωποισ (Τατίπατοδ,θ Ιήΐς ιοπιῖ- 
πι - μθιεσαπίοτ ΠΙῦῖς ]ιοπιῖπιιπι αἲξ, πΟἩ ραδδίπι Λοπιζπεζις)... εξτα 

5 Οτίπί 5,468 Ἐιςες] 105 Ἠ1] 120 Ἠϊει αά Π. 1. (που επι!) εν ανθρω- 
ποισ :: 11ΧΧ ἰοΐίαπι Ίοοσπα δίο Ἠαβοπί: αναβασ (ΔΕΒ"3 αἱ ρΙατίτη ανε- 

βησ, Ἀ” αἱ Ρας Πἴα]α ανεβη, Ἱέεπῃ Ταβ{άἶα] 55. 5Τ αγεβη) εισ υψ. ηχμµαλω- 
τευσασ (43 -σεν) αιχµαλωσιαν, ελαβεσ δοµατα εν ανθρωπω (ν” αἱ 
ρ]ατῖπῃ -ποισ). ΝΙΠΙΙοπιῖπαΒ ποἨ ν]ὰἀεραίασ και απίο εδωχκεν τδίῖπε- 

ἁαπι. Θπαπ οπΊπι {βοῖ]ο Ἱ]]ιπά απἱάθπα οίῖαπι Πην]ία δά1έῖοηο Αἰεχαῃ- 

ἁτίηα αεπα παπα Ἰπ{εντὶ Ρροΐίεταί, (ππη τη]ηῖπιο ρτοβαδῖ]ε οβί και ἆπος 

εἀϊθῖοπς Ἱ]]α εκρι]βαπῃ 6556 6ἵς ᾳπαε νε] πιαχκῖπιο ἀϊῑ[Πεταπί Ιπίας {5 το- 

Ης5, Α ραἰτῖρας απἰάεπῃ Ίπίετ ΤΧΧ εἰ Ῥαπ]ϊ νετρα ΠΟΠ δα{15 ἀῑδίίης- 

{παπι 9596 Ρ]αΠὶςδίπηιπη Βί εκ ΟΥταᾶοτάτὸ; ψάλλει δέ που καὶ ὁ θεσπέ- 

σιοσ μελωδὸσ ὅτι ἀναβὰσ εἰσ ὕψοσ ἠχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν, 
ἔδωκε δόµατα τοῖσ ἀνθρώποισ. ΑΙΡΙ ππᾶε αβεταηὲ νοτρα 1π απηΏίσιιο 
εβί. Π]πά νανο ογθάϊ πεαιῖξ, οαπάθπι αΠοετεπᾷο ἔδωκεν δόµατα τοῖσ 

ἀνθρώποισ α Ῥαπ]ο εἰ οπη{{επάο καν α ΠΧ Χ Ρεπᾶετο. 

9. κατεβη 5ἵπο αἀάῑίαπι οππῃ ΑΟ” ΡΈΏσαΟῦ 1Π. 46. 6133 Τὸ. εαεἰχὶ ἆςρ 
απι” «ΟΡ 84Ἠ (πο επῖπι ταρρ]οῖξ αποά Ιαπᾶσαίαγ: οφ επίπι ἀεδοεπαιέ ἔπ 

το ωπᾶιίαίες ἐεγγαε) «αλα Τεῖπί 550. 581 Τμᾷοί αρ Ο1οπιβόθ 0ν40508- 504 
οἰσαί165 οἰάπί 5,955 Ἡμεες]ο 101 Ομγθή2εοΊοο Ἐπίμα]οοᾶ Ογτασίδο Τ]μάτι 
Οοείσί Τετίρτακ 5ο Τ,ο1Ε196 Η1] 120. 301. 1011 Ὑ]οίογίπ Αιιροῖν ἀεὶ 1τά Ἠ]οι 
αἱ... ςσ (5 αἲ 82) αἆᾶ πρωτον οΝπΠι ΝΕΒΟΕΚΙΡ αἱ Ρρ]ετ ἔνρ ρο ταῖς 
αγπι Ἐαδάσπι»ου Τμάτί Ώαπι αἱ ΑπιργςἝε | κατωτερα οἱ. ΟΥ4/5305 Εαεε]1οΙ 
ε(Ρ5 505 αἱ Τετίρτασς 5ο Τ,οῖς ΠΙΙ Υἱείοτίη εἰίο... ΤΠάοί αρ Ο]αοπιδθ» ΟΥ 
9908 οζ8{163 Ἐκᾶρπι 360 ΟΥΥΔΕΙ59 κατωτατα | µερη ΕΝΤΙ ΝΑΒΟΡΟΚΙΡ αἱ 
οτηπσ]ά {νο «ορ ΑΤΙΩ ΦΥΤΡ (αἴαπς Ετ) ΟΥ4505 Ἐπβάετη εᾱ ϱ{6οΙο 101 ϱ0Ἠγθί 
Ειέλα]εοὰ Ογταςίσθ Τ]ιάτίι Ώαπα αἱ Απροῖν ἀθῖ 114 ο τί 15 ο]... 49ου 
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Ν ς { ’ -” 

10 ὁ καταβὰσ αὐτόσ ἐστιν καὶ ὁ ἀναβὰσ ὑπεράνω πάντων τῶν 
-- Δ . Δ 

οὐρανῶ», ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα. 11 καὶ αὐτὸσ ἔδωκεν τοὺσ μὲν 
3 / κ Ν /’ Ν ΔΝ 2 / Δ Ν 

ἄποστόλουσ, τοὺσ δὲ προφητασ, τοὺσ δὲ εὐαγγελιστάσ, τοὺσ δε 
Δ 4 ’ 

ποιµένασ καὶ διδασκάλουσ, 12 πρὸσ τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων 

εἰσ ἔργον διακονίασ, εἰσ οἰκοδομὴν τοῦ σώματοσ του Χριστοῦ, 
19 µέχρι καταντήσωµεν οἱ πάντεσ εἰσ τὴν ἑνότητα τῇσ πίστεωσ 

Ν ” 3 / ιν κν ον ον / 3 

καὶ τῇσ ἐπιγνώσεωσ τοῦ υἱοῦ τοῦ 9εοῦ, εἰσ ἄνδρα τέλειον, εἰσ µέ- 
ς , -- / -- -- ορ / σ 

τρον ἡλικίασ τοῦ πληρώματοσ του Χριστοῦ, 14 ἵνα µηκέτι ὦμεν 
’ .. Ν Ν ᾧ / - 

γήπιοι, κλυδωνιζόµενοι καὶ περιφερόµενοι παντὶ ἀνέμῳ τῇσ διδα- 

σκαλίασ ἐν τῃ κυβίᾳ τῶν ἀνθρώπων, ἓν πανουργίᾳ πρὺσ τὴν µὲ- 

Φοδίαν τῇσ πλάνης, 15 ἆλιθεύοντεσ δὲ ἐν ἀγάπῃ αὐξήσωμεν εἰσ 

ΤΙ οπι οππ ΡΕΡΡΙά ἆ ορ πο ΒΥΙ5ΟΝ τε αθί Π]πί 305. 581 Τμάοί αρ 
016 Οτ3504 οἱοδί Ἐπβᾶσπῃ σᾷᾷ 605 Τοτίρτας ΠΠ] Τιοῖ[ Υἱοοτῖτ αἱ :: 
Ρτο ταίῖοπθ {αβπποπίογαπι βἰαέπεπάαπι εδί µερη αὈαπάατα νίβαπι 9856 

10. παντων αἱ. Οτ1955 {3,155 ϱ19/345 ϱἱ4)505 Ειδθς1ο 83. 1485 ϱ{Ρ5 3805. 965 Τά 

135 ΑΙΠΤΟΤ Ογιαοίδθ οίο.,.. Ρ 119. αδοτ Τμάοί αρ Οἰαπιξθ» Ειιβθο]ο 101 
οπ1 | πλήρωση: 1, 116. -σει. Ῥταθίεγεα 4Τ. αὖ ἆ εαυτω (6ΙΞΟΣΕΓ εαυτου) 

11. εδωκεν: ΑΥ1Ρ «. αἆά ἐπ οοε[εδία. Βνηϊ]έεν Ο]επιῦή” ὀεδωκε δε ο Φεοσ 
τη εκκλησια τουσ µεν αποστολουσ εἴο (ποπ Ι{επηδ”” επει δε ο παν- 

τοκρατωρ Όεοσ αυτοσ εδωκεν τουσ µεν αποστολουσ είς), Ίέεπι ΟΥ5 

ϱ Φεοσ δῴετο εν τή εκκλησια αποστολουσ και προφητασ εἰο:: Βικ] 
αἀάῑἰαπιεπίαπῃ οκ 1 Οο 19, 28 | τουσ δε ευαγγελιστασ: κ ρταεἰοτπηϊδ]ό 

19. προσ τον: 1. 109. 114. 191. 118. οπι τον | διακονιασ: ΡΕ ΡΓΒΕΠΑ 
τησ 

19. καταντησωμεν αἱ. ΟΙεπι]ό5 05606 είς... 44. 48, Τὸ. 119. ΝΕΤ αἱ ρ]α8 
30 Οεπιδῖ 0156 -σομεν ... ΕΕΙΕΕΙ -σω | οι παντεσ οαἳ. Ο1επι1οδ Οχῦ 5 
είςα (αΓ εί. Ἡϊρραπίῆσμι ὃ ἐχίΥ .. εισ ενα τελειον κ. επουθανιον ανθρωπον 

ου παντεσ Καταντησαι επιθυµουμεν) ... Ῥ"πα 8Ρε Οἶαπι δ” Οτῇ)θύ5 

ΟΠ1 οι | του υιου του Θεου εἴ,. Ο16επιδ” ΟτεβίΙΤΙ Απιρορῖό Ἠ[ον εἰς ... 

εδτα ϱ Ο]επα 05 Τ,οΙ{Γ196 οπι του υιου ... Ὑἱοοτῖη Οιγία(ὰ 

14. νηπιοι α{. ΟΙεπιῖϐ Οµ1550 ο(σαί1τΙ ΟΥΥΙΟΝ 908 α] πια 1ε1/(156 ὙΠοίοτίη 

θίο ... Α ήπιοι (ριαεεεάεπίο --ν) ... Οιδ5Ι5 οπι | κυβια «ππ] ΝΒ"ΡΕ6 
οῦΡ Επίλα]σοᾶ.,,, ς ἴπ Τ{ κυβεια οαπ ΑΒΡΌΟΡΟΕΚΙ, αἱ Ρ]ετ | πανουρ- 

για: Εα 99. 116. αδοὶ ρταρπη τη | πρ. τ. µεθοδιαν «ππῃ Δ(Α ν]ὰς ρο8ϐ) 

Β3ΡΕαΚΙ,ΟΡΡ αἱ ρ]α510 Ειίμα]εοά (οἁῑέαπι οδί οἴίαπι ΟΥ12650)... ς Τη 
πρ. τ. µεθοδειαν εππι ΒΕ0Ρ΄Ἐ αἱ Ίοηρε Ρ]ετ Οµχ είς... Α «ορ πρ.τασ 

µεθοδιασ, 1Τ. πρ. την µεθοδο», Οτ95185 εν τη µεδοδεια... 4 ερ Ος 

1η {9,931 Τ,οἳ [196 γ]οξοτίη Απιργβί αἆ γεπιεάἁμι. Οοπίτα ἕνα ΗΙετ αἱ 

αἆ οἰγουπινεπίίοπεπι | τησ πλανησ (Ο15515 του πλανουσ): Α αἀὰᾷ του 
Φιαβολου:: ο{6, 11 

16. αληΦευοντεσ δε εἰ. ΟΙεπι1ῶδ οίς ... Ἐᾷ αληθιαν δε ποιουντεσ, 1νεπι 

υεγέίαἰεπι αιέεπι Γαείεπίεε ἆ ε{ϱ νρ Ἱμαῖ[1δό Υἱοιονῖη Απιζιοι ΗΙεν αἆ 

Ἡ. 1. (5εἀάαααθδί 10 α]σα» φενῖ. αιὲ. Ἰοψιιεπίεθ) εἴο | αυξησωμεν: ΕΕ14ΡΣ 
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αὐτὸν τὰ πάντα, ὅσ εστιν κοφαλή, ἡρίσός, 16 εἐξ οὗ πᾶν τὸ 
σῶμα συναρμολογούμενον καὶ συνβιβαζόµενον διὰ πάσησ ἀφῆσ τσ 
ἐπιχορηγίασ κατ ἐνέργειαν ἐν µέτρῳ ἐνὸσ ἑκάστου µέρουσ τὴν αὔ- 

ξησιν τοῦ σώματοσ ποιεῖται εἰσ οὐκοδομῆὴν αὐτοῦ ἐν ἀγάπῃ. 
1Τ Τοῦτο οὖν λέγω καὶ μαρτύρομαι ἐν κυρίῷ, µηκέτι ὑμᾶσ 

περιπατεῖν καθὼσ καὶ τὰ ἔθνῃ περιπατεῖ ἐν µαταιότητι τοῦ 

γοὺσ αὐτῶν, 18 ἐσκοτωμένοι τῇ διανοίᾳ ὄντεσ, ἀπηλλοτριωμέ- 

116. -σομεν ] οσο: ΡΕ Τὸ.ο | η κεφαλη: ϱ"Εα οπι η, Ίτειι Ο1απι]ό -- 
αυξησ. εισ αυτον τα παντα ταυτα λεγων εισ οικοδοµην του σωµατ. 

του χὺ, οσ εστι κεφαλη και ανηρ εἴο | χριστοσ ου ΝΤΑΡΒΟ 17. 6133 

τὸ. ια 413 Βαλ» Ογτῖομ 909 ΤαΠ}.... ς ΡΤΔΕΙΙ 0 ΟΙΠΙ ΝΕΡΕΕΑΚΗΡ αἱ 

Ρίει Οµτ ΤΠπάτί αἱ 

16. συνβιβαζ. εΙπ ΝΑΡ ΟΡΊΕᾷ ... ς Ίμπ συµβιβ- ουπι ΒΝΡΡΟΕΚΙΡ οίο | 
κατ ενεργειαν (1Τ. κατα την εγεργ.): Εᾷ ἆ ο 8 ϱ αγπιἉδὸ Πήπί "το Τεῖξ 
196 Ὑ]οίοτίη αἱ (ποη Ιέοπη Απιὸ Απιοιςί Ἠίαι α1) οπι. Οοπία ν]άε 

ΑπιβεΡ Τ6,1055 ϱᾳ «ιο ἑοέίπι οογγριι Πάεἴζμπι εί θαρίοπέζιπι, ΡεἨ λαγπιοπίαπι 

φαδοπαδίζεπι υεγδί, Ίιοο εδί επῖπι συ»αρμολογουμµενον, ἅρμονια του λο- 

γου δεδεμενον, τά ἐδέ λαγπιοπία υεγ δὲ οοπιραφζπαίέηι εἰ οοπιρασίωπι αίφιε 

σοππεαιπι ρε ΟΠΊΊιΕΤι ἐπιοέηγαπι πιπἰςἐγαζοπίς, πι πιεπδιαπι απϊιιδοιζιι8- 

φιιε Ραγίῖς, αιρπιεπίωπι οογροτῖθ,Γαοιέ ἴπ αεάἰβεαιίοπεπι διᾶ ἐπ εαττίαἰε: ιΐ 

αἄθιγφαί ώπιπι ἐεπιρίιπι ἀεὶ πι οπιπῖρις -- μέ ρεγ Πατπιοπίαπι φπαπᾶατι 

φὐγέιέιπι αο πιϊπιδίεγίογΊπι οογΡι8 πι επ οπιπῖδις γαοπαδίζ παίπγαε 

αριγἶόιης αἄ]ιαεγεαί οαρτέζ 8ιιο Οη’δίο, Ίέία αεαάἰ[σα(ἰοπῖς οοπιραφέ σοππέΦα 

μὲ πε ἑασῖιι φιζᾶεπι πιοέιω'α δίπφιζογιπι αἀ]ιαεγεπέδιπι ἀἰδογεραγε υἰάεα- 

ἔων. οσο εδὲ επῖπι «ιοᾷ αφην αίωί «γαεσιδ τησ χορηήηγιασ κατ ενερ- 

γειαν εν µετρω. | εν µετρω: κ ὃ. οἳε ΑΥΠΙΗδο ϱΠ1 | µερουσ ΕΤ ΝΒΡΕΕ 
αΚΙΟῦΡ αἱ Ρρ]εν ἆ 6 ΓΕ 5ΥΤΡ (6ἱ.1Πᾷ 519666) ΑΥΤ αθίἩ ϱο Βαβὸδ οκσᾶα 
οπηἩ Βίλα] οοᾶ Τ]ατί Ώαπα 41 Ιπί5το Τ,οΙ(1δό γ]οιονίη Απιζηηι αἱ... 
9’ µελουσ απ ΑΟ 14. 66ΠΕ νρ ΑΥΥΣΕΝ «ορ Βαβεᾶ Ον Ογτῖομ»59 
ΤΗΡΗΥΙΕ Η]εν αἱ | του σωµατοσ (119. 958. οδεῖ ροδί ποιειται): κ 
οπι | εισ οικοδοµ. αυτου επι ΡΕ ὃτ. 106. 109. 15 ΟγτΖαομόδο 

ες ωπ Τϊ ε. οκ. εαυτου 6Πι ΑΒΟΡΟΕΚΙ,ΟΌΡ αἱ ρ]ον ΟνῦΤ ΕπίΠα]5οἆ 
ΟΥτΙομ555 Τμαάτί Ώαπι α]. Τα π] πι αεάἰὑ[οαξίοπεπι ιά. 

1Τ. μµαρτυροµαι: Ῥ -ρωμαι | εΌνη ουπι "δβρ εαοῦ 10. 1π. 4Τ. 61. 6τ3”" 
4 ο ἔρ πιῦή νρ 5αἩ ϱορ αθίμαίτ ϱ0]αειαόδ Ἐπίμα]σοά Ταπιρατῖ5 Π,οἳ [198 
γΠοίονίπ Ηίει Απιιηί α] ... ς (5εᾷ 4009) Τί ρίαθπι λοιπα επι περῦ 

δίοΕΚΙΡ α] ρ]οτ βγτα!τ σο ατπ Ερ]Ηχ15” Ον ΤΠάτί (τα λοιπα εθνη τα 

µηδεπω πεπιστευκοτα λεγει) Ώαπι αά Ἡ. ]. αἱ :: οἱ 1 ΤΗ 4, ὅ 

18. εσκοτωµενοι 6ΝΠΙ ΝΑΒ 1Τ. Α{ΠΦ5δ (:: οπἆσπῃ {οσπια ΟΙ6ΠΗΣΟΙΗ56 ϱχ Α;: 

Ῥ]εταπια «ΚΙ Α]ίεγα ρεγπιπίαία α8ί, μέ Αρος 9, 2. 16, 10: πθς α]ίεν 

ἵπ ΕΧΧΝ, απεπιαάπποᾶσπη Ῥ5 Τὸ, 20 Ῥτο εσκοτωµενοι Ῥ]ετ]ᾳ εσκοτισµ. 

βαὈββίπεγιπ{) .., ς εσποτισµενοι 6Η ΡΕΕΟΘΚΙΟΌΡ αἱ ρ]εγ Ο1α6πιδὸ 
Ἐρῃτ1 3 Οµτ Ἐπια]σοὰ Τμάτί Ώαπιρατί5 α]. Οτςαί 116 πίχατηᾳαθ Γοτ- 

ΤΩΔΠ ΑΦΠΟΒΟΕΤΕ γ]άθίατ: ὅτε δὲ ἡ διάνοια -- τότε ἐσκοτῶσίθαι εὐλόγωσ 
ἂν λέγοιτο. οὔτ' οὖν ἐν µαταιότητι τοῦ νοὺσ εἶναν δεῖ οὔτε ἐσκοτισμέ- 

0ο] 9, 19 

0ο] 1, 2ἱ 
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” -Ὁ ” ” Γ . Λ ” ΔΝ πλ 3 2 - Ν 

νοι τῇσ ζωῇσ τοῦ Θεοῦ, διὰ τὴν ἄγνοιαν τὴν οὖσαν ἐν αὐτοῖσ, διὼ 
/ - - - 

τὴν πώρωσιν τῇσ καρδίασ αὐτῶν, 19 οἵτινεσ ἀπηλγηκότεσ ἑαυτοὺσ 

παρέδωκαν τῇ ἀσελγείᾳ εἰσ ἐργασίαν ἀκαθαρσίασ πάσησ ἐν πλευ- 
ς ” Α 

νεξία. 20 ὑμεῖσ δὲ οὐχ οὕτωσ ἐμάθετε τὸν Χριστό», 2ἱ εἴγε αὐ- 
Δ 2 / αι 5 32 ” 3 / / 3 λα / ϱ) 

τον ἠκουσατε καὶ ἓν αὐτῷ εδιδάχθητε καθωσ ἐστιν ἀλήθεια ἐν 
ών 2 -- 3 / ε - Ἡ Δ / .) ΔΝ 

6οἱ4,ο τῷ Ιησοῦ, 22 ἀποθέσθαι ὑμᾶς κατὰ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν 

΄ 

Δ Ν ” ν ην Δ Ν ” ” - 

τὸν παλαιον ἄγθρωπον τὺν φθειρόμενον κατὰ τὰσ ἐπιθυμίασ τῇσ 

νουσ τῇ διανοίᾳ οἴο. Ἐιχβδιβ150 Ἠαβεί ἐσκοτισμένοσ. | οντεσ: ς Πα 
56ᾳᾳ οοηῖς .... ξά ΤΗΡΗΥΙ οπι. ἈΝοη ακρτιπιππί ἆ ϱ 5 ]μοΙῇ Ψἱοίοτῖη 

Απιρτβί ἨΠίετ αἱ]; ἨΠαροπί οπῖπι οὐθοιγαί ὑιέεεοέι (Ἠϊει πιεπέε): Ίξεπα 

Γνβ πιδ αίο {επεῦτίς οὐδοιιγαέτπι (πι9: οὐσαεσαίιιπι) Πιαδεπίέες ἰπέε[εοίιπι 
Γ αγνοιαν: Έα αγνωσιαν | πωρωσι: Ρ 1Τ. πορρωσιν 

19. απηλγηκοτεσ οἵ. ΔΥΤΡ ΠΒ 61 Ο1επιδὸ 050153 εἰεβί 115 ϱ/Ρ5 αρ 6ᾳα]] 1907 

οίο. Οἱ Ἠϊει αἆ Ἡ. Ἱ. ,,ᾳποὰ απίετα αἲί φιῦ ζἄεβρεγαπίες δεπιείῖρδο», 14 

68ἱ απηλγηκοτεσ εαυτουσ, πππ]έο α]ῑτιᾶ 1 ΟΥαεςο βἱρπ]βοαί 4 παίά 1Ώ 

Τιαίϊπο: ζεβρόγαπέεν ᾳπ1ρρε απηλπικοτεσ ποπηϊπαπ αν, απηλγηκοτεσ 

απίθπι Εἱ βαπ{ φπῖ Ρροβίᾳπαπι Ῥρθεσαναν]πί ποη ἀο]εηί. ΕκρτίπιαπηῖιΒ 

8Ί Ρροββίπ]α5 Υ6ΤΡΙΠΙ 4θ νετρο οἱ ἀἴσαπιιβ απηλγηκοτεσ Ἱπάο]επίες 
5ἶνε ΙἹπάο]οτίοβ. (Αί ποῦ πιπίαν1έ εάΙΠοπεπα να]σαίαπι.) Τίεπι απηλ- 

γήκοτεσ εακρτεβδεταηέ ΑΥΥΡ βαἩ (ποπ ἀοἴεπίεδ), «ορ Ἰαδεπέες ἄοζογεδ 

ο. ΡΕ απήλπικοτεσ, Ἐᾷ αφήλπικοτεσ, Ίτεπι ἄεδρεγαπίες ἆ ε {6 τοῦ” 

νο 5ο ΑΥΙΣΟΒ (ὐ φιὲ αὐεοίζεγιπέ 8Ώεπι παπι) ΑΥΤΑ αε{Ἡ Υἱοοτῖη Απιριςί 

αἱ | εισ εργασιαν ακαθαρσιασ πασησ: Α νΙεῖοδθ ε[ισακα]θαρσιαν 
πασησ | πασησ Ροβί ακαθαρσ. ΟΠΠΙ ΔΑΒΚΙΗΡ αἱ Ρ]ες πιῦ νρ Ρο 88Η 

οορ ΟΙεπιδὸ (ΟτεΣΙ 115 εισ εργ. ακαθαρσ. απασησ µετα του πλεονεκτειν) 

Ον Επίμα]εοᾶ Τ]άτί αἱ (οί. Ώαπιρατ15) Η]εν Απιογβί... ΡΕΕΑ ὃτ. Τὸ. 
116. 8Ρ ἆ ο ἐς αντα!ς ατπι ΥΙοίοτΙῃ αΠπίε ακαθαορσ. | εν πλεογεξια αἵ. 

να Ἠϊεν ... ΡΕΕα 99. ἆ 6 {5 πιδῖ ααεἰἩ Ο]επιθὸ Υετοτίη Απηρἒί 8] και 

πλεονεξιασ 

91. αληθεια: τα η αλ. Οείεταπι οἱ Ίιας Ἠϊεντθθὲ: αΘπσία νἰάείαν Ἱπχία 
ογάΙπθιη {εσίππιααθ ΒΘΥΓΙΠΟΠΙΒ Βοαίεγα βεπίαπίῖα, εἷο Ἱερεπάππι ο8ί: 

708 αιμέεπι Ίι0Ίι τέα ἀἰώίοιδεί ΟΛΥ Ιδέιπι, δὲ ἰαπιεπι ἐἴζιπι αιιάϊςέεῖς, εἰ ἴτι οἶζο 

ἀοοῖὲ εδἐῖ ἄεροπεγε 908 δεσιπάμπι -- ὠείεγεπι Πιοπιῖπεπι φιῦ οογγιπρί(ιιγ 

ὕιωία ἀεδισεγία εγγοτίδ: δΐσιέ εδὲ υεγτίας ὕι Ίεσι, αἱ 81 8οηδα5: Οποπιοᾶο 

εδί νετ](ας ἵπ Ί6δα, 5ἵο ατῖζ αἱ ἵπ νοῦϊς απ ἀῑάΙοῖδεῖς Οτ]δέαπα οἱ αιι- 

ἀῑδίῖς 11]απι εί ἀοσ[ῖ ο5δῖ5 ἀεροπεγα΄' αἱς, 

22. αποθεσθαι υμµασ: Πα] αεί ΨϊΠοίοτίπ Ῥε]αςρ ἀεροπᾶίε 908, 1ΐεπι Ώα πω 

Ρ4Η5 αποθεσόθε. Οἱ εἰ. ΟΥΡρ205: ο Ἠος 15ο αἆ Ἐρμθείος: ᾖαροπίΐε 
ΛΥ1ογίς οοπυεγδαξἰοπἰς υεἰέγεπι Πιοπιῖπ. εἴο. Οοπίτα Πιοεῦταξ: .Πεσθπάσπα 

ο8ί ἄεροπεγε, ποΏ ἄεροπαίε". | την προτερ. αναστροφή»: 1 οπι | τασ 
επιθυµιασ οἳ, Οἶοπι 265. 554 Οτ2,519. πθ8. Ττο. τ8τ οίσαί 180 Ουρ 205 Πι] 11958 

Αρββ3”35 οἰ5αερ Ἠϊαν Απιογςί οίο... ΡΕ ἆ ο ΤεγΓοῦ ΥΠ 45 Τ,οΙ {1986 γἱς- 
1οτίη τήν επιθυµιαν 
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ἀπάτησ, 35 ἀνανεοῦσθαι δὲ τῷ πνεύµατι τοῦ νοὺσ ὑμῶν 24 καὶ 
ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον τὺν κατὰ θΘεὺν κτισθέντα ἓν «915, 1ο 

Ἀν ε ΄ -” ’ 

«δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι τῇσ ἀληθείασ. 
20 4ιὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδοσ λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστοσ μετὰ ᾖ9εῖβ, 19 

-- ; - Ἡ 
τοῦ πλησίον αὐτοῦ, ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων µέλη. 26 ὀργίζεσθε καὶ μὴ 54054) 
ς ’ Ξ- ε.α Δ .] , Φιυὰ -” « - ΔΝ 

ἁμαρτάνετε΄ ὁ ἦλιοσ μὴ ἐπιδυέτω ἐπὶ παροργισμῷ ὑμῶν, 21 μηδὲ 

δίδοτε τόπον τῷ διαβύλῳ. 35 ὁ κλέπτων µηκέτι κλεπτέτω, μᾶλλον 

99. αναγεουσθαιυ: Ρῦ (ποη 1{6πις) 10. 14, 17. 81. 989. δτ. 49. 4Τ. τὸ. 114. 

Κδο; α] ἆ ο {ο πιδ' νο 54Η «ορ βγταῖν ΟΙεπιό” (πο Ιεπιῦ”) ΟµΥ113 
0ΥΡ508 Τ,6ΙΕ156 Η 11198 γΠείοτῖη Απιζγςί Ἠϊεν αἱ αναμεουσθε | δε: ΕΕ 
π αεἰὮ οπ: Ἠῖης (εκ 6ΙΤΟΥ6 ἆ9 Β) Ἰωη [ὁε] | τω πνευµατι: Ἐ ΡΙΒΕΠΙ ΣΥ, 

Ίέεπῃ 88Ἡ «ορ. Ἓθς α[ῑίεν ΟΠΓ11369π1: εν τω πνευµατι του νουσ υμων, 

φησιν. θεά ραι]]ο ρο5ί ἀῑσοΙί τω πνευμ. 

94. ενδυσασύθαι: ΝΕ” νοαίε(αεετίθὀ ποπ πιπίαν](Ὀ)κ 4. 10. 14. 51. 9Τ. 48. 

4τ. Χ5οΥ οἷο (Ιάαεπι {ετε απὶ ανανεουσύθε, 8εᾷ ποηπ 1Τ. αἱ; αεοεάιπί 

τετο οίῖαπι α]1ῖ) ἆ ο Ες πιῦ" νο 5γταίΓ 6οΡ (84Ἡ εἰ ὑιάπεπέεν) Ο16πι ο”. 
5 Ἐαπιοε]! 161 {μαι το" ενδυσασθε τον καινον ανθρωπ.) Οµτ ΟΥΡ 
Τμοῖξ ΠΠ] Ὑἱοίοτίη Απιζιοι Ηίεν αἱ ενδυσασθε | εν δικαι. και οσιοτ. εἴ. 
Ο]επι 265. 511. ὅδ4 οἱς .., νἲ (ποη Ι{επιο) εν οσιοτ. κ. δικαν. ΒΙπιϊϊτεν 
ΑΠΙΡΥΑΐ ὕπ υεγτέαίε εἰ ἠιςἐέία. | τησ (48. 109. 919. οπι) αληθειασ εἴ. 

ΟΙεπιίεν Ταγ{ες 681Π 45 (πι {ιδία εἰ γεζφίοπε υεταἑἰ) Ὑϊαϊοτῖηπ Ἠϊει 

α] ... ΌΎΕξτα ἆ ϱ 6 πιδά (ποπ {τρ) ΟΥΡ5Ο5 Τ,οΙ[196 ἨΠ] 1138 ΑπιὉΡΡΗ 58 
3646 (ὖπ σειτέαίε εἰ ιδέα εἰ δαποίαίε) αἱ και αλήθεια, εἰ υεγίίαέε. 
Ῥταθίοιρα οἱ αἆ Ἡ. ν. Ἠίεντθῖό; . ῴποά απίεπα ἀῑοΙξ: φιᾷ δεοιπάωπι 
ἄειωπι οτεαίιι ἐδέ, πο 1ᾷ Ἱρβαπῃ 8οηα{ ἵη Τια{Ιπο ΒΕΥΠΙΟΠΘ αποά ἄταεεο. 

Ογεαϊίο ᾳπ1ρρο αραᾶ ΠΟΡ φεπεγαξῖο νε] παζυϊας ἀῑοίίαι: αραᾶ 6πγαεςο5 

νατο 5πῦὈ Ποπιῖπθ ογεαξἰοπῖς νανΏιιπι Γασεέιγαε αἳ οοπάιείοπί αοοϊρΙίατ. 

Ἐέ ᾳποά αριιά πο οοπζἄτο, Ώος αριιᾷ ἄναθςο5 ογεαξίο 8οπα!."΄ 

9ὔ. λαλ. αληθειαν εκαστοσ οἳ. Πχ πί 553 0]οπιδόδ (5εά σάά 5 οπι εκαστ.) Τετί 

163 ΟΛΠ 45 Οχ]πί 159 οίο (ν]ἀεπίαν εἰῖαπι ΟτΙσεπῖς 6556 ᾳπαε οαΏ15” αἶπθ 
ποπιῖηθ απείοτῖς ῬταεὈεί: το δε’ λαλειτε αληθ. εκαστ. εἴε, απ ἵπ 

χοπι ο ΗΙοτ) ... Ν (πος 1861) εχαστ. αληθ. | µετα του: κ (ΠοἩ 

1{επι8) προσ τον | αλληλων: ς (ποπ 5ὲ 60 ᾳ) αλληλοιν 8ἴπθ Τεδίθ 
αισιᾶ 

96. οργιζεσθε: Εξ ο πιδὃ πο Τογίῖἐ5 68Η 15 γ{ο(ογῖηΒί5δ αἆᾶ δε | επι 
(6ρεγ ἐγασοιπαίαπι υεδίταπι ἆ ο Ετηδ νο εἴς, 5 81βΡεΥ ἤασιιᾶία υεδέγα): 

ΡΕ” ὃ. εν | παροργισµω 5ἴπο ατβςι]ο οππι ΑἲΑΒ...ς Τί ΡΤ8επΙ τω 

οἳπι ΝΕΡΕΕΩΚΙΡ αἱ οπιπσ]ᾶ Ο1επιῦόΒ Ώ141815 Α ιδ Ἐρίρῃδοτ Ῥβ-ΑΙ35: 

406. 639 ϱἩγ Ειίμα]εοά Τμᾷτί Ώαπι αἆ Η. 1. εἔρατΙ1 539. 6601 α] 

9Τ. µηδε (49΄’) οππι ΝΑΒΡΕΕΟΚΙΡ αἱ Ρ]α (9 αρ Βοτί) Ο]οπιῦθδ είο...ς 
µητε οππῃ πηίπαθο ΟΗΥ115 (πο 1ἱεπι 118) Τπάτο... ὃ. 114. ΤΗΡΗΥΙ µη, 

Ίεεπι ΟΙπηῦτ1 (5ο ποη αβογί ππα 4παθ ργαθοθάππ{) Ο133005 (καὺ τό 
μὴ δῶτε εἰς). Ο8 εἰ. πιδὲ νσ ΟΥρΙΟ3 α] (που Ίἴεπι Ηϊες; Απιζιςι Βποῦ 

16οί1ο) ποζείε Ἰοσμπι ἄατε 
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Δ - ας’ Δ 

δὲ κοπιάτω ἐργαζόμενοσ ταῖσ ἰδίαισ χερσὶν τὸ ἀγαθόν, ἵνα ἔχῃ 
/ - / 2) ον - 

µεταδιδόναι τῷ χρείαν ἔχοντι. 29 πᾶσ λόγοσ σαπρὺσ ἐκ τοῦ στύ- 
« -- κ, 19 / 2 Ν 2 3 Ν Ν .] Ν 

µατοσ ὑμῶν μὴ ἐκπορευέσθω, ἀλλὰ εἴ τισ ἀγαθὺὸσ πρὸσ οἰκοδομὴν 
-- τν ” - 1 . -- 

τῆσ χρείασ, ἵνα δῷ χάριν τοῖσ ἀκούουσιν. 9θ καὶ μὴ λυπεῖτε τὺ 
- ο -- -- στ 3 

πνευμα το ἅγιον του Όεου, ἐν ᾧ ἐσφραγίσθητε εἰσ ἡμέραν ἀπολι- 
- 9ἳ Δ ΔΝ Δ 

τρώσεωσ. Ὁ] πάσα πικρία καὶ θυμὺσ καὶ ὀργὴ καὶ κραυγὴ καὶ 

28. ταισ ιδιαισ χερσιν το αγαΦον οµπι ΑΤΑΡΕΚΑ ὃτ. (4. ΟΠΗ1889 χερσιν) 

στ. τὸ. 1106. δρ9θ ἆαίςσνρο (αί. ία ἀεπι]ά είο) ϱο σ0οΡρ 8αἩΏ (το αγαθ. 

Ροβΐ ινα εχη Ροβῖίο) αγπῃ αθίὮ ΒΥΥΣΕΝ 6ί ατθ (ΠΙ3 ταισ ιδ. χερσ. Ροδί 
ποπιατω Ροή) ΒΥΙΡ (το αγ. τ. ιὸ. χ.) Βα5τ1εββ {52 Επίμα]όοοά ΑπῑοσΙ 1055 
Τ)αΠΙΡΑΓΕΙ1 565 (οι. Ρατί5) Ἠϊαν Ααρδθυπα ἆοπι5 οἱοοπίπιεπάφο α]. Πίο κ 

αἱ {ετεΙ” Τμάτί το αγαθ. ταισ δι. χερσ. (46. ταισ χε. αυτου) ... ς Τί 

το αγαῦ. ταισ χερσι» ου1η 1, αἱ ρα ΟµΥ131 Ώαπι αά Ἠ. 1. ΤΗΡΗΨΙ Οεο. 

{θίῃ ΝΕΒ απ ΑπιζιἙίι ταισ χερσ. το αγαθον.... Ῥ ΙΤ. 61313 πιδὸ Ο16πι 

508 α(571 το αγαθον (οπι]βαῖς τ. νὸ. χε.), εοπίτα Τογτὲ5δ 68Η 45 ἡιαπῖδις 

(οΠι158Ο το αγα θον). Οἱ εἰ. ΕρΙρΗΣ εργαζοµεγοι ταισ ιδιαισ χερσιν ινα 
δυνησθε καν τοισ µη εχουσι µεταδουναι :: γΙἀείαχ τδιαισ Ἱπῖο Ίοσο 

οοπίτα το» κλεπτοντα Βοτ]ρίο ΡρατΙΠῃ αρίαπῃ 6859 Παρ]ίππη, |. ἵνα εχη 

(Βρ9 σχη): κἲ ΟΙεπηδτ1 ννα εχητε (ΝἨ -ται) ... τρ 1Τ. 114. 116. 8] ννα 
εχει | µεταδιδοναι: Ρ"εα Ο1επιῦτ1 (µοἨ Ι{επιῦόΣ) ΓαΠΙΡΑΙΙ5 µεταδουναι 

(Ώ µεταδόναι οοπ{Ηβῖ8 Ιδεοπῖρας ϱ”δίς) 

29. αλλα επι ΒΕΡΑ... ς αλλ επι ΝΑΡΟΕΕΚΚΡΗΡ είς | αγαθοσ: Κα αάά 
εστιν, Ίέεπι Ες ἀθιι]ᾶ {οἱ αἱἰδομπη ῃ. τησ χρειασ ΟΠΠ ΝΑΒΡΕΕ3ΚΗΡ αἱ 
{θγο ΟΙΙΠ αππ Γαν]οί {οἱ ἀεπι]ᾶά 5υτα 6αἩ ϱ0Ρ αΤΠΙ (πεί, 8εά Ἰθετο 

οἰγοιπιδοτ]ο1ϐ) οἆἆβῖ αρ Ηίεν Ο1εμαῦτί ΟτεβίΙθέ Ον Εαίμα]οοὰ Τπάχε - 

Ώαπη αἱ Ἠίετ. Βέ ΗἰενὈθδ” δα: .Ῥτο 6ο απ{επι απο Πο ροδιίπηας5 αἆ 

αεαἰ[οαέίοπεπι οβρογἑιωιίαξῖδ, Ίου 68έ ᾳποᾶ ἀῑοιίαχ 6πταεσε τησ χρειασ, 

1η Τ,αβ]Π]5 οοᾱἹοῖυις Ῥγορίθς εαρλοπῖαπα ππίαν1{ ΙΠίΘΥρΥε5 οἱ ροβαῖί 

αἆ αεάβεαίίοπεπι Πάεῖ". Οοπίτα Ποῦταδ: ΝοΠ Ίεσας ορβρογέπτίαξίε 

Ότο δελ... αὐ΄ τησ πιστεωσ οππι ϱ"Εἲκα 46. ἆθ{[ρ νρ.θ (εί 
(αι. ορροτέιιτἰαξἰς Πε) σο ΑΥΠΩΙΩΕ (1π εἀ ἀβπωδί ο{οονςί) Νγββί (ἵπ 

Εες]αρδίαςδίον”) ΒαβτθβΡ 135- 485 ϱο(8ΗΡ αἱ Τετίτεςδ ἐαγη4δ ΟΥρὸῖ γ]οίοτίη 

Απιζἒιί αἱ | δω: Ῥῦεα ὃον, κ µεταδιδω 

80. λυπειτε: ΕΙ, αἲ1ὸ Ογτητ353 Ῥαρτεξε «58 (5εᾷσᾶα 3 λυπειτε) Τμάτί λυ- 
πητε | το πνευμ. το αγι. εἴ. Τμάοί αρ ΟΙεπαῦτ! Οτ(αἰν1)εαί196 ΑΛΙΣ9 
οίαΙὈ Όντας Ῥαστερς ο/{6ίῃ 350 Ογτεῖαρα 19 ϱίο ΤεχίῖεΒ ὁ8ΥΠ 45 (αρίγ, ἄεί 

φαποξ.) απατίΙ (οσα ἄεί) ΟΥΡΣ:”: 506 ΗΙ1505 γἱοίοτίη Απιυυςί αἱ... ϱ" 

οίοΕΕᾷ ἆ 9 ᾳ Ρο το αγι. πνευ. | του Φεου: 2. 49. παίἩ ΑΠΣ55 (ποπῦ”5) 

ΕΡΙΡΗΡΟ5 ο τὸ ΟΗΥ135 Ῥογπατί 1 Ο7η 

8Ι. Θυμοσ και οργή ΟΙΠΙ ΔΑΒΚΣΙΡ αἱ Ρ]οΥ ϱο θίο Ον σα 18 Ῥαβθίμ 35 ΟἩσ 
135 Ἠπί]μα]σοᾶ Α] πιιι Ἠϊοι (7ωγοΥ εἰ ὕνα) ... ΡΕΕΕ ὃἵ. 46. ὅδ. Τὸ. 116. 

4ε ἔρ νρ οορ Οεπιδῦδ Ρ5-Α(Μ555 ΟΥρ”55 505 Απιζτεί οργή και Ψθυμοσ 
(τα εἰ ἐπαίφπαιίο) ... Τοτίτεδ ο8Ί {απίαπι ἧ-α ἨαὈοαί, ΝΙοξοτῖπ (ΒΠίαπη 

ἐπάἰρπαιίο. ὮΏο ἀῑβογοπίῖα ϐυμου 6ἱ οργησ ο Οχο8ἱ136; ὀργή ἐστιν 
ἐπιθυμία πονηρίασ τοῦ δοκοῦντοσ οὐ προσηκόντωσ ἠδικηκέναι - δν- 
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΄ 2 ’ ο ς » λ . ν 

βλασφημία ἀρθήτω ἄφ ὑμῶν σὺν πάση κακία. Ὁλ γίεσθε δὲ 
3 2 ’ / -- -/ ς -- ο. Α 

εισ ἄλλήλουσ χρηστοί, ευσπλαγχνοι, χαριζόµενοι ἑαυτοῖσ καθῶὼσ 
ο 5 ” 3 ιά « -- 

καὶ ὁ Φεὺσ ἓν Ἀριστῷ εἐχαρίσατο ὑμῖν. 

γ. 

1. Γήεσθε οὖν μιμηταὶ του Φεοῦ, ὧσ τέκνα ἀγαπητά, 2 καὶ 

περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ, καθὼσ καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν ὑμᾶσ καὶ 
παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν προσφορὰν καὶ Βυσίαν τῷ Θεῷ εἰσ 

ὀσμὴν ευωδίασ. 
. ῃ /’ ΔΝ Δ 3 -- ΑΝ Ν 

Ὁ Πορνεία δὲ καὶ ἀκαθαρσία πᾶσα ἢ πλεονεξία μηδὲ ὀνομα- 

μὸν δέ (Φασιν) ὀργὴν ἐναρχομένην εἰο. | και κραυγή: 1, οπι (115. Ἠαδεί 

π πρ) | και βλασφηµια: 1Τ. οπι | Α αρθητων 

89. δε ΟΠΠ ΝΑΡΕΕΚΤΡ αἱ ρ]ογ Ενρ βαἩ «ορ ΦΥΥΡ (ΒΥΙΣΕΝΒ αεἰλῖν εί -) Οι 

Ἐέλα]σοᾶ Τματί Ώαπι (οί. ὮαπιρατΙς) ΤΠΗΡΗΥΙ Τογίες οαγα4ὅ ὙΠοίοτ]η 

Απιυἒἒι Ἠϊοι «1... ϱ"Ερτα θεοί 141εοίβεπιεὶ ᾖ ο ϱ (Ρο απαΡῖρ η) 
ουν ... 1 (86εἆ ετταί ἆθ ἆ) οπι επ Ἡ ὁδ. 4π. 69. 1ττ. 141εοί Ίδοι 

αντ Ο]οπιῦῦῦ Οτσαί 195 ΏαπΡΑΤΑΙΙ 539. 955 Οες | ΡΕΓᾷ ευσπλανχνοι | ο 
Φεοσ εν χριστω “(δῖο ΑπΙΟςΜΙ54: Πτα Τετί1ο» ΕΔΥΗ 45 οΊοιί αἱ ἄειις Όο0- 
δὲ ἄοπαυτέ ἐπ Οἱ6ίο): 14. 48. 69. τὸ. 114. ΑπϊοςΙΙ116 Ὦ)απιραΤ]1 936 

Ῥογιραάα1ο» Ἡσετε (ζοπαπέες ἐπωίσεπο φἰσιέ εἰ ΟΠιγίεέις ἄοπανέ ποῦδί) ο 

χριστοσ, 11. 99. Τηάτί Ώαπι αἆ Ἰ. Ἱ. αρ. 605 ο Φεοσ ἵππίππα | υμιν 

6ΝΠΙ ΝΑΕΑΡ αἱ ρ]α ἆ ο [ᾳα νρειὸ (αἱ. {13 ἀαπιῖά {ο] είς) πο 841 «ορ 

ααἲἩ Ο1οπιῦο8 Οτίητ θά Ο190. 198 Ἑπίμα]εοᾶ Γαπιρατί5 05 α1 Τετε» 
σαγη 45 γ]οξοτίη Απιζιοι Ηίεν α]... αρ΄ Τμ ημιν οππι ΕΡΕΤΕΒΙΚΙ, αἱ 
ριαβὸο (10 αρ Μον) απ αι Αγγ ασπι Οτεαῖ 155 Ο1ν1ὸ5 Τμάτί Ώαπι 

Ρατα]] 029. 955 (αἆ Ἡ. 1. οπι) ΤΠΡΗΥΙ 

Υ. 9. υμασ οἳπι ΝΤΑΒΡ 92. ὅτ. 1. τὸ. 116. 1223 2889. θ16οίἩ πα] βα]ι 

αθιμαίς Ο1αμαζοδ- 584 (ΑΕ445 Βαοξ 1εοί1ο) Εαίμα] 5ο Ταπιρατί5 015 ΤΗΡΊΥΙ 
γποίοτῖα (ΑπιΒάΙ Βιοί Ἰαςίίο)... ς Τη ηµαο οἳπι ΝΕΡΕΕΑΚΙ, αἱ Ρ]εΥ 

4 οξρνε βΥτΙῖ 60Ρ αΤΠΙ 6ο Ῥα519βΡ 14. 513 ομυαρίσΣό ΟἩν Τμάτί Ώανα 

αά Ε. 1. αἱ Ἠϊετ Απιζγεί αἱ | υπερ ημων (9818ΕΥ ροδί προσφοραν Ροπ) 

οππι ΝΑΡΕΕΟΚΗΡ αἱ Ρ]εγ 4 ο ἔρνρ Αγταῖ οορ απ ϱο ΟΙαπισή Ονή501 
(παρα τω παυλω λεγομενον' εαυτον παρεδωκεν υπερ ημων Όυσιαν 

τω Θεω) Β88ΙΕΕΡΑΤ4 ο{μαρίθ26 ΟἩν Τ]άτί Ώαπι αἆ Π. 1. Ώαπηραι15 86ην 

(ΤΠρ]ιγ] οπι) Πίεν Απιρτοί αἱ (ΑπιρΏς 1 πί απηίθ) ... Τί υπερ υμων ΕΙΠΑ 

5 ὃτ. Τὸ. 116. πι] βα] ααεἰμαίτ Ώαπιρατ5 5ετα Ὑ]οίοτίη | προσφοραν κ. 

Θυσιαν: Ν Φυσ. κ. προσφ. (Ον9591 οἵη προσφ. και) 

ὃ. πορνεια αἱ ΒΡΕΚΣΗΣ, αἲ Ρ]ες ... ΝΑΡ" ΕςΡ αἱ -νια. ΟΓαἆ 1 Οο 6, 19. 
/ πασα Ροβί ακαθαρσια 6ππΙ ΝΑΒΡ 1Τ. 91. 99. 60Ρ (568Ἡ Ροδί πορν.) 

Ο1επιῇ25 Ον(νΊά)εαί 191 Ἑαίμα]εοά ΤεγραάΙσ τς, ς ππίε ακαθ.. οΠῃ ΡΕ 
ΕΩΚΙ, αἱ ρ]εγά ο Γρ νς ΟΙεπιῦῖ” Ῥαβε355 Ον Τμάτί αἆ Ἡ. 1. Ώαπι αἱ 

ΊΤ8ΒΟΗΕΝΡΟΠΕ. Ν, Ὁ. οἱ ». 44 Ρ 

0οἳ 8,199 

αα 5, 20 

Οο1 8, 5. 15 
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ς ουν ς Δ 3 / Ἂ 

ζέσθω ἐν ὑμῖν, καθὼσ πρέπει ἁγίοισ, 4 καὶ αἰσχρότησ  µῶρο- 
» ο 3 , ο 2 ο, κο » ΔΝ - 2 ος τα 

λογία ἢ εὐτραπελία, ἃ οὐκ ἀνηκεν, ἀλλὰ μᾶλλον ευχαριστία 

δ 
απ 5, 21 

- / σ - ’ Ἀ ὁ ’ Ἂ 
τοῦτο γὰρ ἰστὲ γινώσκοντεσ, ὅτι πᾶσ πύὀρνοσ η ακαθαρτοσ Ἰ 

, - ” / 2 ή 

1ο ος πλεονέκτησ, ὃ ἐστιν εἰδωλολάτρησ, οὐκ ἔχει κληρονομίαν εν τῇ 
9 ΤΙ ὃν ὃ 

- -- ον - ΔΝ ς - } ’ - 

ον μς βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ καὶ Όεου. ϐ µήδεισ υμᾶσ ἁπατατω κενοισ 
ἳ ” ’ ε - - Ν π ον - 

ποῖ15 λύγοισ' διὰ ταύτα γὰρ ἔρχεται ἡ ὀργὴ του Όεου ἐπι τουσ υἱουσ τησ 
ὼ ’ 3 η ο. τ / 

1πμδ,5 ἀπειθείασ. ἵ μὴ οὖν γώεσθε συνμέτοχοι αὐτῶν. ὃ ἦτὲ γάρ ποτὲ 
δν Ξ ρ ε Ν -- ς σκότοσ, νῦν δὲ φῶσ ἐν κυρίῳ' ὧσ τέκνα φωτὸσ περιπατεῖτε, -- 9 ὁ 

δ. 

Ὑποίοσίη Ἠϊεν Απιῤτρί... δΤ. Βα5θδα 554 Τμάτί ο το. 1084 οπι ] εξταξ 

ονοµαζετω 

«και αισχροτησ οΙΠΙ ΒΕΡΕΚΙΡ αἱ] ΡΙ6Γ ΒΥΤΡ «ορ αππη (αε(αίῖ αισχρ. δε 

και µω. καν ευτρ.) ΟΙαπαῦἒ Βαβεῖμ 386 ΟἩτ Τμάτί Ώαπη αἱ Ἠϊος ... ΑΡ΄΄ 
Τη η αισχρ. επι ΑΡ"χα 95. 91. 89. ΐέ νς 8αἩ (Ρο οπη) Επίλια]έοὰ Απ- 

Πο «1105 Τγίπι 385 γἱοτοτίη Απιοιαι αἱ (5ΥΥΣΟ8 µητε αισχ.) (Ο1επι1δ5 οπι 
εορι]απι) | ή µωρολογ. (60/3) ουπι κ αρ’ΕαΡ 28. 91. 99. εδ Ἱτ νρ ΒαΏ 

ΑΥΥΡ ἄΥΤΏ Ρο (8ΥΥΣΕΝ µητε) Βαφείμ58ἳ Επίμα]οοὰ ΑπθΙοςΙ 1105 Πχ]πί 352 
γποίοτίη Απιριβίῦ.. 6 ΤΙ και µωρολογ. οππι ΝΒΒΕΡύΟΚΙ, 8] ῬΡ]ετ 6οΡ αείἩ 

αἳξ Ο1 6.198: 64 ΟἩν Τμάτί Ώαπι 8] Ἠϊοχ | α ουκ ανηκεν (41) ουπι ΝΑ 

ΒΡ (17. οπηίϐδο α) 81. 6133 Τὸ. ΒΥΙΡ ΙΡ ΕΙ αγ Ο1επηδή Ἐπίμα]έοά 
ΑπΙΙΟΦΠ1105. Ίΐθπη «ιαε αἲ τεπι ποπ βετίπει (ρετίὐιεπί  απι ΟΥΡρΣΙῖ 
Απιζτοί ΗΙετ) ἀ είς νρ Πππί355 ΟΥρΣ1Τ γπείοτίη Απιζιιι ΗΙεγ αἱ ... 

ς ΤΙ τα ουκ ανηκοντα πι ΡΕΕΕΚΙ, 4] ρ]εν (Ο1επι”ῦ µηδε τα ευτρα- 

πελα µήδετα µη ανηκοντα) 6 5ιῦ αιί ({ αἆ γέπι ποπ φεγέὐιεπέία) Β88 

εί μ»68 Ον Τμάτί Ώαπι αἱ 

ιστε «1ΠΙ ΝΑΒΡΕΑΡ αἱ59 1{ νρ ρο β84Ἡ ΟΡ αὖπὸ Ο] επ” το" 634 Ον Ελα] 

οοὰ Ογτίλος 881 α] ΟΥΡΤ4 (Φοὐέοίε ἐπίεϊζερεπέες αί Ἱὲ νβ) Υιρνεπα,,, ς 
( αὐ Βπ) εστε εαπι ΡζΕΚΙ, αἱ Ρία ΤΗάτί Ώαπι ΤΠΡΗΥΙ: Ιἴθπα ΒΥΤΣΕΗ 

(ος αιέεπι Γιεν τς δοἰεπίε) θἱρ, Ἰίθτω δοζοίε αεί Ὑϊοίοτίπ Απιῤἒά ὃ 
Απιζισι Ἠίει αἱ | ο εστιν ειδωλολατρησ (αν’) εαπι νΕ 1Τ. 611 ΟΥτ 

68 58Ι Ἠ]οι (αμέ αυαγιξ φιιοᾷ εδἰ ἰάοῦίς δεγυίέης, 1015). Ίΐεπι ο εστιν 
νδωλολατρνα, φιιοᾷ ἐδὲ ἰάοίογωπι δεγυίέμθ (Απιρἒά 5 ζζοζοϊαίγία ϱἴΤΏ --ἰαέγα) 

χα Ιε να ρο ΟΥΡ Υἱοϊοτίη Απηζισια]...ς ΤΙ οσ εστιν ειδωλολατρησ 

61η ΑΡΕΚΙΡ α] Ρ]εν ΒΥΤΡ (8ΥΥ56Ν απέ οιζέογ ἱάοίογωπι, Βεᾶ ο φιιῦ εδὶ --, 

αθί]ι εὲ φιζ εἰς) «ορ ατπι Ο]επι” τὸ Ον Επίμα]σοά Τ]άτί Ώαπα α1. ΟΕ Τις 

Ῥταβ: , αἰἰεγζιδ υεγδίοπιζ8 ἐδὲ εα ζεοίίο φας ]ιαδεί απ εβί Ιάοἱογπιβεχν ιβ." 

| εν τη βασιλεια: ΕΡΤ Ρ εισ την ῥασιλειαν | τ. χριστου κ. Θεου: ΕΕΤΦ 

6 το Απιζιαι Ζεπο”δτ. Φεου κ. χριστου ... αεἰμαῖῦ ατρ Τμ άτίδ 15 (1 

1 Οο 8, ϐ) χριστου του Όεου, 14. οι και Θεου 

:7αρ εὖὐ. Τνίηί 264 Ουρῦ”- 119. 303 ϱίς .... νἩ (ποη. ξεπια) Ππιοχερια!ῖ 11 ρπι. 

11ρεχε ΤΠ απιζΔΠοη 3 (41194305) πορνεια γαρ, φησι, και πλεονεξια, δι 

α ερχεται η οργή του Όεου επι εἰς 

» συνµετοχοι ΟΠ ΝΑΒΡ"Εα ... ς Τη συµµετ- οππι ΒΟΡΟΕΚΦΗΣΡ αἱ 

οετίε ρ]εν Επί]α]ουᾶ ϱίο 

νυν αἱ. Ο1επι11” ΟΥ1δ ΤΠαιπισθη 3 οίο ... ἘΕᾷ νυνει 
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γὰρ καρπὺσ τοῦ φωτὺσ ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ 

αληθείᾳα, -- 10 δοκιμάζοντεσ τί ἐστιν ευάρεστον τῷ κυρίῳ, 11 καὶ 
μὴ συνκοινωνεῖτέ τοῖσ ἔργοισ τοῖς ἀκάρποισ τοῦ σκύτουσ, μᾶλλον 

δὲ καὶ ἐλέγχετε. 13 τὰ γὰρ κρυφή γιόµενα ὑπ' αὐτῶν αἰσχρόν 
ἐστιν καὶ λέγειν 19 τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ μας φα- 

γερουται' πᾶν γὰρ τὸ φανερούµενον φῶσ ἑστώ. 14 διὸ λέγει ἔγειρε 

ὁ καθεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νἐκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ 
ΧἈριστόσ. 

9. φωτοσ ΟΤη ΝΑΒΡΤΕ"ΕΑΡ 6. 10. 1. 4Τ. 6133 1Τ9. 918. Ιὲ νρ 6ο ΒΥΙΡΟΝ 

60Ρ ΤΠ αθἲἩ (ΟΥ) 68194 (ατρεί ἵρβαπι φωτοσ) ΤΠαιπιζαν (4119/3405) 

Ἐπίλα]έοᾶ Τ,οΙ {315 Υἱοιοχῖπ Απιῤιςί Πϊετ α] ...ς (Ξ-Ξ ἄρ Βα) πνευµα- 

τοσ επη ΡΟΝΊΣΚΙ, αἱ Ρ]εγ 5ΥτΡ Οἡχ Τμάτί Ώαπα αἱ | αγαθωσυνη «ΙΙΗ 

ΝΑΒΚΥ1 οἱο ... ΡΕΕΘΙΡ δΤ. αἱ αγαθοσυνη 

10. τω κυριω εἰ-«Ο1) εί 199 Πα ιπιζᾶη 3 Ααρβα τη δ1Π οἰς .... ϱ"κα 4 ε { 
6 πιδὸ νρ Υἱοίοτίη Απιῤγρί ΗΙεν αἱ (Τ,οἳΓ315 οπι) τ. Θεω 

11. συνκοινώ-- 6ππῃ ΝΑΒ" ΡΕ... ς ΤΠ συγκοιν. 6ΙΙΠΙ ΒΕΡΟΒΚΣΗΡ α] ορτίε 

Ρ]εχ είς... 4Τ. ποννωνειτ. | ακαρποισ εἰ. Οτεαί 195 (οί Ἠίει) Έπαιπα 
ἑαι 3 Ῥαλβυαρίόθδοίς; 61. 69. Ἠ50Γ 0565 ακαθαρτοισ, 903 ηΝΟΥΣ ατακτοισ. 
Ῥταείετεα οί αἆ {οΐαπι Ἡ. 1. Ον (Ἠαῖαξ 6886 εκ Ἠϊει οαγαπῃ 40) σ8ί 195 

ἐπεὶ δὲ ἀπήρτηται τὰ τῇσ φράσεωσ, δοκεῖ µοι οὕτωσ ἂν ἄποκατα- 
στήναι᾽ (Ἠ]ετ: Φωΐα Όεγο ἴπ Ἰιος ἴοσο οοπίεωέιθ εἴοφιιξ υἰάείωγ εδδε ἴι- 

ῥαΐμςδ εἰ ἑοία δοαίεγε δεπἰεπέῖα, φῖο ογαζπέ δΕΥΊΊΟ γεάᾶεπιᾶιδ εδ) µη ουν 

γινεσθε συµµετ. αυτων, δοκιμαζοντεσ τι εστ. ευαρ. τω κυριω. ει και 

ητε ποτε σκοτοσ, νυν δε φωσ Οντεσ εν πυριω, ὧσ τεκνῶ φωτοσ περι- 
πατειτε, τουσ παρπουσ επιδεικνιµενοι του φωτοσ, εν παση αγαθο. 

και δικαιν. και αλήθεια, και μή συγκΟννωγειτε τοισ εΩΥ. τ. ἀκαρπ. του 

0κοτουσ. 

19. φανερουται εἰ. Τμαιπιεδα 3 είς... ΑΚΥΤΙ, 2. ὃτ. ὃ8. Τὸ. 650Υ αἱ Ραις 

-ρουνται | γαρ: 109. Βεάα] Βεά (πίετᾳ αἆἰ Ἡ. 1.) δε, 6 αμίέπι ἕ επἶπι 

14. Αά Ἠ. ν. απΠΡ ποίαί: ὧι δεογεἰο εποσ. | εγειρε έππι ΝΑΒΕΡΕΕάΑΚΗΡ αἱ 
Ρ]ία ΜοϊοπερΙρΗ 518 οἱ 513 ΟΙεπιῖτὸ Ο0ν3)955 εισατ1θτίος ΑιμΤ2σοὰ ΕρίρΙΔ55 
Ειίμα]ζοά είς ...ς (-- αρ 82) εγειραι οππῃ τη]πιδο δαί πια ΝαβΡΒ5ΡΙΡΡ 

10 Ἠιρραπήσμγθῦ Οτζεαί 191 56π1 ΑΠΤΣεὰ ΟΤΙ Τπάτί | επιφαυσει σοι 

ο χριστυσ εἰ, ΜεϊοπεμΙρα 015 ΝααβςΜΙΡΡ 104 ἨϊρραπΙσμτόῦ ϱ1οπαῖὸ (αὰ- 
Δἱΐο κυριοσ) Οπ355Σ οεδῖ οί 1ο αἰπί «9 ΑΙ Ἐρίιρμδὸδ Οµσ1 1 

Ειίμα]σοὰ , ἔνα τῶν ἀντιγράφ."' αριᾶά Τ]ιάτι (ρτοραπία Τ]μάτίο) Ώαπα 

αἱ (Ατομε]δὸ6 , δῖουί εἰ αἲι: Εὲ ἐἰζωπιὐιαδίέ ΟΛιγίδέως") Αιρίοι 5” εἰ 35 

(ζωπιὐιαδίί ἐε Οι.) Ἠϊει αἱ... ϱ” ποπηι]]1 αρ ΟΥ (οἳ μὲν ,έπι- 

ψαύσεισ, φασί, »,τοῦ χριστοῦ”, οἳ δὲ ,,ἐπιφαύσει σοι ὁ χριστόσ' 
μᾶλλον δὲ τοῦτό ἐστι.) ποππα1 αρ Ηῖεχ (νἷάε ρο5) Τ]μάτί (956ἆ Ργας- 

ἐοτί αἱίεταπη ΙδοίΙοπαπι) ἆ ο Οτ]πίἍ ου ο(5/15 γοϊοτίπ Απιζἒι αἱ επι- 

ψαυσειστου χριστου, σοπέύπφεν Ουγδέππ. Παρτῖπηϊς ο{ Η1ενΤνδήτ: Θ8ε- 

ταῖ αΠφαἶς, ααἴβπατα 818 Ἰβίε αἱ ἀῑσαί: Φγόε φμί ἄογπιῖς, εἰ ἐΩδιγϱε α 

πιοτέιά»; αιὲ ομῖας ἰεβεϊπιοπῖο αροδίο]ας δίί αἈαδαθ. Εί ααἶάειι ααἲ 

44 3 

απ 5, 33 

1ο 12, ὁ 

(Ἠκθο, 1. 
96, 19) 
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Φ Ι - - μα [ὸ 2 3 3 

091 4, 6 10 Βλέπετε οὖν ἀκριβῶσ πῶσ περιπατεῖτε, μὴ ὧσ ἄσοφοι ἄλλ 
ς , ο 3 , ε , ᾖς 

ὦσ σοφού. 10 ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί 

ΒΙπαρ]]οῖ ταβροηβῖοπο οοπί{θη[ι αδί, ἀῑσαί ἵπ γασοπα1(ῖς οππι ρτορ]ε(ῖΒ 

εί Πῖ85 απο νοσβηίαγ ΑΡΟΟΤΥΡΗΕ Ίαοο Ἰαοία ἵπ πηθάἵαπα ρτοίπ]1ββο, 

βἶουί, ἵπ α15 ᾳποφιο 1οεῖς 1]απα {εοῖδδε ππαπΙ{Γεβίαπα οβὲ: ποπ αποά 

ΑΡΟΟΥΥΡΊα οοπιρτοβαταί, 5εᾶ απο εἰ Αταβ εί Ἠρϊπιαπ]άΐς οἱ Μεπαν- 

ἀτῖ νατβῖρτς Τί αὔπδαδ αᾱ ο ᾳπαα νο]ασγαῖ 1Π ἴδππρογθο «ΟΠΠΡΤΟ- 

Ῥαπά κ. ΛΗπ5δ νετο, ᾳπαδῖ προσωποποιίΐαν βρϊτῖαδ βαποίῖ αροβίο]ας 

Ηριτανοχϊ{, αἆ αεχ]οτία{Ιοπεπα ραθηϊίοπίῖαο Ίαθς ἀῑσοία πιοπιογαὈ]ί. 

Ίο οετίθ Βεοππά σπα ραιρετίαίπ]απα ΊΠΘάΠΗ ΟΠΠΠΘΡ θ6Ι6ΙΟΠΟΡ ναίεγιπη 

Βογ]ρίπγαταπα ἵρδασααο Ἠερταθογαπα νο]απιῖπα ἀ]σεπίογ αενεηΙ]αη5 

ΠΠ παπα Ώου 5οτ]ρίατη τθρετ]. ΝΙ8Ι {οτίο οἳ Ἠος ἀϊσαππιδ: αποπιοᾶο 

οῖπα ρτορ]οίαο ἵπ οοποῖοπο Ῥορα]ῖ Ἱοᾳπεραπίατ: Παεο αἱσῖέ ἀοπιύπαις, 

οἱ: Θιοπίαπι «οπιῦπιις ἴοψιπέις εδ, Ἱία εἰ αροβίο]απα βρϊπία βαποίο 

ῬΙεπιπῃ τεροπία 1π νετρα Ύπαο 1π 8ε ΟἨτ]βίις Ἰοᾳπεραίαιτ εγαρῖ58δο 

Ἀίᾳπο ἀῑχίδθα: Ίαεο ἀἰοῖέ ἀοπούιμδ. θοῖο πιθ αιῤδδο απιοππάαπα ἆς 
ηος Ίοσο ἵπ εοο]αδία ἀἱδραίαπίοπη, ααἲ 1π ἐλααίτα]ο ππἰχα σα] ππη- 

α παπι απίο γΙδαπη ΓΟΥΠΙΑΤΑ Ῥορα]ο αχΙαρα1έ, πί Ρ]ασοτεί: ΤαβΙΠΙΟΠΙΗΠΙ 

Ἀος, ΙπαπΙεΠΒ, απ Αάαπη ἀῑσϊναν 1π Ίοσο οα]ναγῖαο 5δερα]έαπα, αρί οτι- 

οἵβχαβ ο8ί ἀοπαΙπαςδ, απ οα]νατίαο Ιᾷοῖτεο αρρα]]αίαδ ορί ααοά 1ρί 

απϊ͵αϊ Ποπηϊπῖς εββεί οοπαΙίαπα οαριαῦ. Τ]ο αχρο ἴεπιροτε, απο εταςῖ- 

Ἠχις ἆοπιῖπας 5αροχ εἶπδ ρεπάεραί εαρα]εἈταπη, Ἠαες ρτορ]είία 60Πῃ- 

Ρ]εία οξί ἀϊσεπςδ: Φε 4ἄαπι «ιζ ἄογπιῖ, εἰ επδιήΦε α πιο, αἳ ΠΟΠ 

αἱ 1ορῖπιαθ επιφαυσει σοι χριστοσ, 1ὰ αθί ογζείιη' εὐδὲ ΟΠιγίκέης, 56 επι- 

ψαυσει, 1ὰ αβί σοπέἴπφεί {ε Οιγίδιδ, απῖα νιάε]ῖσεί {ασοία βαπραϊπῖς 

1ρβῖαβ οἱ εοτροχῖ5 ἀερεπᾶσπ{ῖς νινϊβοσίιαν αίᾳαο οοηδαχγραί.. παπα 

αποᾶ 5οἵο Ἰοᾳποχ, οαπα 1οοί ἱδίάας Ιπίεγρτοίαίῖοπα αἴᾳαα εοη{αχί 56Π- 

δις Ἰδίο ποη οοπνοπῖξ. Ο{ αἆ Ἠπος οὐ. ΟΥεαΐ 191 ὁ μὲν οὖν τισ φήσει 
ἔν τινι τῶν προφητῶν ἀνεγνωκότα ταῦτα τὸν ἀπόστολον ἄναγεγρα- 

φέναι" ἕτεροσ δὲ αὐτὸν τὸν ἀπόστολον προσωποποιεῖν τινὰ ἐκ τοῦ, 

πνεύκατοσ λεγόμενα εἰσ προτροπὴν τὴν ἐπὶ µετάνοιαν είο. Πρῖάεπα 
Μονονίαπ: ὁῆλον οὖν ὅτι ἐν ἑνὺ τούτων τῶν πνευματικῶν ψαλμῶν ἤτοι 

προσευχῶν ἔκειτο τοῦτο. (Εαι]]ο απο, 1, ο.196, ἵπ οἱδ ᾳπαο αἆ ν. 14. 

αἀποίαία βαπί ΠΟΠ Ργο βἹηρα]ατί Ιαοίοπα --εππι Ττερ αἆ Ἡ. Ἱ. -- 1ιβ- 

Ῥεπάππα οδί ,,επιψαυσει σοι ο χριστοσ, 5δεᾷ επιψαυσει ρεν Ἱποιτίαπι 

ΠΡΙ ο ἴιπι ο8ί ῥτο ἐπιφαύσει, τὲ τοσίαο ΟΠΥ1Ι4: Ἰαβροί, ππάα Παιδί σα- 

ἴοπα.) Αἀδοτρίαπι αῖς Ίο6ο Βολο Πτα ρχγασῦεί 1)απηρατΙ5 Ἠπης πι ΤΠΟ- 

4ππα: ταύτην περιηχεῖν τὴν φωνὴν τοῖσ ἀπ αἰῶνοσ κεκοιμημένοισ 

τὴν τοῦ ἀρχαγγέλου σάλπιγγα παρειλήφαμεν. 

15. ουν: ΝΑ νς «ορ (ροδί ακριῤ.) Ῥε]αρ αάά αδελφοι | αχριβωσ (Τα λπὶ 

σαιέα) Ἀπίο πωσ οιπι ν Ἡ 1Τ. 91. Τὸ. 90. 118. «ορ ΟνεΔΤ195 (ο δε ῤλε- 

πων ακριβωσ πωσ περιπατησει παντωσ εστι σοφοσ) οἰ1ὸ (ἐπεὺ πρό- 

Θεσίν τινεσ ἔχουσι χρηστοτέραν, οὐ σοφοὲ δὲ τυγχάνοντεσ, Φέλουσι 

βλέπειν ἀκριβῶσ πῶσ περιπατοῖσι, προσέθηκε τό' µῆ ὧσ ασοφοι αλλ 

ωσ σοφοι. σοφίασ δὲ ἔργον τὸ βλέπειν ἀκριῤῶς -) Ον 155 015 (αἰβεπιο] 

λεγων΄ βλεπετε πωσ περιπατειτε. Ὦαι]]ο Ροβέ νετο αβί ὤλεπετε πωσ 
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εἰσιν. 1 διὰ τοῦτο μὴ γύώεσθε ἄφρονεσ, αλλὰ συνίετε τί τὸ δε- 
- , τς Δ Ν ο 2 κ σα λ 2 ’ 

λημα του κυρίου. 15 και µη μεῦυσκεσθὲ οἱ, ἓν ᾧ εστιν ασωτια, 
- 3 ’ .. ον -” ὃν} 

αλλὰ πληρουσθε ἓν πνεύµατι, 19) λαλοῦντεσ ἑαυτοῖσ ψαλμοῖσ καὶ 
σ ΔΝ 3 κω ὦ, ” ΔΝ ΄ - 

ὑμνοισ και ᾠδαῖσ πνευµατικαῖσ, ἄδοντὲσ και ψάλλοντεσ τῇ καρ- 
πα δος - - ο 4 Ξ 

δίᾳ υμῶν τῷ κυρίῳ, 30 εὐχαριστοῦντεσ πάντοτε ὑπὲρ πάντων ἐν 
... » « » » « ” ” - 3 ρ 
ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ιησοῦ Ἄριστου τῷ Όεῳ καὶ πατρύ 

ιά / .) .ω -- -- 

21 ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοισ ἐν φόβῳ Χριστου. 23 αἱ γυναῖκεσ τοῖς 

ακριῤ. περιπατ., πες αἰῑίονΣ1305) ἨΏαπιρανα νο, ἆ ο ααἰλμαίτ οπι 
ΡΙαπο... σ ΊἸωμι Τϊ ροδί πωσ ῬοἩἨ ΕΙ ΑΟΑΡΕΤΕΕΤΕΑΚΙΡ αἱ ρ]ετ{ρ νο 

βγταί ανπι (ΟΗτΡΙ5 γ]άο απία) Τ]άνί Ώαπι αἱ Τεἱ{195 γΠοίοτία Απιριςίε 
Ἠῖογ αἱ 

17. συνιετε ΟΠΠ ΝΑΡ 1π. 013 τὸ. 1198. ΒΥΙΣΕΝ αγπῃ αοί Ομτεοᾶ Επί]α] 

οοᾶ ΑπΙΟσΙ 10ὔ5 Ῥαπιρατα]! 505 (Θ1056 συνετε) ἨΠίον ... ς Τϊ συνιεντεσ ο. 

ΡΕΕΚΙ, αἱ ρ]εν Περ] ,ττ εἰ156 Ον 155: 154 μάτι Ώαπι αἲ Ἡ. 1. οἱρθα1δ. Τέοπι 
συνιοντεσ Ῥμα, Ὀπείεφεπίες Τι νς 5δο οοΡρ ΑΥΙΡ ΤιοῖΓ195 ὙΠοίοτίῃ 
Απιριςί αἱ | το θελημα οἵ. Νὸ ... Ντο φρονηµα | τ. κυριου (Ώ αάᾶ 

ημων) οἳ. Ερ]ιν” 156 Ἠπια]εοᾶ οἱς Τμοί Υἱοίοτίπ Απιργρέ είο... Α 14. 
55. 6613 109. 115. 118. ὃΡρε 8Ρο ἆ ο ναζέ απ” ἀθπιῖά αἰ]αολπα (πο 
Ίέοπι απ” [ {οἱ ατ]) (8ΥΤΣΕΝ απεϱρς) ΕρΗνὈπἹ Ταπιραχα]] 656 (06 Ρατ15) 

ΤΠΡΗΥΙ ἨΗ[ον αἱ τ. Όεου 

18. αλλα: 10, 9τ. 1. 116. 8) απ αάά μαλλον | εν πνευµατι: Εᾷ εν 

τω πνευµ. 

19. εαυτοισ (959. 4Τ. αυτοισ): τ, εαυτουσ | ψαλμοισ οιπι ΔΑΡΕΤΓΕΒΤΕΑΚΙ, 

| Ρ]ου { νρ σας Ἰαοµπι ἘΙΒΡΣ 605 ΟγτΗτ 38ο Ἠιίμα]σοά Τ]άτί Ώαπα Τουί 
ΠΟΙΟΙ, πρ 1π. 6133 Τὸ. 116. 118. ἆ ο να Ρο ΟΗΥΙ55 Υἱοίον]η 
Απιῤιςι Ἠϊεν αἱ Ῥτασπι εν, Ἠϊπὸ πι [ε] { πνευµατικαισ: Β ἆ ο 

(Απιρεςί Βαοί 1αεμῖο) οπι, Ηῖπο Τμ [πνευμ.]... Α αἆά εν χαριτι | και 

ψαλλοντεσ: ὃτ. 61. 114. 116. αἱ ρ]185 ο (Πίτα ΒΥΙΣΕΝ) οπι | τη καρ- 

δια επι νἲἩ ΟγΙ301 {τουτο γαρ εστι το ψαλλειν και αδειν τη καρ- 
δια τω κυριω)...ς Τϊ εν τη καρδια έππι ΚΙ, αἱ Ρ]6Υ ΒΥΥΡ ΕΧί αντ ααί]ι 

πὐς Ομγ155 5οπιε! Ἐπίμα]εοά Τ]μάτί Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ Οο6ο... α΄ Ίωμ εν 
ταισ καρδιαισ 6ΗΠΙ ΝΕΑΡΕΕΑΡ 4Π. 8Ρ8 ΙΤ νρ ϱο ΒΥΙΣΕἨ είρ 10ς ϱορ Ῥα5 

τ6βς θά 0μγ1ὔδδεπι ὙΠοβοτίη Απιριςι Ἠ]εν αἱ 

90. υπερ παντων: ΕΕία ρ υπ. υμων, Τμάτι 1315 υπ. παντ. υµων | 1Τ. τὸ. 

118. εν τω ονοµατι | τ. κυρ. ημων: Ἀ οἵα ημ. | ιησου χριστου: Ἡ χρι. 
ιησ. | τω Θεω κ. πατρι: ϱ"ΕΕΡΙᾷ ὃτ. 116. ἆ ο 6 Ρο αὖπι Υοίοτῖα Υἱς 

ΥαΠΗ τ. πατρ. κ. Όεω 

91. αλληλοισ: 1, -λουσ | χριστου 6η ΔΑΒΗΡ αἱ [ογοῦδ {νε Αγτα ορ 

ΑΥΤ αθίἩ ρο Ον(νΙά)σαί201 ϱ{ Ον {581 Ῥαβτορε 115 ο] Ώαπιοοπα γ]ς- 
(οτῖη Απιρῤιβί α] ... ΡΕ ὁδ. ἆ ο χριστου νήσου, ΕξΙά 6 νησου χριστου 

εως Ἑ κύριου... ς (Ξ ) Ρα) Θεου ομπι πΙΙΠιςο ῬΡία 016πιδ” Επίμα] 
εοὰ Τμάτί Ὀαπαϊσί 

0ο] 5, 16 

6ο1 5, 1ζ 

0οἳ 5. 18 
1 Ρε, 1 
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1 0ο 11, 9 

0ο] 8, 19 

1 Ρε 8, 7 
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/ « ωὰ / 4 / Ν ο 

ἰδίοισ ἀνδράσιν ὧσ τῷ κυρίῳ, 25 ὅτι ἄνήρ ἐστιν κεφαλη τησ γυ- 
« ιν {ς Δ .. . Δ ” 

ναικὸσ ὧσ καὶ ὁ Χριστὸσ κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίασ, αὐτὸσ σωτήρ τοῦ 
/ρ 3 Δ ς 3 ’ « / - 7 - 4 

σώματοσ. 324 ἀλλὰ ὧσ ἡ ἐκκλησία υποτάσσεται τῷ Χριστῳ, ου- 
Ν ς ο” -- 3 / 3 / ς ”/ 2 

τωσ καὶ αἱ γυνγαῖκεσ τοῖσ ἀνδράσιν ἐν παντί. 20 Οἱ ἄνδρεσ, ἄγα- 
-- Δ -- λ 4 ) ’ Δ 

πᾶτε τὰσ γυναῖκασ, καθὼσ καὶ ὁ Χριστὺσ ἠγάπησεν τὴν ἔκκλη- 
’ Ν « Δ / ς λ 2 ύ τά ο αν « / 

σίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῃσ, 26 ἴνα]αυτὴν ἁγιάσι! 

93, τοισ ιδι. ανδρασιν 5Ίπο αἀα[ίαπι οπτη Ὦ ο4 4δῖ αρ Ἠϊον Ο]επιζῦ” (ο (αί 

νν. 91---25). Βὶο αιίαοπι Ἠϊον αἲ Ἡ. Ἱ. ,,Ποο ααποά η ΤαΠῖ5δ οχεπι- 

Ρ]ατίῦας αάαἰίατα οδὲ: ῤά(έαε αὐπέ, ἵπ ταθεῖδ οοᾶᾱ. ποη Ἠαρείας, 

ἰᾳπἶάσπι αἆ 5αρονΊοτα τοζογίαν αἱ 5αυαιάἰέασ: φδέεοίέ ὑπυίσεπι ἴπι ἐζ- 

πιογε Ο]ηνὶκέί, πέ απο κοινου ταβοπεῖ διθτεσίαε, εξ ππιζίεγες υἴγτς βιιῖ5 δὲσιιέ 

ἄοπιύπο. Ἀθᾶ Ίου πιαρῖς 1η ἄταοασο Ἰπέθ)Ηρίέαν «1 1Η {π Ἰωαίϊπο.”... ς 

(500) α4ά υποτασσεσθε απ ΚΙ, αἱ ρ]α ογταῦῦ ΟἨν αἱ. Ιίεπ Ροβί γυ- 

ναικεσ ΡΕεΡια ἆσαρ 19ο... Ιωπ αἀᾶ υποτασσεσθωσαν «ΝΤΙΠ ΝΑΡ αἱ 

{οχα10 (εί. οατἰχί) {να ρο «0οΡ αΓΠΙ αεί Ο1επιῦόξ (564 Πυῖ βπίαπη ν. 22 

αβθγ{) ΒαβοίΏ 809 (αοά Ἱποῖρίέ Ίοσ15 α νουδια 29) Εαίμα]ζοά Τά τί Ώαπη 

Ραα]1406 ϱ{ Ώαπιρανϊ5 Ον]πί 5,61 γοίονίηῃ Απιζγεί αἱ 

28. ανηρ οπῃ ΝΑΒΡΕΕΑΚΙΡ αἱ ρ]α (9 αρ Βοτῖ) Επαἰμα]εοά Ώαπι αά η. Ἱ. 

αἱρατα]1406 οἱραΐ5..., ς (-- 0 87) Ρτασπι ο επι πΙπαδο πια Ο1επηδὸ” 
ΟΥ165 Τ]άτέ αἱ | εστιν (119. αἱ ραις Επίμα]οοᾶ α4ά η) κεφαλη (απίε 

τησ γυναικ.): Ἡ δΤ. τὸ. 80. 115. 116. αἱ ραπο ἐνρ (πον ἆ ϱ ϱ) ΒαδεῖἩ 
509 Τογπατοδ,18 ΟτΙπίδ61 αἱ κεφ. εστ. | ΙΤ. ΟΠΥ105 θπι κεφαλη απία 
τησ εκκλ. | αυτοσ 8πο και οππι ΑΑΒΡ᾽ "κα Τὸ. Τὸ. 112. 118. ἀείς 
να οορ Ο]επιδῦ Επίμα]σοᾶ ΟτΙπίδ,61 Ἠγποίοτίη Απιρερί Η]εγ αἱ...ς 
(Ξ αὖ 5) Ρταεπη και 6πῃ ΝὀΡΡΘ(ΟΕΊ"ΚΗΡ αἱ Ρ]οτ ΒΥΤΗΙΓ αγπὶ αεἰ ϱο 

Ῥαβθί ιο Οτ165- 165 Τμάτί Ώαπι (αοΓ.Ρα1ἱ8) α]. Τί6πι αυτοσ 8ἶπθ εστυ 
εππι ΑΓΑΒΡΕ Εα 17.46 ξρνρ αθἲῃ ΟΙεπιδ” Ειίμα]σοὰ Οτ]πί γ]οίο- 

τη Απιρεςί α]....ς (4500) αάά εστι ουπι κεΡΏδίΟΕΥ"ΚΙΡ αἱ ρ]εγ δγταῖς 
6οΡ αππι πο Βαβείμ 509 Ον Τπάτί Ώαπι (εί. Ώαπιρατί») Ηίεν | σωτηρ 
ΕπΠΙ ΝΟΒΡΕΕάΚΕΡ αἱ ῥρίον Ο0Πγ165 Επέπα]εοὰ Τμάτί Ώαπι (αί,Ρ115) αἱ 

«ΝΤΑ 9. 1τ. ὅπ. 0. ΟΙειι Βαδείμ (ἴέα οχζᾶά ϱἆξατῃ) ο σωτ. 

94. αλλα επι ΒΡἜ... ς αλλ ΟΙΠΙ ΝΑΡΕΒΕΑΚΙΡ αἱ οπιπὖΊᾶ είο | ὡσ σαπι 
καρ΄καρ 17. 51. 4Τ. 6133 τὸ. 8Ρ9 ΟΙ επιδὸ Οχοαί20δ56πι ΟΗ1165 Εαί]α] 
οοᾶ Ώαπιβατα]]406 (οἱ. ρατίβ),., ς ωσπερ οππι ΡΟΕΚΙ, α] ρ]εντ ΟτζδΙ305 

επι Βαφείμ 509 Τμάτί Ώαπῃ αά Ἡ. ]. αἲ.... Β οπι | χριστω οἱ. Ονσαί επί 

361 Ῥα5 ΟΠΥΡΙ5 τε]... ϱ81” κυριω | ανδρασιν εππι ΝΕΡ"Ε"πβτα 17. 

οἱ” 4ος Ονεαί Ἐπί]α]εοᾶ,,, ς (490) Ῥταεπι τδιοισ ουπι ΑΡΟΕΊ ΚΤΡ 
αἱ Ρ]οτ {νς (Π1 οἱ Τιαῖπί το]] υἱγίς δμῖς) ΒΥτΏ 60Ρ αΥΠΙ αθίὮ ϱο Ο]επι 

Ον]πί Ῥαρεία ΟἩν Τ]νάτί Ώαπι Απιριρί Ἠῖετ αἱ 

95. γυναικασ 8ἱΠθ εαυτων ΟΠ ΝΑΒ 1Τ. 29. 49. ὔτ. τθ. οαἰχί οίέοπι (αχ 

ΟΠ1165) νροᾶά αρ Ίμη Ο1αεπιδ»2 (αΡῖ αοειχαέα οχθοχΙΡῖε νν. 21-25) Ον 
8689 Ῥᾳας 1,68 (Ἠνγ4)165δ ϱἱ 10,187 ϱ{ 8256 Ἐαίμα]οοςᾶ Ογτβά 1395 Πλ τον 152 οοᾶ 

ενω ς (400) αᾶά εαυτων οΝΠῃ ΡΕΕΙ, αἱ Ρίοι (5ο δτἼ" αυτων) δγταίτ 
ΟΙαπιδθ5ΗὈετθ (τασ εαυτων) ΟἨτ165 Ρἱ6 (5οἆ οκ οοἆσεπι Ίοεο νετθα ἵπ 

οβ{ΘΏΔΠΗ ἰχαηδίογαπί β8ἶπο εαυτων) ΤΠάτι αά Ἡ. 1. οἱ 152 εἆ Ώαπα αἱ: 
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΄ -- ” ν ο 3 ε” ο ’ 

καθαρίσασ τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατοσ ἐν ῥήματι, 21 ὕα παραστήσῃ 
πα. ς ο τει 5 Ν 3 / Ν ο -- τε 2. 

αυτὸσ ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπῖλον ἢ ῥυτίδα 
” ” ΄ . Νο απ έ , Ἅ σ , 

ἤ τι τῶν τοιούτων, αλλ ἵνα ῃ ἁγία καὶ ἅμωμοσ. 25 οὕτωσ ὀφεί- 
- -- - ιά -- 

λουσιν οἱ ἄνδρεσ ἄγαπᾶν τὰσ ἑαυτῶν γυναῖκασ ὧσ τὰ ἑαυτῶν 

σώματα. ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ 99 οὐδεὶσ 
’ Ν ς .. / ο ρὸ ] ΔΝ 3 , ἃ , 

7αρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν, ἀλλὰ εκτρέφει και θάλπει 
ι Νε Δ Δ 7 

αυτήν, καθῶὼσ καὶ ὁ Χριστὸσ τὴν ἐκκλησίαν, 90 ὅτι µέλη ἐσμὲν 
- νο ν /, / 

τοῦ σώματοσ αὐτουὶ ὃ] ἆἄντι τούτου καταλείψει ἄνθρωποσ τὸν 

166πη Ῥ ΡΥ6ΠΙ εαυτων. Τετ Ἐα Τ]ιάν 51305 αἆά Όμων. ἈΒἰπαϊ]έεον Ία- 
Ῥθπί 14065 υεδίγας Ἱ να 56ο «ΟΡ ατπι αεί Οτ]πί δ,1τ. 61. 4 γ]ομοτῖῃ 

Απηυρερί Ἠίεγ α]. 

9Τ. παραστηση: Ῥ -στησει | αυτοσ οππῃ ΝΑΒΡ"ΕΦΙΡ 6. 10. 17. 98391, 

ΑΤ. 49. στ. 6133 Τὸ. 115. 118. 191. 118. δρὲ 1 νρ Ρο ΒΥΤΡ 4ΓΤΏ (60Ρ, 

θᾷ ποη οχρτῖ αυτοσ) ΟνΙπίΣῥ5Σ. 258 ϱ[5ιδΙ Ἐ ρἨχδ:554 Ῥαφῦαρίδδι Ἐιί]α] 
οοᾷ Τμάτί 95 αἱ Υἱοίοτῖη Απιζιαι αι... ς(- αὐ Β7) αυτην οἵπι ΡΕΚ 

8] Ιοησθ Ῥ]α ΑΥΙΡΕΡ Ομγ166 οἱ 31356 Τ]άτί αἆ Ἡ. ]. Όαπι 4] | εαυτω εἰ. 

κο,.. κ’ αυτο | ρυτιδα: 193 69. ρυπιδα | η τι οἱ. νᾶ ... Νἲ οπι 

98. οφειλ. οι αγδρ. οππι ΑΚΙ, 8] Ρ]ες ΒΥΥΣΕΝ ΜαιμοάΘΡΙΡΗ 581 0Ἠχ165 ϱ( 5259 

Ἐπίμα]εοὰ Τμάτί Όαπι αἱ. Τίεπι Β 17. ΒΥΤΡ ΑΥΠΙ 2 οφ. και οι ανδρεσ... 

Ίμῃ και οι ανδρ. οφειλ. 6ππη ΑΡΕΕΑΡ 9139. Τέ νρ «ορ ϱο Ο]απιὸὸ γΠοίο- 

τίη Απιζγςί Ηίου αἱ | εαυτων Ρτῖ Ίου: Μ οπι | ὧσ τα εαυτ. σωµατα οἳ. 
Ο1επιδὸὸ κο; ΟΙαπιδύ” ὧσ τα δια σωμ., Ἀ” ὦστ. ἓ.τεκνα ... ΡΕ ορ 
(οτη εαυτ.) Υϊοίοτίπ ὧσ το εαυτ. σωμα, 1ἴ6πι 5εᾷ ΟΠ88Ο ὧσ ἆ ο (απᾶς 

βε: δίο εἰ υἱγέ ἄεζεπέ ἀῑῑίφεγε ἱπογεΒ 89. διάιπι οοτρις αέφίέ φιοῖ 11ο- 
επι 8µαπι ἀῑλίφίί εἰ δε ἑρδιαπι ἀῑΙέρίθ, πεο α]ῑίετ Απιργδί, πὶβί αιοά 

α]ίπια νοχβα εαυτον αγαπα (εί δε ἵρδυπι ἀῑζιφῖ) οπι | αγαπων: ΡΕ ἆ 

ονρ ΥΠοίοτῖηπ ΑπιΡΥΒί Ηίει Ροβί τ. εαυτ. γυναικα (Ἱσογεπι διιαπι) Ρο. 

Ῥταοίεγεα ΟΠΤ165 ρταείοετῖ{ ο αγαπων ἆ8ᾳ αγαπα. 

99. γαρ: ΙΤ. οι | την εαυτου σαρκα ε{. κό Μαίμδδέ Οτίπί 4,691 γοξοτίη 
(13 εµαπι οαγπεπαι, αἱ οὐ. ἃ ε ϱ) ... Ν" την σαρκ. αυτου, Ίΐεπι σαγπεπι 

βπαπι Ενρ Τογαπᾶασοδ,18 Ον]πίδ,θι Απιζιιι Ηῖεγ αἱ | αλλα οἳπη ΑΒΡΕΒΙ,Ρ 
8] πια (ἵ αρ Βοτ) Ώαπι ... ς αλλ οππι κ’ Εακδῇ αἱ ρ]ι Μοίμοἆθδέ Οµγ 
ἘΤμάτί αἱ | εκτρεφει: 3193" ϱ3ΕΓ τρεφευ | και Θαλπει αυτην (εί. νρ 
Τετίππατο Οτ]πί 915 Απιῤιςίι Υιοοτῖη α]): ΡΕΕα ἆαείοσ Ρο αυτην καν 

Θαλπει ... ΜΘΙΙθ54 οπη αυτην | καθωσ και: Ἱοπικαι|ο χθιστ. οπτα 

ΝΑΒΡ"ΈΟΡ 17. α135 1{ νς εγταίτ ϱ0ορ 548 (αρ 608) αγπι αείὮ ρο Οτ]πί Ρἱ5 
Μείμοᾶ Ον Ἐπίμα]οοὰ ΤΠμάτί Ὦαπιρατα]1δ4Ι αἱ Τετπατο Υ]οίοτίῃ 

Απιζιμι Η]ετ α] ...ς (-- 0 Απ) ο κυριοσ οππη ΡΟΕΚΙ, α] Ρ]α Ώαπι αἆ 

Ἡ. ]. Όεο 

90. τ. σωµατοσ αυτου 8ἶπθ αἀά]ίαπι οππι ΑΒ 1Τ. 617" οορ αθἰῃαίτ 

Μεί]μοάθδ' (νν. 28---45 αοσπταίε αΏεγε) Εἰπα]οοᾶ ({ογίαββο βίο δἰῖαπα 

Οππί»/61: Ῥοβίφπαπα οηΐπη ρ]θπε οτο αἰπ{ δ, 21---.50, αἆ οχίτεπια 
φμῖα πιεπιόγα 8πημ οογρογίς εἴμβ, αἀβοτὶιδῖί εἰ γεζίφια) ... ς (499) Τί 

δ44 εκ τησ σαρκοσ αυτου και εκ των οστεων αυτου (:: αἱ ΤΧΧ) ουπι 

20ο11,9 
0οἱ 1, 22 

στ 2, 24 
Μι 19, 5 
1 096, 16 
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’ Ν Ν ” 

πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολλθήσεται τῇ γυναικύ, καὶ ἔσον- 
« η 5 η , ς Δ ’ κό 

ται οἱ δύο εἰσ σάρκα μίαν. Ὁλ τὸ µυστήριον τοῦτο μέγα ἑστίν, 

ΔΕΡΕΕΑΙΡ (ίδια Χ, 8εᾷ του σωµματοσ ϱτο των οστεων) αἱ [ογο ΟΠΗ 1{ 

νο αγταα Αγιά (5οᾷξάᾶ ΟΠ1 εκ τησ σαρκ. αυτου) 11945 (εκ ΈΏαιι 
ρατα]1) οαί Ον μάτι Ώαπα αἱ Υἱοίονῖπ Απηοηοι Ηῖον αἰ.. Αίαπο ἴτ 

απἱάθια Β16: ,Φποπίαπι πιοπιῦγα διίηυι οογρογίς εἶμς (115 οπι). ο οαγιό 

εἴμν εἰ ἄε ὀδεῖδιι5 εἶμδ, πο ἃο βρϊτ{ ια αἰἴαπο οἱ Ἱην1βί ρα Ποπῖηθ 

4166Β Ἠαος: Αρ επίην πιόηιο 09δα πέ(πό 64ΥΊΕδ Ἱαῦεί, 5δεά οσο εα 

ἀἱβροβίέϊοπο ααα εδ 5εοππάταπι νοταπ ἨοπιΙποτη, απο οκ σαγπῖ δις 

εί ποχνῖς αἱ οβδίρα5 οοπβῖς1ξνα, 

91, τον πατερα οιΙη ΝΑΡΕΕΚΙΡ αἱ οπιησΙᾶά ΜοἸοπερίρα 518 οι515 ΟΥ 10541 οἱ 

9,935 οοπί306 Μα(]ιδδέ ΤΙ555 (6115) Ερϊρ]106 (ος 1. 1.9) Ον Ειί]μα]εοά 
Τμάνί Ώατα αἲ ... Ἰπ Τ πατερα ἰαπίππα οπή ΕΡΕ |. πατερα βἶπο 

αυτου ομπη πρ "κα 1Τ. 6133 τὸ. 115. εαἰἰχί Τί νο ΑΥΤΡ αγπι ΟΥ1)541 οἱ, 
3935 ϱιοβ130ὔ Γπ{Πα]οοᾶ Τά γι” 1268 ΤμρΗΥ]εοᾶ Τον απατο 5/5 ϱ(5)15 Ογροῦ 

γποίοτίπ ΑΠΙΡΥΡί Πεν (οχ ΟΥ) οἱο.... ς αἆά αυτου 61ΙΠΙ ΝΟΑΡΟΕΚΙΡ αἱ 

Ρ]6υ ΒΥΙΣΟΝ «ορ ααί]Ἡ ΜοϊοπερίρΗα 518 οἱ 513 Μαί]ό5Η Τ11505 ἨἘριρμΤΟὂ (οκ 

μ. 1.9) Ον Τμάτί αᾱ Ἡ. 1. Ώαπι αἱ |. την µηήτερα οσπι δάση απ1ριδ- 

οππι τον πατερα ... Ίωι Τϊ οπι την εµπη Ἠρ κα. Ῥταοίετοα Ρ 91. 4Π. 

108" ο193" νρ Βγτα ορ αἲπι ααἰμ Οτ9555 ἨἘρῖρμΊοῦ Τμάνιδῖ5 αάά 
αυτου | προσκολληθησεται: Νεροκα ΜεΙοπεΡΙΡΗ ἱ5 οἱ Ἑρίρ]τοῦ κολ- 
ληςησεται | τη γυναικι επι Ἀ ΑΡ"εα 1π. ὃτ. 116. Μεϊοπερίρα Ρἱ5 

Μο(16δὲ Περίρ]μΤοδ Ἠπήνα]σοᾶ, Τοπι αζλαεγεῦίέ πωογί 8µαε Τί νο οἱο... 

ς Τϊ προσ την γυναικα οΙΠΙ ΝΕΒΡΕΕΗΚΙ{Ρ οπιῖβδο προσ) αἱ ρ]ον ΟΓ1/511 

οἱ 35 Οι ΤΠμάτιδίδ Ώαπι αἲ 1: οἴαπι ΤΠΧΧ Ίπίον αίίαπης Ι66ΙΟΠΘΙΙ 

Βποί. Φποά αάά] εο]εί Ἡ. 1. ρατ]ίεν αίᾳπο 1ος ρατα]]α]15 οπιπῖῬιις 

αυτου, ἃ {εδίῖδιας Ρ]οιγίδαᾳαα «οπβγππαίατη, οπιΙδΙας οσα κ (ιά ά κό) 

οἱ ΜεϊοπαδρΙρῃ 518. 513 (ᾳπαπωνῖς Ἱέα ροίῖα5 ΕρΙΡΗ 4 παπα ΜΟΙΟΠ, γἷᾶο 
Ρο5{). Ῥεά Ονζαΐ οκ οοὔπε Ἠϊεν οπι Ρ]81ο και προσκολλ. τη γυναικι 

[αυτου], πες αλέεν οα(χί, Τα οηῖπι ΟΥ64ἱ306; παρατηρητέο», ὥσπερ 

καὶ ἐν ἄλλοισ πεποιήκαµεν, ὅτι πολλάκισ οὐκ αὐταῖσ λέξεσιν ἐκτί- 
θενται τὴν παλαιὰν γραφὴν οἱ τὴν καινὴν διαθήκη» γράφοντεσ. καὶ 
περὶ μὲν τούτου, ἐν μὲν τῇ γενέσει οὕτω γέγραπται ,ἔνεκεν τούτου" 
καταλείψει ἄνθρωποσ τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ 
προσκολληθήσεται πρὸσ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰσ 
σάρκα μίαν. ἐνθάδε δὲ ἀντὶ τοῦ ,ἔνεκεν τούτου" πεποίηκεν ὁ παζ- 
λοσ μάντὶ τούτου" παραλέλοιπέν τε τὸ μετὰ τὸν πατέρα". εἰρημέ- 
νον αὐτοῦ, καὺ μετὰ τὸ τὴν μητέρα", δεύτερον εἰφημένον ,,αὐτοῦ"'' 
ἀλλὰ καὶ τὸ ,,προσκολληθήσεται πρὸσ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ". Θιαο 
αιϊάσπι Ἠειτ αἆ Π. 1. (Υαἱ11)959) σος αἆ «οπιπ βπάπὰ αμα λές Φος 

{γοηαοπίος αἀποίανΙπιις, ΔΡΟΒίΟΙΟ5 οἱ ενρΗδία5 πον αἴδάειπι νοευδ]ς 

1808 6Ώ5ο Τοβίαπιοηπ{ϊ Υοἰατῖς οχοπιρ]ῖ5 ο πῖριαςδ 1π ρτοργ5δ νο] ]]- 

Ῥα5 οοπΙπθηίέας, ος οἱ Ἠϊο ρτοβαηαΒ, δἰαπίά σπα {δβιπποπῖπα Ιδίιιά 

Ἱία ἵπ ἄοποβὶ δορίαπι οδί: ΤΓγοΡίεγ ]ιου -- πι οαγπέ πα. Ναπο απίθΘΙη 

ΔΡοδίο]α5 Ῥτο ο ααποᾶ 1δί Παδοαίαν εγεκεν τουτου, Ἰὰ οδί ῥγορίο: ᾖοο, 

ροβιῖ{ αντι τουτου, αποά Ταἴϊπο α115 νοτβῖς ἀῑσΙ ποπ ροίΐθεΒβί: ἀεϊπάς 

Ῥτο Ραΐγα διµο εἳ πιαίγε δια ΡΤΟΠΟΙΠΙΠΕ, αΏρία]ί οί ραίγεηπι (πηίαπη Ροβι 
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3 ] νλ «γε Ν κ.ε -Ὁ 

εγὼ δὲ λέγω εἰσ Χριστὸν καὶ εἰσ τὴν ἐκκλησίαν. 95 πλὴν και ὑμεῖσ 
4 ) [ῤ 4 Δ ς ωά - σ . / { ς 

οἱ καθ ἑνὰ ἑκαστοςσ τηΝ ἕαυτου γυναικα ουτωσ αγαπατω ὣσ ἕαυ- 

’ ιά Δ Δ [ίό 1Ύς- Δ ” 

τον, η δὲ γυΝ} ἵνα φοβηται τον ἄλδρα. 

γ]. 

Ν η ε , - ” ε ” ο κ ώ 

1. Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονευσιν ὑμῶν ἐν κυρίῳ᾽ τοῦτο 
/ .) ’ ς / .) Ν Δ 4 

γάρ εστιν δίκαιον. Ὁ τίµα τὸν πατέρα σου κα! τὴν μητέρα, τισ 

οἱ πιαίγεπι; εῦ αιοά ἵπ ππεΙο ἁῑσίαν: εἰ αά]ιασγεδίς ααπογί δα, Ἱϊο ρο- 

πας Ῥταθίαγα]θ]ί, οἱ {απίάπη αποά βεαπεραίαν Ἠου ἀῑσίιπι 5αροτ]οτ]- 

Ῥα5 εορα]αν]ί οἱ ροβιί αἱ εγιιέ ἄιιο ἴπι σαΥΊιέ πα. Ἠος ααίαια {οί 

Ἠιιπο Ἰάοιτέο οὐβογνανίπας, πό οἰἶατη 1π ορίατῖς ]οεῖς βἱεαΏῖ {οβίπιο- 

πἷα 41181 4ο Ρτορ]ο[ῖς εἰ 4ο Ψείαεν! Ταδί. αὓ αροδίοΙΙ5 αβδιχγραία βιιπί 

οἱ ἵπ ποβίτῖ5 οοᾶΙοῖραςδ ποη Ἠαδεπίαν, πηδηπα(παπω βατ αἆ αΡΟςΣΥ- 

Ρο πα Ἱπορίία5 οί ἀα[]ταπιεηπία ΟΠΥΥΑΙΗ15, 56 5οἵατητις 5ορία απ1ά στη 

οα 6556 ἵπ Υ. Ἡ., 5εἆ ποη Ἱία αἲ αρΡρ. οἀ]ία αἱ ΒΕΠδΙΙΠ πηαρῖς αδιτρα- 

ἔάπαις Ασοσθᾶϊξ αιίοιη αἆ Ον]ροπῖς Ίηπ Ίαο το αποίοτ](αίοπι Μοϊοηίθνί 

οἱδΡΙΡΕΗ, Αριαά Τοτία]]αΠπά οηί1η νοιγρα θηΠοεβῖδ 1π οππᾶθια ΡΥΟΥΒΗΒ 

πποᾶἅπα οκβοτ{ὈΙιΗΗΣ, ΟΠΗΙ5ΡΙΒ πι οἱ διίαΠι Ῥατ]ίου αο νατὈίβ εί αᾱ- 

ιαεγεῦῖέ πωογἳ διαθ. Αά απεπι «ογ]σεπάας νιάείαν ΠρίρῃαπΙ {οχίιβ, 

απθιι νἷκ Ἰπίοργαπα απ βαμπη Παὔοιηα», ο ὔτὅ κἄν τε σὺ ὦ µαρκίων 
παρακόψησ τὸ γυναικί. ἀπὸ τοῦ γὰρ ,,ἔσονται εἰσ σάρκα μίαν". δήλη 
σου ἔσται ἡ πᾶσα ῥᾳδιουργία. Οείετατα πιοπιογαῦ]]ε οδί, οπάεπι 

νετὺα απαα ΟΥ ἰαβίαίαν Ἡ. ]. αὉ αροδίο]ο 6556 οπ]ίβσα, Ἱπντία οοάἵσαπη 

(απέΙΠΙ ΠΟΠ ΟΠΙΠΙΙΠΙ αποίογ]ίαία, Ματοὶ Ίοεο ροππῖπο 10, 1Τ ΤΕΥΕΓΑ, 

ο στα ν1βδΙπΙΙ8 «ππη {εβίίριι». 

89. καν εισ την ΕΤ ΝΑΡΕΕΑΣΡ αἱ Ρ]εχ Τ{ νο αντί τε] ΟΥ1541 οἱδ935 οἱ 

1π 2,505. 40551 Μαι] 654 ΤΗ{559 (6α115) Ον Επίμα]οοά Φονοαγ]αηςΒί208 

Τ]ιάτε Οτοπῦὸ αἱ πια Ο0Υρ65 Υποίονῖη Η1] 515 Απιυσἒι ΗΙεν αἱ (Τα 1η 

ναι ὕι Ολιγ]δέπι οἱ ἴπ εοοἰεδίαπι νεὶ αἱ {5 νς ὧν Ο)ωδίο εἰ πι εοοζεδία, 

ἆ ο αι (μίδίο εἰ ἵπ ἐοεεδίαπι) ... Ἐκ 4. 51. τὸ. Τὸ. α119 Ττ40 Εἳ οἱ]αί 

Ον σαΐ 1ο]ι οοχἀοτ 105 ΕρΙρΙ668 ϱ/ 1051 Τογ μπας δ,15 οπι εισ, Ἠῖπς Τμ [εισ] 

86. εκαστοσ: ἘΡΤΩΕΤ 19. 4Τ. εκαστον ... Ῥ)Ε(ποη Ίΐαπι ἆ ϱ)Ρ Τὸ. Ρταθπι 

ινα | ουτωσ αγαπατω (Ρ αγαπα) ωσ εαυτον... ΡΕΚα Ἱίϊ να Ώαπι 

Ραια]1406 ωσ εαυτον αγαπατω (5εἆ ρεῖΣ αγαπα, νρἽδ αρ Τη ἀῑεφί() 

γΙ. {. εν κυριω εππῃ ΝΑΡΡΕΙΕΕΚΙΡ αἱ οπιη]ά νο βγταῖ ϱ0Ρ αὐπι αεί] 

Ονσα{305 (ν]ᾶε ρο50) ΒαβείμδΙ ΟἩγ (15 εν κυριω τουτεστι κατα κυ- 

ιον) Επί]α]οοᾶ ματι Ώαπα αά Ἡ. 1. ερατα]]665 (οἱ ρατ1) αἱ Απιυιμι 
6 .᾿ ’ : : ΡΑΕ ! π 
Ἠτεν α]. Αίαιπο 5ο ΟΥ: αμφίβολόν ἐστι τὸ ῥητόν' ἤτοι γὰρ τοῖσ ἐν 

- ς . , ἳ - 
κυρίῳ γονεῦσιν χρὴ ὑπακούειν τὰ τέκνα, ἢ ἐν κυρίῳ δεῖ ὑπακούειν τα 

τέκνα τοῖσ γονεῦσιν οἵο. Ἠκάθι ἴταπβδίι]ε Πϊαοιωθόξ,.... αὖθ Έτ 

οἳὰ ευη ΕρΊκα 4ο ἔρ ΟΙειπῦδ (εοτίο ποἩ αάά εν κυρ, Ρενρίί νετο 

βίαίΐπι οἱ πατερεσ, µη παροργ.) Τεταπαν ο δν ΟΥρῦ34 

και τ. µητερα 8ΐπο αἀαῑίαπα οἱ. Ον 1957 ο οί 195. 5881 ϱίο.., πβῖα ὃΤ. 

41. 115. 919. 2586. αἱ Ράις 6 νρϱὸ (που ενα απα ἔα ἀεπιῖά Ἠατ]” {οἱ 

0οἱ 5,20 

Ἐκ 90, 19 



0058 6, . ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 

3 Δ 3 λ ας 3 μ] / [ῇ σ ’ Νικ ω 

ἐστὶν εντολὴ πρώτη «' ἐπαγγελίᾳ, Ὁ ὥα εὖ σοι γένηται καὶ ἔσῃ 
/ κ κλ - ι 

σοἱ5,3: μακροχρόνιοσ ἐπὶ τῇσ γῆσ. 4 Καὶ οἱ πατέρεσ, μὴ παροργίζετε τὰ 
ιά - 2 Δ Ν 

τέκνα υμῶν, ἀλλὰ ἐκτρέφετε αυτὰ ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ κυρίου. 
Οοἱ δ, 22 « - ς / -- Δ / / Ν / 

9 Οο Τ, 15 Ὁ Οἱ δούλοι, ὑπακούετε τοῖσ κατὰ σάρκα κυρίοισ μετὰ φόβου 
Ῥ]μ] ὸν 12 Δ / 3 « / η « -- « -- - Γι 

και τρύµου ἓν απλότητι καρδίασ υμῶν ὧσ τῷ Χριστῷ, ϐ μὴ 

οοι6,2 κατ ὀφδαλμοδουλίαν ὧσ ἀνθρωπάρεσκοι, αλλ ὧσ δοῦλοι Χριστοῦ 

οίς) ΒΥΙ5ΟἨ οορ αθίι Οτοαί209 Τ]άτε ΑπΙοσΙΙ203 Ο0ΥΡρΣ54 Ῥοα]αρ αἀάᾶ 

σου | εστιν εἰ. Ονέ8ί οἰἶπί Ὀἱ5 οίο: Ἡ 46. οπι, πθς οχρτῖπι αθίῃ | επαγ- 

γελια: ΡΕΕᾶ ΡΙΒΘΙΠ τη... 2. τὸ. 115. Βαβείι 511 01181 6ΟΊη (66. ος(510) 

ΑπιϊοσμΙ505 ΓΤΗΡΗΥΙ επαγγελιαισ | τισ εστιν πβᾳαθ επαγγ.: Μοαϊοπίετί 
515 0π (θά εἰδὶ Μοίον αὈδία]1 ή). Οοπιραταί Οτ8Ι305 αοοιταία 

αροδίοΙ νετρα οππη ΤΧΧ: τὸ δὲ ῥητον εἴληπται ἀπὸ τῆσ ἐξόδου οὔ- 
τωσ ἔχον' τίµα τ. πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, ἵνα εὖ σοι γένη- 

ται, καὺ ἵνα µακροχρόνιοσ γένη ἐπὶ τῆσ γῆσ ἣἦσ κύριοσ ὁ 8ε. σου 
δίδωσί σοι. καὶ ἐνθαάδε δὲ ἐκτιθέμενοσ ὁ ἀπόστολοσ τὴν λέξιν παρα- 

λέλοιπεν τὰ μετὰ τὴν μητέρα σου”, καὶ πεποίηκεν αντὶ τοῦ ,,καὶ 

ἵνα µακροχρ. γένη" , καὶ ἔση µακροχθόνιοσ. παραλέλοιπέν τε μετὰ τὸ 
υἐπὶ τῆσ γῆσ" τὸ ,,ὴσ κύριοσ -- σου. Ίὰπι ροτρῖξ: ἔστι δὲ ἡ ἐντολὴ 

πέμπτη τῆσ δεκαλόγου διὸ ζητητέον πῶσ δεῖ ἐκλαβεῖν τὸ ,,ἥτισ ἐστὶν 
ἐντολὴ πρώτη" -- τινὲσ μὲν οὖν οὕτωσ ἀνέγνωσαν" ἥτισ ἐστ. ἐντ. πρώ. 
ἐν ἐπαγγελίᾳ, ὧσ τῶν πρὸ αὐτῆσ ἐντολῶν οὐ περιεχουσῶν ἐπαγγελίαν 
- ἐοίκασιν δὲ οὗτοι μὴ τετηρηκέναι ἐπαγγελίαν κειµένην καὶ ἐπὶ τῆσ 
Φευτέρασ ἐντολησ - ὁ µέντοιγε Φέλων ἐπιμένειν τῇ ἀποδόσει τοῖ 

τισ ἐστὶν ἐντ. πρ. ἐν ἐπαγγ. ἐρεῖ ὅτι ἰδία μέν ἐστι τῆσ ῳτίµα τον 

πα. σου κ. τὴν µητ. σου” ἐντολῆσ ᾗ ἐπαγγελία -- οὖκ ἰδία δὲ τῆσ ,,οῦ 
ποιήσεισ σεαυτῷ εἴδωλον οὐδὲ παντὸσ ὁμοίωμα ᾗ ,ποιῶν ἔλεοσ εἰσ 
χιλιάδασ- οἱο. Εαάσπι ἐγαιδία]1έ ἵπ οΟΠΩΤΗ. δαάπη Ἠ1θγ7,θθδ, 

ὃ, σοι: ΕΡΤΟΒΓ σου 

Δ. αλλα ΟΠΠ ΝΑΒΡΤΕ” ... ς αλλ οσπι ΡΟΕ""ΕαΠ, 8ἱ οπιησίά Ο1επαδόδ είο | 
κυριου: 1Τ. χριστου 

5. τοισ κατ. σαρκ. κυριοισ (:: αί Οο1 8, 35, 5εᾶ 10 δέ. Ιεοίῖο Βιιοί) οἶπα 

ΝΑΒΡ 1Τ. δΙ. ὅτ. 99. 4π. δτ. Τ8. 115. 116. 190. ΟΙεπιδο8 Ῥαβοίμ 51ο 

ΟΗτ159 οοτη Ἐπίμα]σοά Ώαπι αἆ Μ. ]. ο{ρατα]] 417 (οἱ.Ρ3ΤΙΒ) ΤΗΡΗΥΙ...ς 

Τϊ τοισ κυρ. κατα σαρᾷ. ευΠΙ ΡΕΕάΚΙ, αἱ Ρ]εΓ οαίχί ΟἨγ158 05 Τμάτι 

Ο6ο ... 1έ (αί. πι») νς εἰς ἄοπιπῖς σαγπα]έδι | καρδιασ 81Πθ ατίῖσπ]ο 
οτι να ὃ. 48. 613 το. 114. 115. 199. 48ΟΥ α1550Υ ρα[έχί οίοοπι ἴ8Γ313 Ον 
οβ0218 Ῥαεείμδιο ϱἨτγ189Ρ6πῃ Ώαπηρα τα! 441 (εί.Ραγ18) ΤΗΡΗΥΙΕοΟΠ.,,ς Τη 

ΤΙ τησ καρδιασ οππι ΑΒΡΕΕΑΚΙΡ αἱ Ίοηρο Ρία Ο1επιδῦ ΟΙ 59 Νέπι 

Τμάτί Ώαπι α Ἡ. 1. | χριστω ο{. Οἶοπι Ῥα5 οίο ... ΑΙ 1Τ. 95. 41. «ορ 

(σρπιδὸ αἱ ποπ απι {αι ἀθπιῖα {οἱ Πατ] πηθο ο 4Ιδομπι) ΟΗΥ159 (ποη 1έθπι 

Ρ19 139) κυριω 

6. οφθαλµμοδουλιαν οΆπι ΝΡΕΕΕΙΡ ὁτ. 190. 191. 199. αἳ πια (6 αρ Ῥοτί), 

οἑΐαπι οδέὲ... ς ἴωῃ Τ{ -λειαν οππι ΑΕΚ αἱ ρ]α. ΟΜ αἆ ἄα!Ι 4, 24. 5, 1 

οί | Ίριστου οππι ΝΑΒΡ"ΕαΡ αἱ ΡΙΗ510 Βαφείιδ1ο Ἐίηα]ζοᾶ ΑπίΙΟςἩ 

1165 Ώαπηροτα)]41τ (61. Ρα1ἱ) αἱ... ς (4000) ρταθιη του οππι ΡΟΕΚΙ, αἱ 



ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 6, 9. 099 

ο. - σος Ἴ, - ”. 3 -- τ ὴ 2 , δ λ. ῃ 
ποιούντεσ τὸ θέλημα του Φεοῦ ἐκ ψυχῆσ, « µετ εὐνοίασ δουλευ- 

ε - ώ Φ κ σ ΄ 

ΟΥτεσ ὧσ τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποισ, ὃ εἰδότεσ Οτι ἕκαστοσ 
’ - Ν / 5” α: 

εάν τι ποι/σῃ ἀγαδόν, τοῦτο κοµίσεται παρὰ κυρίου, εἴτε δουλοσ 
” 2, ΄ 6 Ν [4 ’ Δ 9 Ἡ . Δ » / 

εἴτε ἐλεύθεροσ. 9) Καὶ οἱ κύριοι, τὰ αὐτὰ ποιεῖτε πρὸσ αυτουσ, 
2 Δ . ΄ Σο / σ Δ . - Ἁλτς -” { ’ [ή 

ἄγιέντεσ τὴν ἀπειλήν, εἰδότεσ ὅτι καὶ αυτῶν καὶ ὑμῶν 0 κυριόσ 
-- 3 ᾿ 3 3 

εστιν ἐν οὐρανοῖσ καὶ προσωπολημψία οὐκ ἔστιν παρ αυτῳ. 

ΡΙα ΟΝΥ Τμάτί Ώαπη αᾱ Ἡ. Ἱ. | εκ ψυχησ: Ἰνη οοπῖ 6π1 564 (ποη 1{8 

4; 5ο ραβρίπι ία ἵπ οσα, αἱ 5591) 

Τ. μετ: Ἡ ΓαπιββΤῖ5 µετα | ωσ τω κιριω ΟΠΠ ΝΑΒΡ᾽ΕΕΡ αἱ ρ]αςδ ἆ ο Ε 
ς ιηδὸ νς βγταίτ γρ]] ΒαςοἴἩ 510 (Ἠγ190 Επ]λα]οοἆ ΑπΙΟΟΜ4155 Ώαπιρατα]! 

4ατ (ος Ρατῖ5) αἱ Απιῤγςί Ἠϊοι αἱ (οξ εἰ. Οοπβίῖ!Σ υποταγητε τοισ κυ- 

ριοισ υμων - ὧσ τω κυριω και ουκ ανθρ.)... ς (Ξ5 αὐ Ἀ7) οπι ὧσ οππῃ 

ΡΟΕΚΙ, αἱ ρ]α οαἰἰσί οἰζοπα Τ]άτί Ώαπη αά Ἡ. ]. αἱ { αν θρωποισ: Β 8οίἩ 
Γαπιρατα]] 1τ (οί Ρα115) ανθρωπω 

8. ειδοτεσ: ΡΕΓ” ειδοντεσ | εκαστοσ Ροβδί οτι (α9΄) εππι ΑΒΡΕΕΟΡ αἱ [ετε 
20 ἆ ϱ Γρ πιδὸ νρ «ΟΡ αὖΠΙ Ρείγα]εχ εαπ6 (01411495) Ῥαβείμ 510 Βία] 2ο ᾶ 

ΑπΙΟςἨ 1169 Ώαπιρατβ] 4 τ (ος ρα) Απιοιςίι Ἠί[ει αἱ...ς Τί απίθ 

0ο] 5, 24 8 

οἱ 4, 1 

0ο1 8,05 

ποιηση οι ΚΙ, αἱ Ίοηβο Ρ]ι ΑΥΥΣΕΝ (αείἩ ποπ οχρτῖηι) ΟΙ α1δ1 

(δεπιε] εκαστ., ΒΕΙΠΕΙ ανόρωποσ, β8επηε] τισ α»θρ.) ΤΠπάτι (εκαστ. 

ημων) Ώαπι αά μ. 1. ΤΗΡΗΥΙ 06ο. Πεπι κ θείο ΒΥΥΡ Ῥοβί ποιηση | εαν 

τν ποιηση ο Β ἆ ϱ (113 εὗ φιοᾷ /εοεγίέ Φοπιι) ἘΘΙΤΑΙΘΧ 616 (1ρ8ο 

ΕΑΠΟΠΘ: οακουοντεσ µαλιστα οτι ἑκαστοσ εαν τι ποιηση αγαθον, 
τουτο χοµισεται [αα11 -σηται] παρα κυρ. ειτε δουλ. ειτε ελευΘ. ΤΠ 

εἶδ απαε δαῬ]αυραηέαχ δεππε] δ8ί: ἑκαστοσ γαρ, φησι, κατα τον µεγαν 
παυλον, ο εαν ποιηση αγαθον κοµιειται είςᾳ, Δς Β6ΠΙΘΙ: και 0τν εκα- 

στοσ, κατα τ. µεγ. αποστολο», 0 εαν ποιηση κοµιειται θίο. Ἀϊπι]]έοτ 

εἰ. Ἡ” 46. 62. 115. 119. 191εοί ΤΗΡΙΨΙ εαν τι (63. 1Τ9. τισ) εκαστοσ 
ποιηση. Τίεπι ν" (εί ΘΡ 3) ειδοτεσ οτι (ᾳαοά ο τι 5ου] Ῥεπά η νά!) 

εαν ποιηση, ππἀο Νὲ ειδ. Οτι ο εαν πονησ. [εείί ... (9/) Ἰωη ο εαν (αν 

ΡΕΡΩΟΡ αἲ στ 41 Β΄) ποιηση (5 116. --σει) εππα Νε(ν]άε αΠΙΕ)ΑΡΕΕΟΡ ὃ. 

1τ. 51. δτ. 959. δτ. Τὸ. 116. αἰδ (οκ πιίπαδο εαν 11. ὃτ. 116. αἱ) Ῥεΐτ 
5θο ο[ίετί]οο (νῖᾶςε 6αρτα) Ῥαξείμ 510 Ώαπιρατα]44π (ει,ρατί5), 1{θπῃ φοᾶ- 

οππιφε (Ἠϊθτ φιοᾶ) Γεσεγέ ὅοπιωπι Ε 6 πιδὸ νρ πι Απιριςί Ἠ]ει αἱ (οοΡ 

φοᾷ πιπιδηῖεφιιε φιἱ Γεοί ὀοπιῃ) ... 6 ΤΙ ο εαν τι εκαστ. ποιηση 6ἨΤη 

1,” αἱ Ρία (5εὰ ποπηα]]ῖ ο εαν τισ εκαστοσ) ΟΗτ155 5651 (νά 5αρτα) 

Τμάτί Ώαπι κά Ἡ. ].... Κο εκαστοσ ποιηση (οπαἱβ8ο εαν τι) ... οδϊΣί 

315 ϱ αν τισ εργασηται, 564311 ϱ εαν τι εκαστοσ ποιηση | κοµισεται 

επ ΝΤΑΒΡ"ΕΕΡ (-σηται) Ρείτοδη6 (1ρ8ο «8ποπΠο, υ]άε β8αρτα)...ς 

κοµιειται ΟΠ ΝΕΡΕΕΚΙ, 4] οπιπσίᾶ Ῥείν5θς ο[{εγί]οο Βᾳκείῃ Ο)τ Βαίμα] 
εοᾶ Τηάγέ Ώαπι α Ἡ. ]. οίΡαΓΑΙ1441. δ05 (οἱ Ρατί5) α] | κυριου ΟΝΠΙ ΝΑΒΡ 

ΕΕΑΡ αἱ] Ρ]ιβδῖ0 Ῥείτεαπ6 Εμίηα]σοᾶ Έαπηῤατα]! 417. 505 (εἰ ρβτί,.ς 

(- αἲ Βα) Ῥταεπι του οππι ΚΙ, αἱ Ρ]ει Βαδείι ΟἩσ Τμάτί Ώαπι αἆ Ἡ. 1. 

9. και αυτω» (κ" εαυτ.) και υμων (9/) οππα Ν ΑΒΡΕΙ"Ρ 1Τ. 91. δτ. 98. 
116. 8Ρ9 οαΗΧί {νρ ρο «ορ ασπη ΟΙ 6ιηῦ 5 Επίμα]σοά Ῥαπηρασί5 Ηίεγ αἱ 

εως Νο, 6. 98. 41. 67. Τ8. 115. 918. πιὉ ΑΥΥΡ Ῥοίτθᾶδη Τ Ῥαβθίῃ 811 οἳ ρ8ν]5 



που 6, 10. ΠΡΟΣ ΕΦΗΣΙΟΥΣ 

' - - κο ὧ: 3 / 5 ε. / (νφ 

10. Τοῦ λοιπου, ενδυναμουσθε εν κυρίῳ και ἓν τῷ αρατει τησ 
3 ’ 3 ” 3 7 Δ ’ - ” . Ν 

ἰσχύοσ αὐτου. 1] εἐνδύσασθε τὴν πανοπλία» του Όεου προσ το 
πῃ ον - - Ἱ 

δύνασθαι ὑμάσ στῆναι πρὺσ τὰσ µεθοδίασ τοῦ διαβόλου, 13 ὅτι 
.͵ ”’ « - « ’ . 1 Ν ’ » ΔΝ ΔΝ Ν 2 / 

οὐκ ἔστω ἡμῖν ἡ πάλη πρὸσ αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸσ τᾶσ αρχάσ, 

ΟΥ Ρ535 Απιζἒσι και υμων και αυτων (Νό εαυτ.) ... 98ἳ 6ΕΡα 6 και αυ- 

των υμων, {επι ς και υμων αυτων ἐπ κ αἱ Ῥ]α ἆ ο (13 αἱ οεδέγαπι 

ἵρβογιηπ) ΒΥΥΣΕΕ αθί]ι Βαφοᾶ ΡανἩ (οκσᾶᾶ 8) ΟΥ15Ι Τμάνί Ώαπη αἲ Ἡ. 1. | 
ϱ κυριοσ: 1Τ. Τ4. 115. 258. αδΟΥ Ἠ50Υ33 αἱ Βαβοίμ 511 Ώαπηραεδ οἵα ο | 
ουρανοισ οἱ. Ο]σεπι Ῥείν Ἠ88 είς... Ρ τοισ ουρανοισ... Ἀ 91. 43. Τὸ. 

Βαροοά Ταπιρα ουρανω | προσωποληήηµψια επι ΑΛΗΡ'εα...ς 
-ληψια εππα ΡΟΕΡΚΙΡ αἱ οπηπνῖᾶ |. παρ αυτω οαἰ. Ῥοίν (απίο ουκ εστ.) 

Βαβ οίο .... 91. ὃτ. αἰ19 ΦΥ1Ρ πξ ΟΥρ235 εν αυτω ... Ῥ'εα 4 ο [ς πιδὸ 
(α ἀεπιῖά Ῥε]ας Βεάπ] παρα (Κα αάά τω) Θεω ... Ο16ἵη Ῥ]απο ΠΟΠ αάά 

10. του λοιπου επ ἉἲΑ 0 1Τ. τὸ. 118. Εαίλα]εοά ΟγΤΔΟΥ (ποδεῖο 1ος η) 
Ῥτοσορπίσορα 3363 ῬΏαπι...ς ΤΙ το λοιπον οΠΙη ΝΕΡΏΡΑΚΗΡ αἱ Ῥ]ου 

Οὓν Τ]μάτε ΤΗΡΗΥΙ 06ο. ὮΏοεάἵππας 8ἵΠο6 αδελφοι µου οππι ΒΡΕ 1Τ. ἆ 

ο πιδὸ αγπ ααἰλαίτ (Ογταᾶος) Ώαπι αἆ Ἡ. 1. οίρατα11610 Το 319 Ἠίεν ... 

ς (459) αἆά αδελφοι µου ΟΠΗ ΔΟΚΙΡ αἱ Ρ]οι βγτα ορ ο ΟΗ153 

ΠΡΙ] αἲ;: Ἰΐοπι αὀελφον ΟΠΠΒΡΟ µου ὀππι (Α Ροδί ενδυναµ.. Ρο) τα 
Απ. Τι. 109. ἐρ νς αίμα] σοὰ Τματί Απιηιι αἲ | ενδυναμουσθε: Ἡ 
11. Οτ(Ν14)έαΙ319 δυναμουσθε | νἩ (πο Ιέοππὸ πες πἲ ν]ά α) 91. εν τω 

κυριῳω. ΟΙ πας Ηιον 69: οῖο ἵπ ἄνασθςο Ρτο οὔγέηίε ου Μιά ὕιεπι ροβῖ- 

ατα, 14 οδί ισχυν, απῖα οὐγίμδ αριιᾶᾷ 605 αρετη αρρο]λαίαν. Ῥεά Ίαες 

αριιά πο5 εοπβιθία(ο οδί βοπρίαταχαπη, αἱ ΙπάΙΠετεηίοΥ σχυν εἰ αρὲ- 

την υὐγέιίεπι ποπΙΙΠΘΗΕ. 

11, ενδυσασθε: Γα αἀά υμασ, Ίέοπι ὑπαιίε οο05 { 6 πἠδ νο ο Ον]πί 181. 

Απα ο] (Απηριςί ὑπάωζποπῖ 909) | προσ το: ΡΕ Ὦαπιραχα]]1610 ενστο | 

υμασ στηναι: ΡΕ στην. υμ. | στηναι (66. ΟΙεπιήδό Οτοαί οι 311): κ 
αντιστήηναι, Ἰΐοιι ΟΥ1108 µηδεν δε δυνασθαι προσ τουσ ενδυσαµε- 
γουσ τ. πανγοπλιαν του ΌΘεου και αναλαβοντασ ισχυν προσ το αντι- 
στηναι προσ τασ µεθοδειασ εἰς | µεθοδιασ ουπι ΝΑΡ" ρ"νακί, οἵ. αἱ 
τηα Εαίμα]σοᾶ (ραβθῖπι οἱ, ο Ἱίαπι αἱ ΑπΙοςΠΙ165 οαπίσδρα 16ὐ0).., ς 
Ίωπ μεθ οδειασ ουπη Ἠ5ΡέΡ αἱ ῥρ]α. Οσίεταπι αραιά Τμαίϊπος Ῥεταπαπι 

ναχίο νογΗίαν: ἆ γοπιεζζώ, Πο γεπιεᾶία, ο Ε 6 πιῦὸ νρ ὑπδίάία», 
ος ΠΠαΥΕ518 μιασ]παξίοπ6ς, νΡΙΠ5 αρ Ἰωπ Ἠϊοι οεγδιίαδ, Ζεπο”ξ πιε- 

φωῤίας. Τήροττῖπιο Απηριςι πρ. τ. µεθ. τ. διαβολ. νετΗί αὔνεγδιδ τια- 

ἐἰοπιαοδ; Ίη οἵδ νοτο 4παα βαδῖαπρῖε τοβδροπᾶετο ναί οπιπζα πιαο]πά- 

πιοπέα ἀἰαδοῖῦ. 

19. ἡμιν 61 ΔΑΡΓΕΚΗΡ αἱ Ρ]οεγ νρ «ΟΡ ΒΥΙΡ αΓΠι 1ρη]πίρο! 957 (ἨρΗ15) 
Οωηδοῖ. πο. Ο1/168. 2/10 ϱ/5/919. 538 ριοαίΣ16. 211 οὐἷπί 1,141. 3,56. 395 ας 

5περ Ἐπςργας δδὺ οϱπιοθ]] 135 ϱ{Ρ5 264 ο[65α 458 οηα1 106 ἌΓοι]ιτοἳ ιά πια πῖοἩ 

519 (64116) Ἡρ]ιιτ2ήδ (ημων) ΑίΠ615 οἱδτΙ ΑπΙΙΟΟΜΙΞΗ αἱ πια Τοετπανό 
518 ΟΥ Ρ55 Απιῤσασρο (ομ556 μαροί φωΐα πιοπι εδἰ πιοδῖθ ραΐε οἵς, πἀάῑίαιιο 

οἱ Τιαίε ρ]ογῖδαιο οοἰζιοίαίίο τοροτῖίαν, ἵπ ἄταςσῖ5 οπιπῖραςδ παλη 

φον] αν: παλη ομῖπι ἄγαοσογαπα, ζμοία οδί Πμαπογαπαέ : αἴαια {ιοία 

αρ ἵρδιπα Αιποίς, αυΙ ζοἰαξο, ΗΡΙ οοἴζιοία(ζο) αἱ παπα... αὐ΄ Ἐν 
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πρὸσ τὰσ εξουσίασ, πρὸσ τοὺσ κοσμοκράτορασ τοῦ σκὀτουσ τούτου, 

πρὺσ τὰ πνευματικὰ τῇσ πονηρίασ ἐν τοῖσ ἐπουρανίοισ. 19 διὰ 
” 5 ’ πι ’ - - ο ” 5 Ξ- 

τουτο αναλάρετε τὴν πανοπλίαν του Φεου, ἵνα δυνγθητε ἄντιστη- 
 δ3 -- -- Δ ” ’  ώ 

ναι ἓν τῇ ἡμέρα τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάµενοι στήναι. 
ζωο ο .. ο -- λ 14. στῆτε οὖν περιζωσάµενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν αληθείᾳ, και ἐν- 

ον ’ Δ ’ - ν / κ ος / 

δυσάµενοι τὸν θώρακα τῆσ δικαιοσύνησ, 15 καὶ υποδησάµενοι 
Δ / - - 3 - 

τοὺσ πόδασ ἐν ἑτοιμασίᾳ του εὐαγγελίου τῇσ εἰρήνησ, 16 ἐν πᾶ- 

υμιν ουπι ΕΡ"Εα 62. 115. 190. 1Τ]6οί α9ο ρ8οἳ ἆ ο Εᾳ πηῦδ ϱο ΒΥΙΣΟἨ 
πιαἰἩ Τ,οἳ 315: 359 Απιζτοι | σαρκα: ὃτ. -καν | προσ τασ αρχασ, προσ 
τασ εξουσιασ: ἆ ο πι ΟΥΡΣ5 ΤιοΓ 215. 350 ἨΗΙ551 αἄνετδιβ (εοπίγα) Όο- 

ἐεδίαίε (ία αἱ πρ. τ. αθχασ πΟἨ ΕΧΡΓΘΒΒΙΤΗ 511) ... ΡΕΣΕΕΥ { (8) νε 

ΑΠΙΡΡΣ1 αίΡ5 115 Απιργρί αἱ πρ. τ. αρχ. και (Οτ10351 ΕβΡΣ 355 αά τασ) 

εξουσιασ, ανεγς. ργύπιοῖρες (Ῥγὐποίραέις Απιο Απιοιςί) εἰ (ϱ ονη) ροΐε- 

»ίαΐες | του σκοτουσ 8ἶπΠ8 του αιωνοσ οι Ν”ΑΕΡ"κα 11. 6137" 90.4 ε 

{ α πιῦὸ γρ ρο οοΡρ ΔΥΙΣΟΝ οἳρ ἐχί αχπι αθί] ΟΙ6παῦδῦ ε(τ13 Ον 1351. 801 οἱ 
ρτον (Νο ΙΙ 130 Μα159) οάπί 1,141 αρ58εΡ ἘΙΙΒΡΤΑΕΡ 550 οᾷἆ αἰά επι 4θ4 ϱἱ6ε]ο 

105 ϱ1Ρ5 35. 364. 948 ϱ(058458 ο μηαῖ 106 Α{]ιδ45 (Βεάζοᾶ 1 αἀᾷ τ. αιω.) αἱ τη 

(1 μη] ῦρο] 583 ϱ{ ΑπΙΙΟΕΙΙ311 οπι οἳ. τουτου απο 5εφα1έατ) Τοαγε1εἴα 11 
ΟΥρ58 Τιοἳ {015 Απιζιοί α]....... ς (-- αὖ 37) αάά του αιωνοσ επι πο 
(ποπ 1Ε6πΙΕΌ)ΡΕΕΚ1Ρ αἱ ρ]ον ϱΥτΡ ς. ΟΥ1165 ο ἀε]ας (ποπεᾶά απ{αάε]αχ) 
Γιάπιαβ]οὮ 515 (αρ (4116) ΑΕιζοΙ1 ΜασατΏοπα 31 (α111956) ΟΗΥ Ἐπί]ναί 
σος Τμάτί αἱ (ἨΏρ]ν3145 του αιωνοσ τουτου ΟΠΙΙ88Ο του σκοτουσ) 

19. αναλαβετε: 951” αναβαλετε | κατεργασαμενοι (εοτταρίο Ὦ εί ): Α 

κατεργασµεχοι. Αραὰ Ἰμαΐϊπος βίο Ἱπναπ]έιτ: οἱ (ο αάά ι) οπιπέθις 

οφεγῖε ᾱ α, εἰ ἴπ οπιπῖθι5 Ρεη}εοί ἔ ϱ (5α0 απέ Ἠαςαῦ οπωιῖα το Ὅπι 0Ἠ0- 

πῖῦ.) νρο]ε ᾗι ἀθπιῖὰ {οἱ Τ,ΙΕ3189 Απιργςι, εἰ οπωιέθτι Ρε] εοἑ πα, εἰ οηι- 

πέύιις ρεγγεεξίς «ο 1 αρ Ίμπ, οἱ οπιιέύιις ο[/σοξί Ὑἱοίοτίη, τὐιὔυεγρα οφεγαὲ 

Ἠίεν, εξ οι οπωπῖα Ῥεγγεοσγτδίς ΟΥΡΣ". Οαπι {ρνρ οἵς [αοῖί οίῖαπι πιδὸ, 

βοἆ Ροβί εξ οι οπιιῖῦις ρεν]εσξὺ ροτβῖε εδἰοίαο, Ῥγαεσύὐποίί εἴαε. ῶοπίαιια 

Τιευτας; εἰ ἵῃ οπιηῖθαςδ Ῥετ[εοίῖ βίγο. Άίοπ Γαοῖε δοτίδας ειδίαία 
Ῥταεροφίίοπιε Ἰπ, αὐζαίζυος αὐφοζμίε ροδβίΐος: οπιπῖΏις Ῥοχ{αςΓς, ιό πο- 

τιιζζὲ 10." 

19. 14. στηναι. 'στητε ουν εἰ. Οχεβί 311 ΕπβηΙ 306 ϱ{ (λεγων" στητε ουν) 

Ρ5 545 Ώαπιρατα]] 610 αἱ Ἠιονῖοτθ. 678 ϱ{ᾳ (αε. ΟνΙπίΣ,45 οΙ8ΗΡ οἑαίε 00) 
κ... ΈΕΤα ἆ ο ΟΥρῖὸ στητε, είς, Ίΐθιη ᾳ δίατε ἑ θἑαίῖθ. Ἁϊπιϊ]1έευ Τ,οἳ[ 

339 γ]οίοτίη Απιζἒι δέατε οπιῖςεῖς στητε ου». 

14. περιζωσαµενοι: Ῥ"εα ΝαΡΠΙΟΘΡΗ 150 (Ἠχ936 περιεξωσµενοι (ετγαπὲ 
οἶτοα ϱἨ ἨΤείρί οἱ Ττερ: εοτταχὶ{ό -ζωσαμενοι, εαπίε ἕ Ρε ΙΠΟΊΤΙΒΠΙ 

ηΟὮ ἄε]οίο) 

16. εν πασιν οἳπι ΝΗΡ 17.26 51. 94. 9τ. 90. 1198. 915. 8Ρ9 οαεἳχί 4 ο { 

6 πιῦό γρ «ορ ΒΥΙΡ αθίὮ ΜΕείΠΕΡΙΡΗ 556 (σοηίτα Αα] οκ Ῥ]οίίο”ῦ” 
επι Πατιδ1) Ναζ (αὲ απἲθ) ΟγτηΥ15 ΟΥρῦς Τιοἳ(51) Υἱοοτῖη αἱ... ς Τὶ 

επι πασιν 6ΙΠΙ ΑΡΕΕΑΚΙ, αἱ Ρ]6ς ΦΥΙΥΣΕΝ αὖΠΙ ο Ἠρῃγδῦ (Μοι]ιΤήῖ 

γ]ᾷο απ{θ) ΟΗΥ505 οἱή36 Ἠπίμα]εοᾶ ΟΥΥΔΔΟΥ 1085 ο(Ζ46 116 Τ]άγί ΑπῑοσΙι 

1 Τ]ο δ, 8 
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σιν ἀναλαβόντεσ τὸν Φυρεὺν τῇσ πίστεως, ἐν ᾧ δυνῄσεσθε πάντα 

τὰ βέλῃ τοῦ πονήρου τὰ πεπυρωµένα σβέσαι. ΙΤ καὶ τὴν περι- 

κεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δεξασθε, καὶ τὴν µάχαιραν τοῦ πνεύµα- 
τος, ὅ ἐστι ῥῆμα Θεοῦ, 18 διὰ πάσησ προσευχῆσ καὶ δείσεωσ 
προσευχόµενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν πνεύματι, καὶ εἰσ αὐτὸ ἀγρυπνοῦν- 

τεσ ἐν πάσι προσκαρτερήσει καὶ δεήσει περὶ πάντων τῶν ἁγίων, 

19 καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα µοι δοθῃ λόγοσ ἐν ἀνοίξει του στὀματόσ 
.] ’ / Ν / - ΄ 

σο]4,4 µου, ἓν παρρησίᾳ γνωρίσαι τὸ μυστήριο» τοῦ εὐαγγελίου, 30 ὑπὲρ 
ε ’ ε) { ’ σ ) - Πα 

οὗ πρεσβεύω ἐν ἀλύσει, ἵνα ἐν αὐτῷ παρρησιάσωµαι ὧσ δεῖ µε 

λαλήσαι. 

131 Έαπι α . 1. αἰρατα]1 610 Ον Ιπί Ἔναττ τει (113 διφεΥ οπιπία) Απιοτςῖ 
(6φεν Με οπιέθις) 4] | Θυρεον αί ΝΒ θἱίο... ΑΡΕΕΑΚΙΡ 4] -ραιον | 

ὀυνησεσθε: Ρ’Εᾷ δυνασθαι, Πίεπι ἆ ε Γρ πηὸὸ νρ Ψἱοίοτῖηπ ἨΗίετ εἰς ἔτι 

«πο ροβεδί | τα πεπυρωµενα (Ο]επι”ὸ πεπυρακτωµενα) ΙΙ ΝΑΡΓΕΚ 

1Ρ αἱ οππνΙᾶ Ο]επιῦὸ ΟΥ3136 ϱ{ 3306 ϱΙ8Η0 141516 ΜείμερΙρα 556 Ερῃν 
9986 Ῥαβ 1564 ΟΥτ 15 Ἐπίμα]οοᾷ Ογταᾶοτ 105 ϱ/Ζ6ΤΤ6 α] πηα ... Τη 0πι 
τα 6ΙΠΙ ΒΡΕ 

1Τ. δεξασθε (ΑΡΕΕΚΙΡ 1Τ. αἱ ρ]α -σθαι) ... ϱ εβιᾷ ἆ ε 6 πιὸὸ ΟΥΡρ"ὁ 

(564539 Παβεί αβδωπιετε) Πιοῖ 35 Υἱοιοτῖη αἱ οπι, Ἠπο 90 

18. εισ αυτο: Ρ"Εᾷ εισ αυτο», 5 ὧι ἐἶζιπι, πιδὸ ἵπ ἑρδιπι, ἆ ο ἴπ 1ο, {νσ 
ὧπ ἆρδο. ῬοχΙρβίπααΒ 8ἶης αἀαῑίαπη ο ΝΑΒΡ"Κα 1Τ. 91. εαἰϊσί αφ εξρ 

πι νρ βγταῖς «ορ εί ϱο Βαβεῦιζττ Οδό Ἐπίμα]σοά ΓαπηρᾶΓ8Ι1 405 
αίαια εἴ.Ραπῖ5 Ὑἱοίοτία (ὔπ {μεο) Ἠῑεχ (ὖι ἴρεο) Απιρεςί (πι ἔρεωπι) εἰς 

ἵωνς (63000) αάά τουτο «ΠΠ ΡΟΕΚΗΡ 8] Ρ]εν ασπα ΕΡΗΥΣ 255 ειδη ΟγΣ 5 
Τμάτε ΑπΙΟςΜΙ311 Ώαπα αἲ Ἡ. Ἱ. { αγρυπνουντεσ (81. Ειμα]εοὰ επ- 
αγρυπ».): ΡΕΕᾶ ἆ ϱ{Ρ Ρο ΒΥΥΣΕΝ αγ Βαδειαὔττ γ]οίοτίη Ἀάά παν- 
τοτε | εν παση: ϱ" αἲά τη | πφοσκαρτερησει και: ϱ'Έδτὰ ἆ ες Υἱο- 

(οτῖα οπας Ιΐίθπι 119. 91η και Φεησει | περι: ϱε"κα ὃπ. ΑΤ. τὸ. 80. 

ΥΤΡ ἴχί Τ]άτί υπερ. 1μαἰ]πῖ ρτο πιε | περι παντων τω» (Εὰ οἱη) αγιων: 

ΓαπΙΡΑΣΙ5 περι τε αυτων των αγι. 

19. µοι: νἲ ἃ ε ἔ(ποι ϱ) νς Υἱείοτίπ Απιζιςι ΗΙει αἱ Ῥοη Ρορί δοῦη | 

δοθη οππη ΝΑΒΡΕΕΑΚΗΡ αἱ Ίομρο Ρ]α οίο... ς (5 ἄΡ 52) δοθειη επι 

πΙηαδο νὶχ ππα | γνωρισαι: ὃτ. λάλησαι | του ευαγγελιου ἐππι ΝΑΡΕΚ 

1 αἱ οπινίά ἆ ο ἓ νρ βΥταῦ σορ Ῥαδπι τε]] Οµς Ελα] Ῥλάτι 

Ώμπα αἱ Ἠίετ Απιῤγδί αἱ]... Ώερτα ρ Υἱοξοτίη οἵη, Ἰέθπα Του Μ1ᾶὰο 5018 

μού {δεγίαίοπι γταεάϊσαίοπῖν οοπδἰαπέίαπι πια]εδἑαπάξ δαογαπιεπέέ ἴτι 

αρογίίοπε ογίθ, 4 παπα 1Ρὶ ἐχροδίι]αχθ α ἄθο πιαπάαραί οἱ. Αίαπε 

Ἠΐπο Τωη [του ευαγγ.] 

20. υπερ: Ρ περι | εν αυτω: ἃ Ροβῦ παρρησιαόωµαι ΡοἩ... Β αυτο | 

παρρησιασωµαι (ΡΕ παρησι-, αἲ ν. 19 παρησια) ... ΕαΡ 41" ϐ5. 

114. 118. 199. αἱ”5οἳ Ειίμα]οᾷ παρρήησιασοµαι 
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Δ Δ ς - σο”” ’ ’ 

2] Ἵνα δὲ καὶ ὑμεῖσ εἰδῆτε τὰ κατ ἐμέ, τί πράσσω, πάντα 
/ ς » Δ ς 3 Ν Σο Ν Δ Ν , 

γνωρίσει υμῖν Τυχικὺσ ὁ ἀγαπητὸσ ἀδελφὸσ καὶ πιστοσ διάκονοσ 
ο ’ ο - ΧΑ - Φ - 

ἓν κυρίῳ, 332 ὃν ἔπεμψα πρὸσ ὑμᾶσ εἰσ αὐτὸ τουτο, ἵνα γνωτὲ 
Ν 4 - ΔΝ { - 

τὰ περὶ ἡμῶν καὶ παρακαλέσῃ τὰσ καρδίασ υμῶ». 
ϱὉ Εἰ ον -- δε] - ε ΔΝ μηό Ε 3: Ν ’ . Δ να» 

25 Ειρήνη τοῖσ ἀδελφοῖσ και αγάπη μετὰ πίστεωσ ἀπο Όεου 
Ν Ἂλ 3 - - ς ΄ - 

πατρὺσ καὶ κυρίου ᾿Ιησου Χριστου. 34 ἡ χάρισ μετὰ πάντων τῶν 
. ’ Ν / ο οι. 2 - . Ν 5 2 , 
ἀγαπώντων τὸν κύριον ἡμῶν ήσουν Χριστὸν ἐν αφθαρσίᾳ. 

91. και υμεισ ΔΠίθ ειδητε ΟΙΠΙ ΝΑΡΕΕΩΟΡ α)]θά ο {ρ νρ]ε (οὐ. απ”. {α 
ἀθπιῖά αἷο: απι” μέ αμίεηι εί δοιαζῖν 05, ΝΙοίοτΙΠ μέ αμίεπι Ό05 εί δοἰαίζς) 
Ρο (μὲ υο8 δεἰαί(ίθ) Ἐαίλα]σοᾶ Τμάτί Ῥδ]ας ... ς ΤΙ Ρρο8ὲ ειδητε ουπι Β 

κί, 8 Ρ]εχ (17. οπι καν υμ.) Βγταϊ Ὅαβπι (οορ μέ αιίεπι δοίαἑἰ εἰίαπι) 

ΑΤΙΑ αεἴΏ Ον Ώαπα Ἠϊεν Απιζιςι | ειδητε: ΝΑΡ"ΕΕΙΑΡ αἱ Ώαπι νδητε, 

Ίἴθπι 6 υἰᾷεαξίς ἑ κεἰαξἰε | παντα: Ἱ, ταυτα ... ϱΕδτα ἆ ε ϱ ΒΥΥΣΕΒ αγε 

γιοτοχῖη οτη; Απηζἒι Ρύεπε (Φζεπε ποέωπι Γαοἱεί υοὐῖἙ) | γνωφισει υμιν 

οτι ΝΕΡΕΕΑΡ 17. ὃτ. 116. 120. ἆ ε Ε (1 ποέωπι Γαοῖεί υοδΐ85, Ε πιοἰα εἴς, 

6 Ρταεἰεγπηϊθίζ γνωρισει) {αι εδ εληα (1 αἱ Ες Αἰπαϊί6γ απη 1ο] αἱ Ηίετ 

πιοία υοδί Γαοἱεί, Ὑαϊοτῖπ ποέωπι υοῦἱ8 Γαοἶεί) ΔΥΙΣΕΝ «ορ Όαβπι (επροκεἰ 

οπιπία υοδίθ) ΆΥΠπι πο Επίμη]εοὰ Απιζγαί (αἱ ἆ). Ἰπ Ν νεχο βςο: απίε 
γνωρισει βοτ]ρίωπα εδί υ, 884 αΏ 1ρ8ο” 5ίαΜΙπη ποϊαίαπι; ἈΌ ΥΕΤΟ εχ ϱο 

{εοῖξ υμιν, ἴβπιεη 1ρ5θ τΙΥβ18 ἀε]ον]ί (υµνν αποᾶ βεᾳπ]έατ Ππίβοαίαπη 

πημηκίθ)... ς Τί υμιν γνωρισει ουπὰ ΑΚΙ, αἲ Ρ]εχ νβεΙε (υοδύς ποία /α- 

οἷεί, αἰ. ἀθπιῖά) 5ΥΤΡ Οἷτ Τ]μάτί Ώαπι αἱ | διακονοσ εἰ. ΑΝ ... νἲ 01η 

(15. οπι αδελφοσ) 

99. ϱἨ επενψα, τί βοἱεί | παρακαλεση: ΕΙΡ 813507 -λεσει . . ΙΤ. 
-λέσητε 

98. αγαπη: Α ελεοσ | πατροσ: ἴα Απηριρί αάά ποβίτο. ΟΕ Τεῦταξ: Λίο 

αἀᾶας ΡΥΟπΟΠΙΕΠ ποδίτο".. | νήσου χριστου: ὁτ. 358. οπι χὺ 

24. αγαπωντω» τον (8 αγαπων τον): Ἐ ΟΙ τον | νησουν χριστου: ΙΤ. 

258. Ὀββπα οπ1 χριστ. | εν αφόθαρσια 8ἶπε αμήν ουπι π"Αβεα 11. τὸ. { 

Ε απι" {οἱ Όαδπα ΑΡ αθἰβμῖο Βιίμα]εοὰ, Νες πιαρῖδ αά Οτεδί334 πες 
ΟΗτζαί 335 πες ΟἨτ αἆ Βπεπα «0η ... 6 (- αὐ Αα) αάά αµην επι Ν6ΡΕ 
ΚΙ}Ρ αἱ Ρ]ετ νρζ]ε απο" {αι ἀετηῖά αἱ ΑΥταΐν «ορ Ρο βείπΡΡ Ο0ἨΥ315 Τμάτί 

8] ΥΠείοτίπ Απιῤιςί 

Ου]4,Τ58 



πο. ᾗαἃᾱ] ΠΡΟΣ ΦΙΑΛΠΙΠΗΣΙΟΥΣ 

50ο 1, 1 εἴο 

ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΠΗΤΗΣΙΟΥΣ. 

Ἱ. 

-- Ν ο δρς ». 3 -- - 5 
1 ΠΙαυλοσ καὶ Τιμόθεος δοῦλοι Χριστοῦ Ἴησου πᾶσι τοῖσ 

ς ε) -” 3 ”- .- η 3 ’ ΔΝ 3 / 

κοεἹό,Ίοεις ἁγίοισ ἓν Ἀριστῷ 1ήσου τοῖσ ουσι εν Φιλίπποισ σὺν ἐπισκοποισ 

ΦιιΏβογ]ρ{ίο: ΝΑΗ 1Τ. 195. αἱ Ὀαβδπη προσ εφεσιουσ ... Ὦ προσ εφεσιου[σ 

α. 

βαρΡ!Ι”Σ] Ροιροη8 νουδα βοᾳπεηίο προσ κολοσσαεισ (πνεπ]πηίας Ίαθς 

οχοειπίε ραρίπα, νἰἀσπίιταιθ Ρρτορίον βραΒ{ ροηιιγίαπη οπιίδδα επλη- 

ρωύη αἱ αρχεται). Ὦ νετο προσ εφεσιουσ επληρωθη” αρχεται προσ 

κολοσσαεισ, Εᾷ ετελεσόθη επιστολη προσ εφεσιουσ αρχεται προσ φι- 

λιππησιουσ (Ε3 -πεσ-). Βἰπιϊίου ἆ α εμ/ιεδίον ερ] (3 αάὰ πιίδεα 

α τοπια Ῥεν ἐγἐίσιπι) ὑιοιρίί αἲ ϱ)ίρρεπςες; [ ν εωρζ. ερἰδίοῖία αἲ εΡ/ιε- 

βἱ08 ὑιοῖρίέ α ϱ]δέρρεπςες; ἴἴθηι απ. {πι αἱ επρῖ. αἆ ερ]ιεδίος ἐποῖριέ (81 

αἱ αάὰ ορἰδέωία) αἆ Ῥ]ίρρειικες. ΟΕ αἰ. σο αἆ ερ]εδίος εωρζιοῦέ (Μπάλα πα 

ερἰδία]αε α ΡΠΙΗΡΡ. ρενϐ) ... Ἠ""Ῥ προσ εφεσιουσ εγθαφη απο ϱω- 

µησ, κ 12. ὐτ. 44. 4Τ. 80. αἱ Ρ]α πρ. εφεσ. εγρ. απ. ϱωμ. δια τυχικου, 

1, εγραφη η επιστ. αυτη ἡ προσ εφεσιουσ απο ρωμησ δια τυχικου... 

ς(-- αυ 52) προσ εφεσιουσ εγραφή απο ϱρωμησ δια τυχικου. Το ιαχ) 

απο ϱωμῆσ "χι, αἱ Ῥ]α Ἐπίμα]εοά 4” αγταῖῦ ϱοΡρ αἱ (ποῦ ἰίθιι Ρο 
πα) Οσ Τ]άτί Εαί]α] αἰ.. Πάσπα ργαθίον αἨ" αἀάππί δια τυχικου. 

Ῥτπείετοα ΚΙΡ αἱ ρ]α αἀποίαπί στιχοι (στιχων) τιβ οππι Ἠπίμα]ίος τ. 

σπβ’. Τίεπι ΕπίμαΙ παπιεγαί αναγγωσεισ β’, κεφαλαια 6, μαρτύριαι 

ς᾿’. Ὦ ἃ οαρ]ίμ]ο ο αἆ ος’ ροτρῖέ; απη {α «αΡΡ 51 Παῦ επί. 

προσ φιλιππησιουσ οππι ΝΑΗκ 1. ὃ. 1Τ. δΤ. (-ππισιουσ) ΑΠ. 119. 1925. 

αἲ πα «ΟΡ, Ρο αἆ Πἱρρίκίον... ΡΕΕᾶ αρχεται προσ φιλιππησιουσ (ΡΕ 

-πήνσιουσ). Υἱάε νρεᾶᾶ απ Βποπη ερίείμ]ας αά ἨΡΗ ... Ἡτου αγίου 
αποστολου παυλου επιστολη προσ φιλιππισιουσ, Ρ του παναγιου 

παυλου επιστολη προσ φιλιππισιουσ, 115. 116. 191. αἱ πρ. φιλιππ. 
ἐπιστολη, 122. αἱ παυλου αποστολου πρ. φιλιππ. επιστολη καθολικη, 

190. αἱ η πρ. φιλιππ. επιστολη. ΒἰπαΠίοι α] ... ς ή προσ τουσ φιλιπ- 

πησιουσ επιστολη, «Ὁ παυλου του αποστολου η πφοσ φιλιππησιουσ 

επιστολη, ἄΡ Βᾷ παυλου επιστολη προσ φιλιππ. 

1. δουλου: 808 (π1βῖ οτταί εοπ]αίου, πί ο Ὦ ετταν1θ) ὀουλοσ, Ιἴαοπι 94, 

ΣΔΏΒΡΟΠΕΠΡ και τιμοῦ.. Ροβί τῦ χὺ | χριστου (ήσου «ΠΠ ΒΡΕ 109.4ε 

6οΡ Ώ8δίῃ ... ς τησ. χριστ. 611 (18ἱ6ί Α) ἘαΚΗΡ αἱ ρ]ετ ἔρ νο βγτηῖν 

ΑΤΙΑ αθίὮ ΟΗΥ335 Ἠαναἰεοᾶ Τμάτί Ώαπι Απιζἒοί | 1Τ. οἱ πασιν τ. αγι. 
εν χθι. (ήσου. Τοιη 115. οπι τοισ ουσιν εν φιλιππ. | σὺν ἐπισκόποισ 

« ἩπῦΡορκ α] πα Οµτ Εαίμα]σοά ΤΠρΗΥΙ Οαβ51οάἑοπιρ]εχκ1α (δαζηίαί 

εοεγρίδεοφος) συνεπισκοποισ. Θααπα 1π 16π1 ο{ ΤΠάονΙποΡ (οα{”””): πυοοσ- 

εκτέο» ὅτι τὸ «σὺν ἐπισκόποισ”' λέγει, οὐχ ὧσ τιγεσ ἐνόμισαν ὥσπερ 
ἡμεῖσ συμπρεσβυτέροισ γράφευν εἰώθαμεν' οὐ γὰρ πρὸσ τὸ ἕαυτου 

πρόσωπον εἶπεν τὸ «σὐν', ἕνα ᾗ συνεπισκόποισ ἡμῶν, ἀλλὰ πρὸσ τὸ 



ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΙΠΗΣΙΟΥΣ 1.9. ἹἼθ0υῦ 

Ν / ς ΄ ς - Ν σι 2 Ν έ ν ΔΝ « - 

καὶ διακόνοισ. 3 χάρισ ὑμῖν καὶ εἰρήνη απὸ Φεοῦ πατρὺσ ἡμῶν οι, Τ ειο 
Ν το ν 

καὶ κυρίου Ιησου Ἄριστου. 
ο ϱ) ” τς - 3 3 ’ - ΄ ιά -- ΄ 

Ὁ Εὐχαριστῶ τῷ δεῷ µου ἐπὶ πάσῃ τῇ µνείᾳ ὑμῶν 4 πάν- οι,» 
/ / ς Ν ιά « - Δ - 

τοτὲ ἐν πάσῃ δε[σει µου ὑπὲρ πάντων ὑμῶν μετὰ χαρασ τὴν δέῃσιν 
Δ - { - Δ ᾧ /' .) Ν ’ 

ποιούμένοσ Ὁ ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰσ τὸ εὐαγγέλιον ἀπὺ πρώτησ 
-ν ι. 

ο ’ - - ο. Ν ) Δ το. σ ιά 

ἡμέρασ ἄχρι τοῦ νῦν, ϐ πεποιθὼσ αυτὸ τουτο, ὅτι ὁ ἐναρξάμενοσ 
ῴ δν οι, 9 2 λ 3 ’ 3 ε / 2 ον 

ἓν υμῖν ἔργον αγαθον ἐπιτελέσει ἄχρι ημέρασ Ἄριστου ΄Ἴησου, 
/ ο Ν - - « Ν / ς - ον 

τ καθώσ ἐστιν δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο φρονεῖν υπὲρ πάντων ὑμῶν, διὰ 
κκ - , ει κ ο υπ - 

τὸ ἔχειν μὲ ἓν τῇ καρδίᾳ υμᾶσ, ἔν τὲ τοῖσ δεσμοῖσ µου καὶ ἓν τῇ 
Δ / ” .) ’ -- 

ἀπολογίᾳ καὶ βεβαιώσει του ευαγγελίου συνκοιωνούσ µου τῇσ χά- 
“ 

’ νά ” ιά ΄ / ς ’ ς - 

ριτοσ πάντασ ὑμᾶσ ὄντασ. ὃ µάρτυσ γάρ µου ὁ δεύσ, ὧσ ἐπιποθῶ οι, 
Π ε - η ; στ -3 - σ Ν - 

πάντασ ἡὑμᾶσ ἐν σπλάγχνοισ Χριστοῦ ]ησου. 9) καὶ τουτὸ προσ- 

"πᾶσιν τοῖσ ἐν φιλἰππ. ἁγίοισ"', σὺν τοῖς αὐτόθι ἐπισκόποισ τε καὶ 

διακόνοισ. 

8. ευχαριστω τω θε. (εαΙἰΧί κυριω) µου 61Πι ΝΑΒΡΤΕΊ"ΚΙΡ αἱ οπημὖ]ᾶ νµ 

Βγτυί ορ Όαβπῃι 1611... Ρε τα ἆ ο { 6 ΑΙπρΥΒί Οαββῖοᾶ (αἱ αηίο) 
εγω μεν ευχαριστω τω κυριω ημων | επι παση τη (58 οπη) µνεια ... ἃ 
Ε επι (ἴπ) παση ὀεησι µου (5εὰ ὁὀεη. µου ρυπείῖς Ἱππρτοραία) τη µνιαν 

(δε, 6 πιεπιογία), 1 επι παση τη µνιαν (510) 

4, παντοτε 18 παντων υμών: ΚΟΠ | εν παση: Ἀἲ (1ο Ι{6ιηΈ) 91. ὃτ. 

80. οδ6ὲ αἀά τη | την δεισι’: Ἐᾶ 6 ΡΥ8ΘΠΙ και... 1 98. δ1. 4π. 61. 

119. 115. ΙΤ. «δ6Ι ἸδὸΕ ΥΤΡ Ῥαβπι αθί ΤΠΡΗΥΙ αἀά µου 

δ. τησ πρωτησ εΙΙῃ ΒΑΗΒΡ ὃτ. Ἰδό ἨΒιίμα]εοά..., ς ΤΙ ΟΙ τησ ομπα ΡΕΡ 

ΚΙ, αἱ ρ]εν Ον Τμάτί Ώατη αἱ] [ 1ωπ8ἳ παῖα αᾱ ΒΠεπι πο Ἱπίεγρς 

6. αχρι ουπι νη αδο” Ἐίλμα]σοᾶ (εί Α αχρι ἠσ)... 5 Τί αχρισ εππι ΡΕΣ. 

ακιΡ αἱ Ρρ]ετ ΟΥ Τ]άτί Ώαπη αἱ | χριστ. ιήησου επι ΒΡΕΙ, 1. 4. τὸ. 

τα. 91. 1083 119. 199. 919. 19ἱεοί αἱ4δει 1 ἀ ο ξ νρ (6ἰ. απιἨ {1 {0]) 

Αιοοτ εἳ ατὈὶ Αιηῤηδί αἱ] ....ς νήσου χριστ. ου ΝΑΡΟΚΡ αἱ Ρ]ὰ απηἉ” 

ἀειπῖα »γτα!τ «ορ Ώαδπι αγπΙ ααἰμ ΟΥ Ἰαίμα]εοὰ Τ]άτί (1) 11η οἱή τησ.) 

Τ. ὀνκαιον ἐµου: ὃτ. Τὸ. 116. ἐµ. δικ. |} τουτο: Ἡ του | εν τη καρδια: κ 
ΒΥΙΣΟἈ ϱορ Ώ8δΙ αθίὮ αἀά µου | και εν τὴ απολ, 6ΙπΙ ΝΒΡΡΘΙΕΗΚΙΡ 

8] Ρ]α (12 1. ο. ΟΠΙΠ65 αρ Βετί) Οµτ Επίμα]σοᾶ Τ]άνί Ώαπη, Ίζοπη ἆ ο { 

ΕνΕε...ς (Ξ- αυ -ἰ- 32) οτη εν, Τη [εν], εαπι ΑΡΤΕα αἱ νίκ πια νρλδ 
Ἰ8ολμι Τμ ΡΗΥΙ. { συνκοιν- ΕΙ ΝΑΡΊΡΕΕά Ειίμα]εοά.,,,ς Ἱωμ συγκ- 

ομ1η ΒΕΚΣΗ1Ρ αἱ εεχίε Ρ]6Υ | µου τησ χαριτοσ (ΑΙηΡΥΒΙ φιιοπίατι 011169 

μαϊ]ῦ ραγἱἰσῖρες φαιάς ἐδίῖ: Ώεεο ἃ4α {5 νε τησ χαρ.µου, 89. 4. 

59. Κ5ΟΣ 156Υ 15 Ειίμα]εοὰ ΤἩΡΙΙΥΙ μοι τησ χαρ. 

8. γαρ µου Ε«ΠΠΙ ΔΑΒΚΙΡ είο.... ΡΕΚά (οἱ. Νἱηδίαμγαίος πιν1ά) 89, 80, 106. 
219. 258. Ον Επίμα]έοὰ γαρ μοι, Ίτειη ἐεδῖ επῖπι πιζ]ὲ 1 νρ οίο, Ὦε- 

ἀἴππαδ απ{θιη Βἶ16 εστιν εαπι κ ἨΕξία 1Τ. 6133 οαιἰΧὶ ἆ ο ρ ΒΥΤΡΟΝ αθἲ] 
ις ΤμάοςπΟοΡ ε8Ι35 Ομτεοὰ Ἰοδό,,, ς (9) αἀὰ εστιν, Ίωῃ [εστιν] 
6απι ΔΟΑΡΒΤΗΒΙΚΙΡ αἱ ρ]ειν {νς ΡΥΙΡ «ορ Όαδπι Ολποπίξ Επί]μα]σοᾶ 

Τμάτί Ώαιη Απιζιςί αἱ | ο Ψεοσ: ΡΕΙΑ ῥ ο κυριοσ | ΡΕΕα σπλανχνοισ 

ΤΙΡΟΒΕΝΡΟΕΕ, Ν. Τ. Εά. 8. 45 Ὦ 



Χο 2, 18 

τος 40, ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΙΠΗΣΙΟΥΣ 

’ ΄ ο ην ο, ον ο η - π Ξ η 5 
εὐχομαι, ἵνα ή ἀγάπη υμῶν ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον περισσευῃ ἓν 

3 / Ν / 3 / 3 Ν / ς ος Δ 

ἐπιγγώσει καὶ πάσῃ αἰσθήσει, 10 εἰσ τὸ δοκιµάζειν υμᾶσ τὰ δια- 
σ 3 - ΔΝ 2 ’ 5 { - . 

φέροντα, ἵνα ἦτε ειλικρινεῖσ καὶ ἀπρόσκόποι εἰσ ἡμέραν Χριστοῦ, 

11 πεπλγρωμένοι καρπὺν δικαιοσύνησ τὺν διὰ Ιησου Χριστοῦ, 
3 μα) -- 

εισ δόξαν καὶ ἔπαινον Φεοῦ. 
- 

Δ ς ” / 2 ’ Δ 

12 Γινώσκειν δὲ ὑμᾶσ βούλομαι, αδελφού ὅτι τὰ κατ ἐμὲ 
- 3 ” 3 / αἱ / Ν 

μᾶλλον εἰσ προκοπὴν του εὐαγγελίου ἑλήλυθεν, 19 ὥστε τοὺσ 
/ τσα' 3 ο - 

δεσμούσ µου φανεροὺσ ἐν Χριστῷ γενέσθαι εν ὅλῳ τῷ πραιτωρίῳ 
Δ » - - Ν - 3 -- 2 

καὶ τοῖσ λοιποῖσ πᾶσι, 14 καὶ τοὺς πλείονασ τῶν ἀδελφῶν ἐν 
4 . ν -- ; - 3 / 

κχυρίῷ πεποιθότασ τοῖσ δεσμοῖσ µου περισσοτέρωσ τολμᾶν ἀφύβωσ 
Δ / - - - Ν Ν ΔΝ ο 

τὸν λόγον τοῦ θεοῦ λαλεῖν. 19 τιὲσ μὲν καὶ διὰ φθόνον καὶ ἔριν, 
Ν να) Δ 3 2 / λ Δ / . κ) 6 Δ Ξ 

τινεσ δὲ καὶ δι εὐδοκίαν τὸν Χριστὸν κηρύσσουσι’ 16 οἱ μεν εξ 

Γ ριστου νήσου εππι ΝΑΒΡ’ΈαΡ 11. ὃτ. Τὸ. 116. 118. 145. 118. ἆορ 
Απ. ζα ἀθπιῖά Β4Π ΒΥΤΡ αππι ΒαβοίἩἍ9Ί ο 3 Ομτοοά πἹοδο Ώαπησοπα,,,ς 
Ξ-αυ Βᾳ, βεὰ αν’) τὸ χὺ ο. ΕΚΤ, α] ΡΙεν Ε νσεἰθ {ο] ᾖατ] οορ ΒΥΙΣΟΝ ΟἩσ 
πηοπιξ Ἠπίμα]εοά Τμάτί Γαπιϊχί Απιζγςί αἱ... Ρ6 Ῥ8δπι πθἲ] οἱΏ νήσου 

9. ετι: ὃτ, οπ1, πες οχρτίπι {νρ «ορ 5αἩ Ῥαβπῃ αἱ Απιοτεί αἱ | Ῥ οἱη καυ 

μαλλον | περισσευή επ ΝΑΚ3 31, αἱ ρίαι Ο1επιδῖ ῬαβείμἍθτ ΟἩν Τμάτί 
Ώαπη αἱ, Ίίεπι κ’ρ αἱ ραμοῖ περισσευει εἰ Εᾷ περισσευοι ... ἴωπ Τί πε- 

ρισσευση υπ ΒΡΕ δ3. ΚδΟΣ, Ίέοπι Ειίλμα]|σοἆ περισσευσει 

10. υµασ εἰ. ΟΙεπιδήῖ είο... Ἀἲ (πο ΊΜεπης) δΤ. οπι | χριστου: τα ξρ 

αάά ιησου 

11. κπαρπον δια. τον (8 116. 199. 9Π1) δια επι ΔΑΒΡΕΕΑΚΙ, αἱ Ρρ]1β35 1έ 
νσ (5ε4 ν]άο ροβί) 8αἩ Όαδπι αεί Ειίμαϊόοά Τμάτε Ώαπι Απιοιρῖ αἱ 
ενω ς (5 αὖ Βσ) καρπων δι. των οα1η Ρ αἱ Ρ]α βανεί α8έἈπι Αγταύς 
6ορ ατπη Βαφεία ΟἩΥ ΤΗΡΗΥΙ [νήσου χριστου: ὃτ. απι Γι ἀεπιῖά χου. νή- 

σου... ΒΥΙΡ ῬΙΒΕΙΗ 6, Πάεπι | Θεου: 981” χριστου, παχ]” εἴις, εδτα ϱ 

μοι... 112. οπι 

12. ϱἨ γειγνωσπενν, ΒΕΒ γιγνωσκεω (τα Βινωσκειν) | τα: ΕΕΙΦΒΙ 5ΥΤΡ 8 

ΥΠ το - 

19. εν (9” 60. αἆά τω, ποη ΝΕ) χριστω γενέσθαι (ΝΑ γεγονεναι, πο 1εθπηῦ 

πθςνί 8) οππι ΝΑΒΚΙΠΡ αἱ οπιπσἰἁ ᾖᾗ ο εἰς Ο/επιδῖΣ αἱ Απιυσεί,.. ΏΡΡΤΗΕΙ 

τα {56 νε αἲπι ΤΠΡΗΥΙ γενεσθ. εν χριστω, ΟΕτΈοΙΩ 326 γενεσθ.. τουσ εν 

χοι. ν.. ΑδεΣ Επίλα]θοά Ώαπη οπ1 εν χρι. 

14. µου: 981” µου | Ἡ οπι περισσοτερωσ πθᾳπε τον Χρι. κηρυσσουσι» (ν. 

16) | τον λογ. του Θεου εππι ΝΑΒΡ”ΕΤΡ αἱ ρΙ1β25 ἆ ϱ ἓνρ Ρο ΒΥΙΔΟΝ 
(θἱἰρ τ. Θε. «.”) ΒαἨ ο0Ρρ Ώ8διη ασ αθία Ο]απιδῖΣ ΟἨν11465 6ο ϱἱ 465 
Βαιπα]εοά Απιζιαις 5δεά εκ 8 ϱ’ΕἨ ἆ ο του Όεου Ρο8ὲ λαλειν Ροη, 

48. Τὸ. (59 απίθ λογον ... ἘΡΙ ϱ τον λογον κυριου... ς Τϊ πἲ] πη]βί 

τον λογον ειπα Ρος" κ αἱ ρ]α ΒΥΤΡ ἰχί Οτ35ὅ ϱἱ 1105. 3,194. 611 ϱ/ 5,865 ϱ{ 
11405 πιοπίξ Τματί Ώαπι αἱ 

15. τινεσ µεν και: νὸ 1Τ. 94. ΒΥΤΡ ΑΕΠΙ αθίᾗ ΟΠ και | κηρυσσουσιν οἱ. ν 

εως Νξ κήηρυσσειν 



ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΠΙΗΣΙΟΥΣ μας... πο 

2 ’ σταρ) ᾳ ” 3 ’ - 2 ’ - ε ΔΝ 

ἀγάπησ, εἰδότεσ ὅτι εἰσ απολογίαν τοῦ ευαγγελίου κεῖμαι, 1 { οἱ δὲ 

εξ ἐριθείασ τὸν Χριστὸν καταγγέλλουσιν οὐχ ἀγνῶσ, οιόµενοι θλίψιν 
ἐγείρειν τοῖσ δεσμοῖσ µου. 15 τί γάρ; πλὴν ὅτι παντὶ τρόπῳ, εἴτε 

/ 2/ λ / Δ {11 ο / 

προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ, Χριστὺσ καταγγέλλεται, καὶ ἐν τούτῳ 
, 2 Ν Ν ’ ν σπ 4 α΄ ο 3 / 

χαίρω. ἀλλὰ και χαρήσομαι᾽ 19 οἶδα γὰρ ὅτι τουτό µοι ἀποβή- 

16. 1Τ. οι μεν εξ αγαπησ 18 χειμαι, ΙΤ οι δε εξ εριθειασ πδᾳ τ. δεσμοισ 

µου οιπι ΝΑΒΡΕΕΑΡ 1Τ. 25. 9τ. 44. 4Τ. Τὸ. 80. 19Τ. 1Τ9. 919. Ίκδοτ ἅ 

6 Γ5ϱ να Κο 54Ἠ ϱ0Ρ Ῥδίη ΑΠ ααἰὮ (5ΥΥ5ΕΒ θὰ οπι νετθα οἱ μεν εξ 

αγαπησ) Βαβείμ 503 Ἐπίμα]έοᾶ Ταγίππατο δ,30 (α{δῖ ρε ὑιυίαίαπι εἰ οοπέεη- 

ἔζοπεπι, φωέάαπι υ6ΥΟ εέ ρεη δεγπιοπίς επἰκὑπιαξίοπεπι, Ρζεγίηε εω ἀῑῑεοίίοπε, 

ποππιι{ὲ εω αεπιιζαίῖοπε, ἴαπι αἰζφιῖ εἰ εω θἰπιμζαξίοπε) Ψϊοοτίτπ (οπιπίπο 

5ἱο: Ῥγίπια [1] εαιιδα εδ ἄε πιαζρφπᾶαίε, Ῥγορίεν ὑπυίζίαπι εἰ οοπἑεπιρίίο- 
πεπι -- ροδίτεπια [1] εἰίαπι εδὶ εἰ ἴρεα ἄε πιαῖο, αἱ φωζᾷαπι ροΥ οοπέτιπια- 

οἵαπι (Ογἱδέιπι ΡΥοπιιιοίαπέ -- 4ἱ Όεγο υεῖ ζιρίεα οαιιδα ἄε ὄοπο δίο 8ε 

Ἰαδεὶ, φιοᾶᾷ φωᾶαπι [11] ϱεγ ὀοπαπι υοζωπίαέεπι ΟΠιγἰδέωπι ργοπιιοίαπέ, 

φιωάαπε [111] εω οιαγίέαίε -- αἲ ῥγύώπαπι γεδροιάἄ Ίιαεο φΊαε δεσιπιᾶα εδὲ 

- τεγίῖα αιίεπι φΊιαο ἄε δοπῖ8 οαιδα εδὶ, οοπἰγατία εδ 1ῑζί φιιαε Ώοδίγεπια 

εδέ ἄε πιαξίς.) Απιζιςί α]....... ς {- αυ 5ᾳ) οι µεν εξ εριθειασ 18ᾳ 

δεσµοισ µου,1ῖ οι δε εξ αγαπησ πδα κειµαι ευ Ῥθοίέκ (1ΐθπη 1, 564 

ππ8 ΟΝΠΙ περισσοτερωσ Ἱδᾳιο πηρυσσουσιν [νῖάε αμ{ε] οπι οἰῖαπι οὐ 
μεν εξ εριθειασ πδᾳ δεσμοισ µου) αἱ ῬΡ]α ΔΥΤΡ Οµ35ό Τμάτί Ώαπι | ερι- 

Θειασ αἱ ΝΑΒΞΚΡ αἱ ρία .... ΒΑ ερειίθιασ, ΡΕΕα 114. 6δςἳ αἱ εριθιασ, 

αἱ οἳ, εάίαπι ΒαδείὮ | τον χριστ. εαΠΙ ΝΤΑΡΕΚΡ αἱ οπιηῦΙ ΒαβείἩ 505 
Οµσ Επαίμα]εοά Τμάτί Ώαπα ... ἈέΔ(ποη Πίεπιέθ)Ώκα Ομτσοᾶ οπ1 τον, Ἰήπο 
Ίμη [τον] | Έξταξί 91” Ρ591” καταγγελουσιν | εγειρειν (0’) εσπι ΝΑΒ 
Ῥ"τα 11. δΙ. 99. Τ8. (επι ϱῦρ Ειίμα]σοᾶ επεγειρειν) ἵτ νρ 88Ἡ «οΡ 
Ώαβίη ΑΠ αθίὮ ΑΠΙΙΟΟΠΜΙ11 Απιζἒοί α]....ς επιφερειν ΟπΤΏ ΡΟΕΚΙ, αἱ 

Ρ]εν (5γτα!ἵ αἱ αἀάαπέ) Οἳχ Τμάτί Ώαπι αἱ (ΤΠΡΗΥΠΜΠΡ προσφερ.) 

16. πλην οτι ΕΙΠΙ ΝΑΕΑΡ 1Τ. οδεῖ αἱ Ρ]αβ10 οαιἰχί ρ βαἩ Όαδπι (εοΡ 0τν 

πλην) ΑΙΙ525 οχεοᾶᾶ 4 Επίμα]σοὰ ΟΥτβά 125 ΤΗΡΗΥΙΙΑΕ. Τέθιη Ἡ Α{]ῃοος 1 
εἰθὰᾶ οτι... ς Τί πλην εστι ΡΕΚΙ, αἱ Ρρ]ετ(ἀ ε ἔνρ είς) βγτίξ Αγπι 

αθεἰΏ ρο ΟἩσ Τ]άτί Ώαπι... ἆ ο ἔ νε Υἱοοτίη Απρίο11 ϱ{46 α] ἄωπι, 
Απιουβέ ἄιπι έαπιεπ, ΟΥΡΙ95 φεγιι ἰαπιεπ, 6 ἄιπι οπιπέ πιοᾷο «ία (φωῖᾶ 

επιύπι ἄιυπι οπιπὲ πιοᾷο φιῖα οπιπί πιοᾷο 519) | αληθεια: 96ΕΒ ὃτ. 80. 116. 

Ῥταεπι εν. Τη Α θδί ευτεέαληθεια. | κπαταγγελλεται (αἲ -γγελεται): 

οἱ Ἠπο ΟΗΥ306: οὖκ εἶπε' καταγγελλέσθω, νομοθετῶν, ἀλλὰ πρῶτον 

μὲν τὸ συμβαΐνον ἀπήγγειλε, δεύτερον δέ, εἰ καὶ νομοθετῶν ἔλεγεν, 
υὐδὲ οὕτω τὰσ αἱρέσεισ εἰσῆγεν. Τέοπι εα!259: οὐκ εἶπε᾽ καταγγελλέ- 
σθω, ὧσ τινεσ οἴονται, λέγοντεσ ὅτι τὰσ αἱρέσεισ εἰσάγει, ἀλλὰ κατ- 
αγγέλλεται, απἶθιςβ αἀἁπηίαν νοιρα Οµτγβοβίοπιί. επι Όες: πολλοὺ 

τῶν αἱρετικῶν παρεποίησαν τὴν γραφὴν ὡὧσ ἔχουσαν' χριστὸσ καταγ- 
γελλέσθω. Επδ νετοξοπ»ί5δ8; μονονουχὶ τῷ φάντι παραπλησίωσ εἰ- 
πὼν ἂν καὶ αὐτόσ' εἴτε προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ χριστὸσ καταγγελλέ- 
σθω | Ε χαιρησοµαι | εν τουτω: ΤΡ ἐν τοῦτο 

19. γαρ εππι ΝΑΡΕΕΑΚΙΡ αἱ Ρε 4α Ες τη] νρ βγχΏῖς 60ΟΡ ατπῃ είο .. 
Ἡ ὃτ. 61. 116. οδὲς Ρα δε... Ὀ8δπα αθί] ΟΙ | µον αποβήσεται: Ρ 
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.] Ν ” ε ο / ΔΝ -- 

σεται εἰσ σωτηρίαν διὰ τῆσ ὑμῶν δεῄσεωσ καὶ ἐπιχορηγίασ του 
’ Ρ) εν αμ. Ν ΔΝ » / Ν 1’ 

πνεύµατοσ ᾿Ιησοῦ «Χριστου, 20 κατὰ τὴν ἀποκαραδοκίαν καὶ ἑλ- 
ο 3 Ν 3 3 . 

πίδα µου ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι, ἀλλ ἐν πάσῃ παρρησίᾳ ὧσ 
Ν - ’ -- 3” 

πάντοτε καὶ νῦν µεγαλυνθήσεται Χριστὸσ ἐν τῷ σώματί µου, εἴτε 
- / Ν - Ν 

διὰ ζωῇσ εἴτε διὰ Θανάτου. 2ἱ ᾿Εμοὶ γὰρ τὺ ζην Χριστὺσ καὶ τὺ 
3 6ο .. / ε) Δ λ ἴς 3 / ον ηρ. Ν 
ἀποθανεῖν κέρδοσ. 225 εἰ δὲ τὺ ζην ἐν σαρκύ, τουτύ µοι καρπὺσ 
ο λ / κ ᾱ 2 / / Νο ως / 

ἔργου, καὶ τί αἱρήσομαι οὐ γνωρίζω. 25 συνέχοµαι δὲ ἐκ τῶν δύο, 
Ν 3 / Εῤ 3 Δ 2 ο Ν Ν 7 - } . .. 

τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰσ τὸ ἀναλῦσαι και σὺν Χριστῷ εἶναι' πολλῷ 

αποβ. µοι | ιήσου χριστου εἰ. πι] νρ ΒΥΤΗΙΓ 68] 6οΡ Ὀ8δπι ΑΓΠΙ εί] 

Α {1555 α] Απιζιιί α] ... ΡΕΚ ἆ ο ΓΡ Ρο Ψἱοίογίπ χριστου ἑησου 

90. αποκαραδοκιαν: Ρα 18. 44. 198. 5ο) ΑΙ]Ι523 ο ἆδ καραδοκιαν | ου- 
δεν: Ἐά ἔᾳ αἀᾶ υμων | αξΙ" εν παρρήσ. παση | Ίωμπ χριστοῦ 30 κατὰ 
τ. ἄπ. κ. ἐλπ. µου, ὅτι 

21. χριστοσ: ΕΑΒΙ ἆ ο {νΡ Ρο αάά εστιν. Οοπβτιηαηί {ΕΠΙ 1ααίΙοηθπι 
χριστοσ οἴῖαπι ΟΙ επιῦ ΟµΙπίΣ 1 ΟΥΡ290. 541 ἨΙ]814 γοιοτίη Απιζζμι 

αἱ πα... αΡ΄ χρηστον ο. ΙΡ (αφμία δοπωπι αριᾶ πιε εέ οἴσαπι ). Ἠλιβ- 

ἆθπι ]αοίίομῖς {οδίοπα αἀάῑί ,,γορογαία! δἱ5 (εἰ]αί οίβτ)”. Ωιποᾶ ππᾷε 
Παῦολί πορσίο, ἱάΐ νοτο 1η εᾱ, αχ. 1105. Π. Ρ]αγ. αἱ ἀῑα]2δ' δ1τ εἰξς 

ο(]αί οοπβιπηαία1η χριστοσ. 

99. εν δε α{. ΟΙπέΣ151.,, ϱ5τ” 109, ειτε... 1ΠΙΣ0Τ οὐ ἐέην, Απιοσσί οἱ 
ενφο, Νἱοίοχῖπ φιιοᾶσὲ | εργου αξ. Ο]οπιδί1: µα 1: νρ τεΙ] Πάνε δοτ Οχ]πί 
5,181 Ὑ]οξογίπ ΑπΙΡΥΡέ α] αἀά εστιν | και τι: Ο1επιδή] αβεΤΕΗΡ νν. 20--- 
94 μαι απία τουτο Ροῦ | αιρήσοµαι: Ἡ -σωμαι 

95. δε οἳπι ΝΑΒΡΕΕΑΚΙΡ αἱ] Ίοησα Ρ]α (19 Ἱ, ο. ΟΠΠ αρ Βοτί) 1ὲε νο (εἰ. 

81 { οπιπ]αέμη, Πΐέαπι λατ] 5οᾶ Ρτο 86 ε3 Ἰαῦοαί οί) Ρο ΒΥΤΡ αεί] Βα]ι 
(Όαβπη «ορ ΑΥΠΙ οπι) ΟΗΥ Ἐπίμα]εοὰ Ώαπῃ αἱ Ον]πί 1105 ο 4,55 γ]οίοχίη 
Αιηογςί αἲ; ΟΙεπιδᾶ τε...ς (- Ευ Βασ) γαρ επ πΙπαβο ἀθπηῖά {οἱ 

Ἠα]. ΑΥΥΣΕΝ ΟυΙπί 2151 Τμάτί | ειστο αναλυσαι εἰ. Ο1επα ... ΡΕΕ το 
αναλ. (οπιίβ5ο εισ), αἱ 1μα{ϊπ] οοποιφμἰδεεπέίαπι (ζεδιαεγίπι) ιαῦεχι ἄῑδ- 

φοἶοέ, Ἰέθπι ΑπΙοσ]1240 αγαλ. (οπαἱ88ο εισ το). 11ῦετε ΟΥ3330 εχει γαρ 

και οὐτοσ επιθυµια» του αναλυσαι κ. συν χρ. ειναι, πολλω µαλλ. 

κρεισσον | πολλω εἰ. ΟΙεπιδί ΟΥ1)15- 3930 οεἶπί 2,151 ϱ(8Η0 Ῥαστορς δδΊ 
είς... Ρ"Ε51ᾳ ἆ ο Υἱοίοτίῃ ποσω, 6 φμαπίο πιαρῖθ ἑ πιη]έο πιαφί | γαρ 
οπἵη Ν8ΑΡΟ ϐ. 10. 17. 81. 89. 4Τ. 61313 [5εῦ ΒΡ6 οορ ΟΙαπιδή! ΟΥ315 οἱ 

ἵπί 29191. 4,50 Ἐ(μα]σοὰ Απηῤιςί Αιρᾶοοί ομγὸ, αλ Πα ἀϊβδοτίι: ϱἵη- 
οθτίαπῃ θδί πέγΙΠΙ ἑω ἄμοῦιις εοποιιφἰδοεπίίαπι ᾖαῦσηδ, ΔἩ οοπιρεζίογ αιέεπι 

εω ἄμοδιβ, αἱ Ἱ]]αὰ αἁπησαίαγ οοποιρἰβοεπίαπι Ἰαθεπδ αἀἱβδοζυὲ εἰ 698 

οµπι Ο)γἰίο. Ξεά αποπίαπι ία Βοαπέαγ: πιιζίο επίπι πιαρί ορέύπαιπε, 

αΡρατεί ειπ αἶμς ορ{ϊπιῖ ἀἴεεγθ 5ο Ἠαῦσια εοπειρϊ5εσπ{ἵατη, τί ΟΠῃ 

εκ ἀποραβδ εοπιρε]]αίαχ, αἰἰετῖάδ {απππςη Ἠαῦεαί οοποπρἰδοεη/{ἵατη, 

α] {αγία ποςθββἰίαίοιη: εοποιρῖδεσπἰαιη βεϊ]]οεί «55ο ουπι Ομτὶδίο, 

ηθςθβδ]{α{6πι ΙΙΔΠΘΥΘ ΙΠ 63ΥΠ6. Φπαθ απιυ]σιϊίαβ ΠΟ «θηδΘ(ἹοΠ/1 

νογῦο ἁπππά]οβίαχ, ᾳαοᾶ ΡροδΙίάπη οί οπῖπι; 418 ρατίϊευι]απι απῖ 8ὖ5- 

{α]εγαμί Ἱπίενρτείςας, Ἱ]]α Ῥο[ίαβ βεηίθηθία ἆποιὶ βαπί, αἱ ηΟἨ 6Ο] 
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ΔΝ - -- - ν) - Δ 

γὰρ μᾶλλον κρεῖσσον᾽ 24 τὸ δὲ ἐπιμένειν τῇ σαρκὶ ἀναγκαιό- 
2 « - 2Ώ Ν - Γ π σα - Δ 

τερον δι υμᾶσ. 2Ό και τουτο πεποιθὼσ οἴἶδα, ὅτι μενῶ καὶ πα- 
- - ο σα 5 υ ε ” η 3 2 

ραμενῶ πᾶσιν υμῖν εἰσ τὴν ὑμῶν προκοπὴν καὶ χαρὰν τῇσ πίστεωσ, 
Φ Δ / ς ” ’ -- -- Δ 

26 ἵνα τὸ καύχηµα ὑμῶν περισσεύῃ ἐν Χριστῷ ᾿]ησοῦ ἐν ἐμοὶ διὰ 

τῆσ ἐμῆσ παρουσίασ πάλιν πρὸσ ὑμᾶσ. 
’ 2 / ” } ’ - - 

2τ ἹΜόνον ἀξίωσ τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πολιτεύεσθε, 
ο 2 2. Δ ν ο ὶ ς -” 3 .) Δ ϱ) / Χ Ἁνος ωὰ 

ύνα εἶτε ελθὼν και ἰδων υμᾶσ εἴτε απὼν ἀκούω τα περὶ ὑμῶν, 
σ / ελ η -” .” - ῶ , -- 
ὅτι στήκετε ἐν ἑνι πνεύµατι, μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντεσ τῇ πίστει τοῦ 

2 ’ Ν Δ ’ 3 4 ε - .) 

εὐαγ]ελίου, 25 καὶ μὴ πτυρόµενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικειμένων, 
ο 3 λ 2 - 3 ) « -- - 

ῆτισ ἐστιν αὐτοῖσ ἔνδειξισ ἀπωλείασ, ὑμῶν δὲ σωτηρίασ, καὶ τοῦτο 

6οπιρε]]1 ες ἀποῦθας, 56οἆ εἴϊαπι ἀπογαπῃ ἨαΏθτο οοποιρίβοθεη{ῖαπη ν]άθ- 

τοις τας ς (ποπ 1ΐ{επι ςὸ (ὓ Β7, δε 4909 γαρ) οπι οππι Ν ΡΕΕσ 

ΚΗΡ αἱ Ίοηπρε ρα {νο (επι ἀς5, ν]ᾷο αηίθ) 6ο αυτα Ῥαβπι ΑτΠι 

ααίὮ (013510 ν]άα εαρτα) Ον Τμάτί Ώαπι αἱ (Βαρτεξε 55τ ργοῦαπά!ϊ 
νΙπῃ ποη ἨΠαβοεί) ΨΠαξοτίη (φιαπέο Ρτο ππιιζίο) 

24. επιµενειν οἱ. Ο16πιδ1 Οτ11ὸ ϱ(2 50 οἱ ”19 οἰς (109. συνεπιµενειν) ... Β 

Ον σαΐ εΟΓ146 Ῥρ[γα]εκ οαπ10 ΟἨτεοπι 364 Βιίμα]οοᾶ Ογτίο 585 α] οαἱ348 

επιµειναι (Βαίμα]εοᾷ .μέναι) | τη σαρκι οπΠῃ ΝΑΟΡ ϱ36Υ Ίςδοῦ 036Υ βρο 

4110 Ο]επιδ1 Οτ1)15 ϱἱ3530 ϱ{4019 οἰεβί σος Ῥείγα]ες ΟἨτόοπι354 (ΥγίοἩ 
οαἰ”.ὃ.... ς (5ε4 4059) ΤΙ Ῥταεπι εν οππι ΒΡΕΕΑΚΙ, αἱ Ίοηςφο ρ]α Τ]λάτε 
Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ Οες, Ίέεπι ΡεΥπιαπετε ἴπ 6αγπε Ἱὲ νρ εἰς | 1 8ἱ αναγκαι- 

ὦτερον 

26. παραµενω (60’’) εππα ΝΑΒΟΡ"εα 1τ. 20. 851. 67133 80. ϐΡ9 αγπι Επίλμα! 

εοᾶ.,,,ς Τί συμπαραμµενω "Τη ΡΕΕΚΙΡ αἱ ρ]ογ Ομταϊδετίε Τ]άτί Ώαπι 
ΤΗΡΗΥΙ Οες. δίο επίπι ΟΗ1353: εἰ γαρ ἀναγκαῖον τοῦτό ἐστι, πάντωσ 
ἔτι (εἀπιοπ!ξ ὅτι) μενῶ, καὶ οὐχ ἁπλῶσ μενῶ, ἀλλὰ μεθ ὑμῶν' τοῦτο 
γάρ ἐστι τό' καὶ συμπαραμεγῶ, τουτέστιν ὄψομαι ὑμᾶσ. Τιαβπϊ ρευ- 
πιαπεὀο οπιπῖθις υοδΐ8. | τησ πιστεωσ εἴ. Νὲ ... | αἆᾶ υΌμων 

26. περισσευη: Ρ 129. -σευει ... ΡΕ 8. Τ4. 114. περισσευση | εν χρι- 

στωῳ νησου: Εα ΕΡ Ροβί εν ἐµοι Ῥοη 

2τ. του ευαγγελιου: α τω ευὐαγγελιω, Ἐ το ευαγγελιο. Ἑεβρὶοῖε Ίππο 

Ῥο]γεῦ οτι εαν πολιτευσωµμεθα αξιωσ αυτου, και συμβασιλευσοµμεν 
αυτω. ] του χριστου εἰ. κἃ ... κ” αγτηζᾶᾶ οπι, ϱ" οπι του | ακουω (ειτε 
απω»ν οπι νἲ 5ΠΡΡΙ8) ουπι Ἁ”ΕΡΤΡ 4Τ. δτ. αἱθ... ς Τϊ ακουσω ΕΠΙ ΝΑ 

οΡέξΕεακί, α] ρ]ετ 01255 Ἐπί]α]σοά Τ]άτί Ώαπη α]. Τα ΠΙ (αιαἑαπι) 

π]] ἀαεβηίτηί 

98. πτυροµενοι: ΙΤ. πτοουµενου | εστιν αυτοισ 6ππι ΝΑΡΟΡ᾽ κα 1Τ. 61. 

1Ττ. 118. (ητισ αὐτοισ ενὸ. οἳ5Ἡ) ἆ ερ απι {αι {οἱ πο αγπα; Ιΐετω Οπὰ 

μεν νρζῖἸε ἀοπιῖά (113 [ές εδ) «ορ Ώαβπι ΒΥΥΣΕΣ (ὐπαίσίωπι ϱεγάἑἱοπίδ 

εογωπι ΡΥΟ ητισ εστιν είς) Ἐπίλμαϊεοά Απηρτεί Ῥε]αμ. Αοσεάιπε ογά1πὶ 

ποΓΡΟΤΙΠΙ εστιν αυτοισ, 5εᾷ αἀάαπί µεν ΡΕΕΡ 4Τ, αἱ ΟΗι35ό ΤΗΠΡΗΥΙ 

εκες (- 60 Θα, 5εᾶ 9’) αυτοισ µεν εστιν ετη ΚΙ, αἱ Ρ]α 5ΥΥΡ Τμάτί 
Ώαπι |. υμων δε «υπ ΔΑΒΟΣΡ 1Τ. 51. 89. 41. ἆ ο (113 φμαε εδὲ δές -- 
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ὃς - . ανν ΑΙ ΦΙΝΝ πΖ - ; 

ἀπὸ θεου" 29 ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ µόνον τὺ 
3 ΡΕ [ο 2 Δ Ν λα Ν 2 ν / Ν υ 

εἰσ αὐτὺν πιστεύει» ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πασχειν, 90 τὸν αὖ- 
- {αν ] λ ο 2 

τὸν ἀγώνα ἔχοντεσ οἷον εἴδετε ἐν ἐμοι καὶ νῦν ἀκούετε ἐν ἐμοί, 

Π. 

/ - / ’ 

1 ΚΙ τισ οὖν παράκλησισ ἐν Χριστῷ, εἴ τι παραμύθιον αγά- 
” / ά Ν 3 / 

πησ, εἰ τισ κοινωνία πνεύµατοσ, εἴ τισ σπλάγχνα καὶ οἰχτιρμού 
’ Δ ο - 3 2 4 

3 πληρώσατέ µου τὴν χαρὰν ἵνα τὸ αὐτὸ φρονῇτε, τὴν αὐτὴν ἀγά- 

υοβίγαε αιίέεπι δαζιέέθ) ΑΥΠΩ 5ΥΤΡ δἳ (ρατῖίεν απίεα αὐτων) 568 Επίμα]σοᾶ 

Ομτοοᾶ πποδο ΑιιςΙ οοπ{3. ϱΡ Ρε] (αἱ ἆ ϱ);: Ἱεπι ΟΥΥΔά 135 ημων δε...ς 
υμι δε οππῃ ΡΕΕΚΙ, αἱ Ρ]οχ { νρ οορ ὕαβπι σο ααίμ ΟἨτοᾶ Τμάτί αἱ 

Απηριμι α]; Ίέεπι ο"ρ8:"Έετα Τδ. σ Ώαπι Υἱοίοτίῃ ηµιν δε | Ἰωπῃ (ἥτισ 
πδαπε ὑπ. αὐτοῦ πάσχειν), δοτὸν αὐτὸν 

99. υμιν αἱ. ΟΙαπιθ Οι9345 οἰσᾶίτοπιδά ϱΗΠ{Α,538 οίςο.... Α 9δ. Τ1. ημιν. 
ΟΕ εἰ. Ῥ5-ΤαςίτεδΡ ογίμοᾷ 6 ἡμῖν, φησίν, ἐχαρίσθη οὗ μόνον τὸ εἰσ αὐ- 
τὸν πιστεύειν εἴο. | το Ῥτῖ (1. 191. τα) αἱ. Ῥ5-[αςδίε5Ρ οτίμοᾷ Οἶθπι Ος 
οίο .... Εα ὃ. 0833 (5ἱ6) Τὸ. 190. αγπὶ οπι. ΟΕ 1 νε: φιία υοδί ἆοπα- 
ἔωπι εδέ Άγο Ομήδίο, ιο 8ο ιιέ ἔπ 6ιίπι ογεᾶαξίς, δεᾷ μέ (6 οπι) εἰίαπι 

φτο 1ἴζο βαἰζαπιζγιῖ. 

90. οιονυ: Ρ"εᾶ ἆα {ρ Απιριςδί αἱ (ποη 1ΐεπι Τατί5οονρ 15: οιπάεπι, Ιπα Π11, 

αὔοπεπι ᾖαδεπέεβ, «πιει ἔπ ππε σἰώία [6 εξ Ίπτωιο αιιζ ές) αάᾶ καν, Ἰἴεπι ο 

Ρορί ειδετε | ειδετε (άΡ΄) ουπι κα ΕΊορ”ΕἨ 11. αἱ ρ]α Ον Τμάτί Ώαπι 
εωνς (5 Βπ) -δετε οππι ΒΟΡΟΕΥ"ΕᾷΚΗΡ αἱ οθτίθ Ρραίπ]α Ο16πιδόή Ἐπί]να] 

εοᾶ ΑπΙΙΟΟἨΙΙ5Ι ΤΗΡΗΥΙ Οος " 

ΤΠ. 1. ειτισουν: Βιμα]οοᾶ ει τι ουν | τι: ἄΡ΄ τισ ειπι ϱ(αοἳ ΏΠον)Π, 

1τ. 46. Τὸ. 19Τ. αἱ13, Ιΐοπι (Βεᾳπεπίθ παραμυδια) Τμάτε ΤΠΡΗΨΙ / τισ 
αΏίε σπλαγχνα ΟΙΠΙ ΝΑΒΟΡΕΕΑΚΗΡ αἱ ρ]1β50 (8 αρ Βοτῖ, τε[15 τι) Ον 

πηοβος Ἠπίμα]εοᾶ Ώαπι Ο6ςο ... 4. 18. ὃτ. 46. τ9. Τ4. αἱ (εγθ1Ι τι, 109. 

Τ]μάτίσοά τε... ς(-- 60 Θα, 5εἆ ταγδα5 0/) τινα ΟΠ ΠΙΙΠΙΡΟ νὶχ 
πα, βθἆ οὔίαπη πέ οά {81 βαπί Ο]επηδόά ΟΗτ163 μάτι ΤΗΡΗΥΙ. Αγρια Τια- 
πο (ἆ ϱ {6 πι]ό νοο]ε ἁρπιῖὰ Ψἱοίοτίπ Απιζιςί α]) δὲ φιια υΐδοεγα, 8εᾶ 

απι ἔα {οἱ οὗ φωᾶᾷ υἱδοεγα, «οὔ]αόηπα οὐ φιῖᾳ υἴεσεγα :: ΒΟΙΟΘΟΙΒΠΊΙΩ ει 
τισ σπλαγχνα ἱπηία 6ππΙ οοηβίαπ{]α 8ογνα{Ιπη 6956 αἲ απίϊαπῖς {αβίῖ- 

Ότδ; πες αὐ 1ρ8ἱ8 εογγοςίοσῖραΒ, οι]αςπιοᾶί ΝΒΟΡ αχροτίῖ βαπέ, πιπία- 

μάπα, ΙΙ άνη οδέ 1]]πά απἱάθεπι αο ρτοῦαί 1ρ8ἱ5 ἄταθςῖςδ ααγ]ραβ {ο]θγα- 

Ῥϊ]επι ν!δαπῃ 9Ώ5δ. Αοσθαἰί ᾳποά ἵπ 119γοβ 5αο8 βἀε]ϊίει ρ]αγθς ΡαίΤθΡ8 

(αηβί]αρδο ν]άεηίασ, αποχή αοίοτ]ίαβ πΙπΙπιο εο Ααηρβιίας ααοᾶ 

αριᾶ αἱο5δ απί ΟΊεπῃ αἆ Ἱδρεπ ϱγαπιπΙαΙοαΙπ οογγεσοίαπῃ Ἱασ]μαχ τινα. 

Φπαο απαπὶ Ἱέα 81Πΐ, 1818 ποῦθῖς βδγναπά πα ογ]έ τισ, Π15ῖ πΙαΙΙΠΊΙΙ5 

αταπιπια (1ο 4παπη δά1ίογ]5 Ρρατίε5 αΡ6Γθ, | ΡΕ σπλα»χνα 



ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΠΗΣΙΟΥΣ 2, ὃ. πι 

” / Ν εν - Ν Ε . , 

πην ἔχοντεσ, σύνψυχοι, τὸ ἓν φρονοῦντεσ, Ὁ μηδὲν κατ ἐριδείαν 
Ν π ; 2 ῃ - ; ο / ε / 

μηδὲ κατὰ κενοδοξία», αλλὰ τῇ ταπεινοφροσύνῃ ἄλλήλουσ ἡγούμε- 
« - Ν ε -- - 

νοι ὑπερέχοντασ ἑαυτῶν, 4 μὶ τὰ ἑαυτᾶν ἕκαστοι σκοποῦντεσ, 
2 π Ν ντο ῳ - - ο ο το η κ 5 
ἀλλὰ καὶ τὰ ἑτέρων ἕκαστοι. Ὁ τοῖτο φρογεῖτε ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν 

9. συ»ψυχοι οι ΑΒ"ορΊσα...ς Τη συμψ- οπΠι ΝΒΕΡΟΕΚΙΡ αἱ οαγίθ 
ΡΙ6Υ | το εν φροπου»τ. (ἆ ε ᾳ πιό ΗΙ1481 ΑΠΙΟΥΒΕ Λωώπι δεπέ{εηίοδ, 1{θπι 

γ]Ποίοτίη ,εαπᾶεηι ἀἰ[οοίίοπεπι επεγσοεα[ῖ5 ιαπύπισΒ, πΊίπι βεπέτεπέεβ, ποϊ]ω] 

Φε εοπἰεπέίοπεπι πεηιο Ρεν ἵπαπεπι φἸογίαπι !) ο. ΝΕΡΕΟΚΗΡ αἱ Ρ]εγά ες 

βγταίῦ αγπη αθί]ι Ο]απηθῦή Βαβτεξεάτῖ είο.... πἲΑ0 1Τ. Τὸ. {νο ϱο (6ο 9) 
Ἐπί]μα]εοᾶ το αυτο φρον. (1 ἕρβωπι κεπέἰεπίεκ). Ο8 011265 ἵνα τὸ αὐτὸ 
φρονῆτε, φησί, μᾶλλον δὲ ἵνα τὸ ἓν φρονῆτε. τοῦτο γὰρ προϊὼν ἐδή- 
λωσεν εἰπών' τὸ ἓν φρονοῦντεσ, ὃ τοῦ ,,τὸ αὐτὸ'' μεῖζόν ἐστι. 

ὃ. κατ εριθ. «πι ΝΒΟΡ"ΕΟΙΡ 1Τ. οίο... ς Τί κατα ερνθΘ. επ ΑΡΟΕΕΚΣΗ 
8] βαξ πιασΊά (1 εγγαί ἂθ {εδί1Ῥ) [ εριθειαν πί ΝΑΒΟΡΕΕΙΡ οθίο... 
4] εριθιαν, Β"Εα ερειθιαν | µηδεεαπι ΔΑΡΒΟ 17. 81. 8τ. 116. ἆ ο πη]8 
ν6 ϱ0Ρ ΥΠ ααἲ Ει{μαἰοοὰ γοίονία Ααρδ6Υπη 144 Απηοισί αἱ..,ς ἢ 
εππι ΡΕΤΕΡΙΡαΚΙΡ αἱ Ρ]εν {ο ϱγγαί} σο Ῥαβείῃ 366. 351 ΟΗν Τ]άτε Ώαπῃ, 
Ἱίοπη Ἠ11461 οἷωε ρεν | κατα 560 ουπι ΝΤΑΒΟ 1Τ. δΙ. 9τ. 116. (49. και 

κατα, Τ. 128. ή κατα) ἆ ο 16 νο σορ 5γταῦ αὖπι Ἐπίμα]σοὰ ὙΠοίοτΙῃ 

Ἠ1/461 Απιζηςι ΔιῤρδΘΙ,,. ς ΟΠΗ ΟΠΠΙ ΝΕΡΕΕΑΚΙΡ αἱ Ρ]εν { 6 ρο Βα5 

ειν Οµν Τμάνί Ώαπι | ἠγουμενοι: ΡΕ (εἰπου)κ 46. ΤΙ. 80. 109. 919. 

ΓαΑπΙΡΔΠ5 προηγουµ. | υπερεχοντασ: Β ΡΙΒΕΠΙ τουσ... ΡΕΕΕ -χοντεσ 

4. εαυτων: ο” (μ1βί Ρος ἱρδίας” ϱ5ί) ΦΥΙΥ5ΕΝ σο ΒρΗητΣΙ ΤΗΡΗΥΙ εαυ- 

του | εκαστοι ριῖ ΈππΙ ΑΒΕά 17. 116. {6 πιθῖ (αι πὈῖ οουτῖρεπά πι 
αὐπσιδέ Ῥτο ἴπφιία) νο (ποπ φπιαε 8ια 8ιπέ οἰπιφιδὶ οοπδἰάεγαπίεβ) Βαβ 

18βΕ8805εςΊοο Ἠμίμα]οοᾷ Αππροβῖο 53 Αα]... ς εκαστοσ οΝΠΙ ΝΟΡΕΚΙΡ 
αἱ Ρ]οτ ἆ ο ο βγταα Βαθείμ381 6(τεβε 380 Ρτί Ίοο εοᾷ Έρ]μι51 ΟΥ Τμάτί 
ΈΏαπι αα Ἡ. 1. αιραχῖ Η1] 465 ὙΠοίονῖπ Απιρτδί αἱ (1 Ἰπιιβφιΐδφιο ναὶ 

φιάδφμε ρτο αὔιφι) ... οοΡ ΥΠ Βα516868 980 εἆ (ρτϊ 1ος) οπη | σκοπουγ- 
τεσ ΟΝΠΙ ΔΑΒΟΡΕΕΑΘΡ αἱ {εγεῖδ ἆ ο ἔμ πι νο 6ο αππι Βαφοίμ 351 εἰτθρε5δυ 

Ὀἱς Ἐπί]μα]οοᾷ Ώαπηπρατ]5 α] Ἠ1]463 Απιῤυςί α]ἱ.... ς (Ξ αὐ 52) σκοπειτε 

οτπη 1, αἱ ρ]α ΟΥ Τ]άτί Ώαπι... κ Τὸ. βγταίτ ΏρΗτ2Σ ΤΗΡΗΥΙ ΥΠαίοτίη 

σκοπειτω | αλλα και αἱ. απ. ἔα ΑιιοζΕΙΤΗ 144 Ῥτοπιϊςς”1 ο «ορ 8δγσαὸ Ῥα8 

61Η 950 οιτοβε 581 Ρ15 οἷο.... ν"σακ 61. οδοί ἆ 6 ἔα πι νρο]ὲ ἀαπιῖᾶ {οἱ αἱ 
ΊαομἈπι αεί] Ψἱοβοτῖπ Απηζἒμι αἱ οπι και | τα: Ρ(Εκ αἱ Οεςτο... ϱ3 
Έα αἱ πηα (4 αρ Βοχ) αἀά των (ΕΡρΙΥΣΟ1 ΤΗΡΗΥΙ του ἑτερου) | εκαστοι 

56ο οππι Ναβονίρατµεῖρ 17. 81. 4Τ. ΙΤτ. 118. «ορ Βαβοίμ35 δι16βε 550 

μ15 Ἠπίμα]έοὰ Ογτίες 194- 5τΊ (6. Ογτασίθο 5εᾷ Ἱπερία εκαστοι τουτο 
φρονεισθω, εἰβᾶ 195 εκαστοσ τουτο φρονεισθο) Υἱοίοτίη Απρζότη 144 

κ. 56 εκαστοσ επ ΕΙ, αἱ ρ]εΥ ἆ (ο ἀεἰείὂ οθγία 5δῖε νάΐτ αρ Βαῦ ποἩ 

γθσίο {εβίαηπίαπι ἆ οπι]{{ετθ) ρο βγταίἩ αγπι ΟΥ ΤμάτίῬΏαπ... τα (ς 

πΙ16 ϱἱ61 νο αθί] ΑπβΙΡΙ α] οἵπη, Ἠίπο 409, Ρυαείοτεα κ”Αο0 17. αἱ ΟΥτ 

ἴμος Ρἱ5 αᾱ 5οᾳᾳ ἐαλιιπέ (οί. ΟγΥτΙοἩ 119. 195 τουτο φθογειτω εκαστοσ εν 
υμι} οίς), ΠΟΠ Ἱίεπῃ Βαδίαεῦ πες (ᾳπἳ νατρῖδ τουτο εἰίο ΠΟΠ Ῥταεροπιπί 

ἕκαστ.) ΟΥ1/518 Ἐβπιαγο9ά Α {1550 Τά 1 565 Ἐπίμα]οοᾶ Μαγοιποη 3. τὸ 

(6115) αἱ, πες πιασῖς ΗΙ1234 ΥΠείονίη Απιυυβί α]. Οοπίτα 68 60Π- 

1 0ο 10, 54 



Το 8, 8 

Έβ 40, 25 
ο 14, 11 

15 2,6. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 

Χριστῷ Ἰησου, ϐ ὃσ ἐν µορφῇ Όεου ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγή- οιστῷ αΠσου, 06 εν μορφή 9 οχων ουχ αρπα)µονᾳ 
Δ ση ες -- .) λ ς Ν 2 ὃν ) 

σατο τὸ εἶναι ίσα Όεῷ, ἵ ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου 
/ ε Π ’ ’ Δ [ ς 3 

λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόµενοσ καὶ σχήµατι εὑρεθεῖσ 
ε ” ΄ { 

ὧσ ἄνθρωποσ, ὃ ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόµενοσ ὑπήκοοσ µέχρι 
’ ὥ' Ν -- ολ Ν ς κ 2 κ { 

Θανάτου, Θανάτου δὲ σταυρου. 9) διὸ και ὁ Θεὺσ αὐτὺν ὑπερ- 
’ ΔΝ .) - ” 6 Δ - ” 3 

ύψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, 10 ὕνα 
2 » ” - ’ ’ Δ 

ἐν τῷ ὀγόματι ]ησοῦ πᾶν Ίόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων 

ΠπΏσίΙοπαπη οδί οί]απῃ 6ογαπα {δβίίατη αποἰοτ]ίας απῖ φρογεισθω εί απὶ 

γαρ ρταεβροαπί. 

δ. τουτο 8ἶπο γαρ ουπι Ν” ΑΠΟ 17. 9τ. Τὸ. Κ5ΟΙ 60Ρ αἴπι αθί] ατὸ Ἠπί]α] 
σοᾷ, πος τιασῖς αἀάᾷ ΟΥ1515 ας τε]] απῖ ποη ππα αβοτγαπξ 4πάθ ΡΓΑθςθ- 

ἀπ (Ώ14ἱτ] 365 τουτο δη λογιζεσθω είς)... ς (4000) Τϊ πὰά γαρ «πι 
ΝΕΡΕΗΕΟΚΙΡ αἱ] ρ]ετ 4 ο {5 πι ο ΑΥΤΡ (οἑ Ίου ΦΥΤ5ΟΝ) ΟἩν Τμάτί Ώαπι 
α] Η1/534 γιοἰιοτῖη απ Π, 1. οἰσοπί αγά 55 Απιζτβί αἱ | φρονειτε (α9/) 
ου ΝΑΏΟ ΡΕξα ΙΤ. θΤ"  ὰα {ασ πι νο αυτα Ἠιίμα]σοοὰ Ογτίλθς 194. 
ὃτα ο, ΟΙ (χαχδας αἲἲὈῖ α{ἶοἩ 119. 180. 969 φρογειτω εκαστοσ εν υμιν νε] 

υμων) ΗΙ153”- 1563 Ὑ]οϊοτίη Απιουβί αἱ; οἱ εἰ. Μανοπιον Τὸ (6115) φρο- 

νεισῦε (56 Ιάαεπιθὴ φρονεισθω). Ῥετριπῖ απίοπι ἆ ϱ ΑΥΙΔΟΠ φιοᾷ εὖ 
Οκ Ίεδις... ς Τϊ φρονεισθω πι ΟΣΞΚΙΡ αἱ ρ]εν οορ αἲπι ϱο ΟΥ 

518 Ἐπαπισθ]]9δ Α{ῃ550 Ῥαρτερς 4 σύ 0208. 360 Πμάτί α Π. Ἱ. ο 1. 1395 
οἰπΗὈ1 (εί. αρ άα115.30) Τπᾶοί αυ 4ὖθ. 4ὖτ (604119) ΈΏαπα αἱ (Ρ14 81 Λογι- 

ζεσθω, νὶᾶςο απίθ) | εν υμι: Ὦ αεί ΟΥ1915 ε4ᾷ απίεᾶε]αῦ εν ην 

6. ϱ αρπακµον | το ειναι 6ὲ. ΟΥ12515. 641 αι5)661 ο (157 α1101 ἘαφηΙ5ί δι 2 
8.109 ο{άθπη 258. 219 α[πιοθ]] 25. 39. 15 Ῥακςτεβρ 589. 412 Α {550 ἘρΙρΗΘ14 αἱ 

τα ... Έα 109. Επδ(πος]]101 βαςί 1εςΓῖο) δίρ5ῦ5ο Τ141τῖΤ4. 565 (ποπ 
οπή»: 53) οπα το 

7. αλλα επι ΝΕΕς6 αἱ ραῖςο...ς αλλ οἳπι ΑΟΡΕΕΣΙΤΡ αἱ ρίοτ Βοείμίαπῖ 
πῖρρ 513 Οτ1)515 αρ ἘαςΠΙ5δ{510/5 οιαῦ Ἐρϊίρμ 614 Ἁι(μα]σοά Ογτίπες 58 

οίο | Τ,π6ᾶ πῖη γενόμενοσ. ὃ καὺ (Ίξεπι οεγ{ο γενόµεγοσ, καὶ ς ΥΝΙΦί οίς). 
Ύογβαπ 6 οἱ Τ Ί1δα λαβων ἨἹαδοπέ οἱ. Βε]]απΙΒΙΡΡ 318. | ανθρωπων αἴ. 
Οτίπίδ,11ο. 805 ΟΥΡΣ96 Απησιε α15χ οἱ]αί ρία .... ΟΥ11913-041 Ογρδίτ Πα. 

1065 ανθρωπου (Νοβοτῖη εἰ Ποπούπὶς οἳ Ποπιύπιπι ἨαὈ ο) 

6, μεχρι (ας. ΟΥ1519 οἱ588Ρ Ἐαβάθπι 134. 495. 60 ϱ{απ8ρ ΟγΥαάοτ4θθ ϱ] ρ]τ): 

Ρ"(οἰπογ)εα αχρι | σταυρου οἱ. ΟΥ1:518: 641 ο{δαερ Ἐιβάεπῃ οππσς]] ϱ{Ρ5 
εἴεο]ο ΟγιΔᾶοΥ ϱίο... Χτου σταυρ. 

9. το ονομα οἵπι ΝΑΒΟ 1Τ. ΠΙρρ (αρ Τιασ1ὸτ) Ώ]οπβ]εχ αᾱ Ραα]σαππηααΤ 
Ἐιςάεπι 1586 α{ος] Τά. 254 ΟΥτίος 959 Ῥχγοςορθδα 41δ 554. Ἴα.., ς ΤΙ οπι το 

οπι ΡΏΓΑΚΤΡ αἱ Ῥ]εν ατπι Τ]ιάοίοἶεπι 569 Ογ1515 α(”/545 οίρτον (ΝοιΙε118. 
Μα1{6) ΊδιςΡ569. 198. 400 Α{]Ι948. 950. π4υ ΕριρΙΤ6Ι Ον Βημα] ο ἆ Ογτῖο 

α5τι 385 οµὔπθς 1.τ. 194 ο(Λά τις ματ! Ῥτοσ[όδλ (6/19) Όλι αἱ πα σερ 
παν: ΕΒΙΑΡΞΤ ΡΓΑΒΕΠΙΙ εισ 

10, ,ησου (αί. ας): κἲ 4Τ. Τὸ. 114. 115. 118. αἱ ΑΥ1Ρ ο.” ααί]ι 013396 (ποτ 
1{οΠ1,186. 5,345. .ν) ΟΗΥ25186π1 (πο 581) Ογτίο} 969 ἸΠαγοπιοπ ϐ» αᾷ χθι- 

στου | ινα οἱ αμήη ο ΝΑΒΟΡΕΕΑΚΙ, αἱ Ρ]εχ 1145 (οκ ΕρΙΡΙ) ΟΙεπι 



ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 915.  π1δ 

Δ ς ς Δ -- -- πα ’ 4 / 
καὶ καταχθονίων, 1ἱ καὶ πασα γλῶσσα ἐξομολογήσεται ὅτι κύ- 

” ο Δ 3 σαι - ’ 

ορι0σ Ίησουσ Χριστοσ εἰσ δόξαν Θεου πατροσ. 
12 [/ 2 / ) ’ ς ’ Δ « 

ωστε, αγαπητοί µου, καθωὼσ πάντοτε υπηκοίσατε, μή ὧσ 
η - η , 3 Δ - - - η δρ) ’ 

ἐν τῇ παρουσίᾳ µου µόνον αλλα νυν πολλῷ µαλλον ἐν τῇ απουσίᾳ 
/ ΔΝ ’ - 

µου, μετὰ φόβου καὶ τρόµου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε᾿ 
’ ς - - Ν ΔΝ -- 

19 9εὺσ γάρ ἐστιν ὁ ἐνεργῶν ἐν ὑμῖν καὶ τὸ Θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν 
« Δ ” ͵ ’ - Ν - 

ὑπὲρ τῆσ εὐδοκίασ. 14 πάντα ποιεῖτε χωρὶσ γογγυσμῶν καὶ δια- 
» ε σα / ΔΝ -- 

λογισμῶν, 19 ἵνα γένησθε ἄμεμπτοι καὶ ἀκέραιοι, τέκνα δεοῦ 
- - Ν ς 

ἅμωμα μέσον γενεᾶσ σκολιᾶσ καὶ διεστραµµένησ, ἐν οἷσ φαίνεσθε 

41π ος Τ]ιά οἱ εἶθπα 960 Ο2/549 οἱ ή 144 οι σαῖ 11686 Έπιβρταερ 4 ΑΙΠ850 Ἐπί]α] 
οοᾶ (Ἠτ91: 951 Ογτῖομ 959 ϱ(β4 106 Τμάτε είο... Ρ αἱ αἰῖα (5 αρ Βοτί) 
ινα - καμψει. Ἠπο ποη να]επί {οῦ ραίταπι 1οοῖ αὈὶ νειθα αροςίο]1 τητ- 

ἐπία. οχαίῖοπο αβεταπίατ, αἱ ΟΥ1368 καὺ ὁρῶντι ὅτι ἐν τῷ - κάμψει, 
ΕΦΡ5645 ὅτε πᾶν -- κάμψει οἳο. 

11. εξομολογησεται «ΠΠ ΑΟΡΕΕΑΚΙΡ αἱ ρ]αδῦὸ ΟΥ545 οἱ141 οἰεΒί Ίο 86 

Αιὸδο σᾶᾷ 5 Οµτ58 Ἐπίμα]εοά (Γ11818 ος ἑαπέαπα ἑεβΙπιοπῖα Ἠπο να]οπί 

ᾳπαο εἰίατη τα είο οοπΜπεπί)... ς ΤΠ (ετταπς εἴγσα Ὦ) εξοµολογηση- 
ταν οι ΒΕ αἱ Ρρία Ττ8 ΟΙ επι”17 οἱ Τ]άοίσ]επι 569 λιβρταθρ τή Α1]ιδ5οθᾶ 

01351 ΟΥ τΊο] 900 οἱ84 105 Τ]ιάτί ] οτι κυριοσ ιησουσ χριστοσ αἱ. Ο16πα 
4 0111186. 21549 ϱ{ὔ)245. 4144 οἱοαί 11ο 86 ο{ἶπί 5961 Έκςες] 21. Τά ϱ{688 149 

Α{Ι550 ΟγτῖοἈ 969 ϱ{ς ΟΥ Ρ250: 811 Απιοτβε α1 ... Έξτα 6 πι Οτἰπί 1158 Έα5 
Ρ9 645 141 565 Νοναιδοῦ (04118). ΗΠ]ΙΤτ. 149. 884 πρ5α0ρ οτι κυρ. ιήσουσ 
(οπιίςεο χι.) ... Κ οτι χριστου κυριοσ, Το Ε1επη 9689 ]]ῦεγς οτι κυριοσ 

τησ δοξησ τησ. χριστ. σωτηρ, Νἱεἴοτῖη φιοά Πεδις ϐ]ιγή. ἀοπιεῖπιις πιοβίεγ 

19. αγαπήτοι: Α ΙεοιἹοπατῖα α]ϊᾳ ἀαπιῖά αδελφοι | ωσ αἳ. ἵέ να (εὕ. απι 

{αι ἀθπιῖά εἰς) 5ΥτΟ: ἩἘ 9. Ιπ. 98. 48. τὸ. 118. Ἰα] Πατ] ϱγιδοᾶ «0Ρ 

ατπι αθίὮ ΟΥ σοᾶ Απιζισι 41 οπ | εν τή παρουσια: Ἀέεετα 4 9 ρ {αι 
αΙΙαεβτα οπι εν | νυν: ῬΕξα ἆα ξἔρ νο αππι Υἱεοτῖη Απιοιςι α] ροβί 
πολλ. μαλλον Ῥοπ .... 4. 98. 115. ΟΗτζοτα 94 ΤΠΡΗΥΙ οπι | εν τη απου- 
σια µου: ΕΡξΙα ρ οπι (510 --- ἸαῦὈαί) 

19. Θεοσ 8ἴπε ατεϊσμ]ο «ΠΠ ΝΑΡΟΡΊΤαΚΡ 17. αἱ ραιπο Ἠαβίαό (αρ Μαἱ165) 

Ἠπαίμα]σοᾶ Ώαπα ... ς (4900) Ῥτασπα ο οµπα ὮΌΘίΕΕΙ, αἱ Ρρ]οετ Οὐτ Τμάτε 

1 | ενεργων: 1Τ. ροδί εν υμιν Ῥοῦ .... Α α4ά δυναμεισ | ευδοκιασ: ο 

αθίῃ αάᾶ αυτου 

14. και διαλογισµών: κ 49. ΤΙ. Οἱη 

18. γενησθε επ ΝΒΟΡΕΕ" ΚΙΡ αἱ οπιηνί ΟΥ Επαίπα]εοᾶ ῬΜΙΙεατρ Τ54 

(6α115) Ογιῖνες 34 Τ]μᾶτε ΑπΙοςΠ10Τ6 Ώατη αἱ]... Ώπ ήτε οππι ΑΡ"ΕΣ 
εα Τί νο Ουρζο ΟνπΙ2/555 γΠείιοτῖη Απιογδί αἱ | αμεμπτ. κ. ακεο.: 1Τ. 
αχερ. κ. αμ. | αµωμία Ο1ΙπΙ ΝΑΒΟ 1Τ. 35. Ο]αοπιῦ1ὸ ΨἱεοιιπΕιαθςθ (- πο 
εγτεές πιασιιζαέτ, ἴπιφιέ Ιιαἐζπιις. ἄγαεσιδ έαπιεπ τέα Ροδιῦΐ: αµµωμα τεκνα, 

τᾷ εδ ΠΙζἱ Απο υέιρεγαίῖοπο.) Ογτίπε5354...ς ΤΙ αµωμητα επι ΕΕ 
ΚΙΡ αἱ Ρον ΟΗι294 ΡΠΙΙσαἳΡ Ἐίλα]εοά Τηάτί Ώαπι αἱ | µεσον (αὐ’’) 

οαπι ΝΑΒορταν Ι7, 289. 81. 673” Τὸδ. Οἶαεπι Επίμα]σοᾶ,,.ς εν μεσω 

ἘΡΗ 6, ὅ 

1Ρ6ο 4,9 



6α2,2 
ο Τί 4, 6 

8, 1.4, 4 

ατί1,9 

τ1ι4 9, 16. ΠΡΟΣ ΦΙΑΠΙΠΗΣΙΟΥΣ 
- 

ε - 3 / τὸ ; ” . 
ὧσ φωστῆρεσ ἐν κόσµῳ, 16 λόγον ζωῇσ ἐπέχοντεσ, εἰσ καύχημα 
Ε] Ν ε] ο / στ Ἅ [έά ) 3 Ν Σςλ 3 Δ 

ἐμοὶ εἰσ ἡμέραν Ἀριστοῦ, ὅτι οὐκ εἰσ κενὸν ἔδραμον οὐδὲ εἰσ κενὸν 
ε] / Ππ 3 Χ .] Ν / 9 ο ο ” Ν ια 

ἐκοπίασα. αλλα εἰ και σπένδοµαι ἐπὶ τῇ Όυσια και λειτουργία 
- { - ’ Ν - { ος Ν 

τῇσ πίστεωσ ὑμῶν», χαΐρω καὶ συνχαίω πᾶσιν υμῖν' 185 τὸ δὲ 
ν {ὁ ρα Ν 

αὐτὸ καὶ ὑμεῖσ χαίρετε και συνχαίρετέ µοι. 
. / αν) / 3 ” / - 

19 Ελπίζω δὲ ἐν κυρίῳ ᾿Ιησου Τιμόθεον ταχέωσ πέµψαι ὑμῖν, 
σ 2 ΔΝ 2 -- μυ Λ κ τς - 2 / υπ ο” κι, 

ἵνα κἀγὼ εὐφυχῶ γιοὺσ τὰ περι ὑμῶν. 20 οὐδένα γὰρ ἔχω ἰσό- 
σα Δ μις - Ξ 

Ψυχον, ὅστισ γγησίωσ τὰ περὶ ὑμῶν µεριμνήσει᾽ 21 οἱ πάντεσ γὰρ 
- -- 2 Ν -- - Ν ς 

τὰ ἑαυτῶν ζητοῦσιν, οὐ τὰ Χριστου Ἴησου. 3935 τὴν δὲ δοκιμή 
- / [4 { Ν Ν Ν 

αὐτοῦ γινώσκετε, ὅτι ὧσ πατρὶ τέκνου σὺν ἐμοὶ ἐδούλευσεν εἰσ τὸ 
3 /’ πι λ 1 2 1 / { 3» 2 /. Δ 

εὐαγγέλιον. 25 τοῦτον μὲν οὖν ἐλπίζω πέµψαι ὧσ ἂν ἀφίδω τὰ 

οἵπι ΡΟΘΙΕΕΚΙ, αἱ Ρίου ΟἩγ ΡΜΙΙεατρ ΤΠάτε ΤΏαπη αἱ | εν κοσµω ο. 1151 

353 ΟΊοπι οίο ΟΥρ1” Ψἱοίοτῖπ Απιζιεί αἱ ... ΓΕ ε’ τω κοσµω τουτω, 6 
ὕπι πιιπᾶο Ίος, ἃ ο Ε πι]ο] ΟνΙπί 2535 ΟΗγοπιτηα{(Ἡ 559 (64113) πι Ίιοο πεωπᾶο 

16. επεχοντεσ (98): κ” εχοντεσ | καυχηµα: ΤΕ καυχησιν | ηµεραν εἴ. 

ων ΕΕΕ ηµερασ | ουδε: Β ουὸ 

1Τ. αλλα εππι ΑΥΙΒΡ"Γα...ς αλλ οππι πορθἸθἰοΕκ»ΏΡ αἱ «οτί Ρ]6υ 
Επίμα]εοά οἵς | εικαι: Ἐᾷ καιει, {6 νρ εἰο εἰ δἵ, Ρο νετο ἆ (πες 

α]ϊίαν ϱ): οί εἰ Μετί (516) εργα δαο)τ]οῦιπι εἰ δεγυϊέμέεπι ΠΤάεί υεδίγας 

φαιμᾶεο | συνχαιρω επι ἈΔ(οπηΆ και συνχ.)Η"ΟΡ᾽ΕᾷΡ.. ς ΤΠ συγγ- 
οππι ΑΒΟΡΕΕΚΞ11, α] οετίθ Ρρ]6γ 

18. το ὃε αυτο ΟΠΠ ΝΗΒΡ 1π. Ογ5025ειη (ΟΗτ5035επη ΑπΙΟΟΙΠ1119 το αυτο 

δε)... ς Ἱμι ΤΙ το ὃ᾽ αυτο εΙΠΠ ΑΟΡΕΚΑΚΦΗ, αἱ Ρ]εχ | συνχαιρετε οππι 

ΒΤΟΡ᾽ΕΘΡ... ς 1η συγχ- 6ΠΙ ΝΑΒΟΕΡΟΠΚΙ, αἱ ο6γ{θ Ρ]6εΥ 

19, εν πυριω ΕΠΙ ΝΑΒΡΕΕΚΙΡ 41 Ρρ]εν Εἔ νο »υταἳ απ αθί ΟΥ Ἐπίμα] 

σοᾶ Τμάτι Ώαπι αἆ Ἡ. 1. οίρατῖ5 Απιζιςί αἱ; 9ο {α3 αἱ]αομπη γ]οίοτίη 
πι ἄοπούπο Περι Οἡγὶδίο ... ΤΠ ε’ χριστω οππι οΡ"Ἔα 98. τι. Τ4. ἄεσς 

οορ | υμιν: ϱΆ (Ε3 κοὰ οοτγιρίθ) 8Ρ8 προσ υμασ, Ἰἴεπι αἆ υοβ Ἱενρ | 

ευψυχο: Α ΣΨ. 

20, περι: 1, υπερ | υμων: 9817 ημων 

91. ου τα ΒΠ6 του ΟΙΠΙ ΝΑΒΟΡΕΕάΚΙΡ αἱ ρ]ὰ (ἵ αρ Βοτ) ΟΙεπιδοέ δοίς .... 

ς (-- 6ὺ Βα) αᾶά του επι ππίπαδο πα ΟΗΥ505 ἴχί (ποηδόή εοπι) Τ]μάτί | 

2ριστου νησου (9/) ουπη Ἡ1, αἱ Ρ]ον (οπηη αρ Βοχί) α ἀεπι]ά α])8οἨπι 

«ορ ΑΥ1Ρ αθίµΓγο Ο]νδοδἰχί Τ]άτι ΤΗΡΗΥΙ ... αυ Θσ ΤΠ ησου χριστου 

ΌμΠῃ ΝΑΟΡΕΈΕΩΟΡ 1Τ. 99. 4Τ. 115. 1ΤΤ. αἱ α]]ᾳ 1ὲ νδζῖ]ε απῃ {οἱ Παν] 5γη 
8ΟἩ αγπη Ο]απιθθά 0504 6οπΙ Ἠπμα]σοᾶ Ώαπη ΥΠείοτίπ Απιζιιια]... κ 
ἁα{ΠΡΡ ΟΥΡΣ0ῖ χριστου Γπη ΓΙ 

99. εισ το ευαγγελιον ... 6 ε/ τοισ δεσµοισ του ευαγγελιου 

95. πεµψαι (53 πί βο]αί πεγψαι, οἴίατη ν. 20)... Κ εκπεµψαι | αφιδω 
ουσ παβ ρ"κα 1Ττ. Βαίμα]οοᾶ (αφειόοω)... ς απιδω ουπι Βὀο(απειδω) 



ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 2, 28. π15ὅ 

Ν 9. 4 5 - . ϱ)4. νο ο έ] ’ σ . κ ΄ 

περὶ ἐμὲ ἐξαυτῆσ᾽ 34 πέποιθα δὲ ἐν κυρίῳ ὅτι καὶ αὐτὸσ ταχέωσ 
/ ἐλεύσομαι. 

-ᾱ. -- Ἅ ας 3 λ 

20 ᾿Αναγκαῖον δὲ ἠγησάμην, ᾿ Επαφρόδιτον τὸν αἀδελφὸν καὶ 
3 ιά - κ 

συνεργὸν καὶ συνστρατιώτην µου, ὑμῶν δὲ ἀπόστολον καὶ λειτουρ- 
μ - / , λ ε -- ς 3 Δ 3 ως πα 

γὸν τῇσ χρείασ µου, πέµψαι πρὺσ ὑμᾶσ, 26. ἐπειδὴ ἐπιποθῶν {ν 
’ « τ Ἡ - / 3 / 4 2 / ς Δ 

πάντασ ὑμασ και ἀδημονῶν, διότι /κούσατε ὅτι ἠσθένησεν. 21 καὶ 
Δ ” / / / . 3 ο ας Ν λα / ο οά 

γαρ ησθένησεν παραπλήσιον θανατῳ' αλλὰ ο Φεὸσ ἠλέισεν αὐτὸν, 
3 αν λ / 2 λ λα 4 Δ ; δι Ν / - 

οὐκ αὐτον δὲ µόνον ἄλλα και εμέ, να µη λυπην ἐπι λύπην σχῶ. 
αι 21 2 σ 3 Δ / 

25 σπουδαιοτέρωσ οὖν ἔπεμψα αὐτόν, ἵνα ἰδόντεσ αὐτὸν πάλιν 

ΡΕΕΚΔΗΤΡ αἱ Ρρ]εχ Οµν Τ]μάτί Ώαπι αἲ | εξαυτησ: ἆ ο εω ἶρδα, ᾳ εω ἴμθο 

(ιοσῖέαν 1ρ]ίαν φαε οἶγοα πηε διπέ επ ἔρεα νο] 1ρβο). Οοπίτα νρ Υἱοίο- 

ΤΙΠ θίο 6Ώεγο πιε πιζέέεγε πιο; θβᾶεπι αἰΐαπι { Ἠαλρεί, 56 Ρροδίεα φμαε 

οἶγσα πιε"διπέ εω 1ρδο. ΒΙπΙΙΠί6Υ ο{. ΑΥΤΡ νοτβ!ί εω ἴρεα, αἀάϊίαπε ο. οὗ. 

Ίογα. 

94. οτι και ουτοσ: νᾶ αἆά εγω ] ταχεωσ ελευσοµαι (Ε6 6 ελευσ. ταχ., 
Ἰΐίαπι υεπίαπι αἴ Όο5 οἵίο { ν5δ «ϱοβ) 8ἶπα αἁἁϊίαπι ΈπΙ ΝΕΒΡΕΕΟΚΙ, αἱ 

ΡΙοΓ ἆ ο 6 ΒΥΤΡ ΥΠΑ αείΏ σο Επί]ια]σοᾷ Τμάτέ Ώαπι Ὑἱοίογίη ... ΝΤΑΟΡ 

25. 99. 49. ὅτ. το. 1165. 190. 199. {νε «ορ ΒΥΙΡΕΡ Οµτὸ06 ΤΗΡΗΥΙ 

ΑπιρτἙί α] αάά προσ υμασ 

95. καν συνεργο»: 3" ἃ ο Υἱοίογίη Απιυσαίι ῬασίαπερΙ (41111359) οπι | 
συνστρατ- «ππη ΑΟΡΕΕΑ (οί. α αἆ Ρ]μ]επι 2, Πίεπα Βπίμα]εοά)... ς 

συστρ- ΕΝ ΝΕΚΙΡ αἱ εεγίε ΡΙεΥ 

96. παντασ υµμασ (Β υμ. πα.) 8ΊΠπ6 αἀαΙίαπι ούΊη ΝΕΒΕΑΚΤΡ αἱ ρ]α ἐς 

νρ σο Οδ μάτι ὙΥΠοοτίη (φιῖα ἀεδίάεταπςδ εί οοποιρίδσεπιε ενα οπι- 
πιζπι υεδέγιπι. Τετ ααλ]αηπδ]ί φωία ἀεδίάεγαί ωο εἰ οοπειρἰβεῖέ 908 

οπιπεθ) Απιονςί αἱ... ΔΝ ΑΟΡΕ αἱ55 {εγε ἆ ο βγτα «ορ ατΙΠ αθίν Εαί]α] 

οοὰ ΈΏαπι ΤΗΡΙΗΥΙ ΟαββϊοάσοπηρΙ Τ8 αά δει, Ἰήπο αάά Ίωη [δει] | οτι 
ήσθενησει: Ρ'Ε"Εα Τ{ νρ αυτον ησθενηκεναι (ἆ ον ἐἴζωπι ἔπ]γπιαέωπα, 

{ εῑζωπι ἴπ]ᾖγπιατί, ο ἐζζπι ἑ επι ἰπ]γπιαέωπι ἑ ἐπ]ίγπιαντ, ΝΙοΙΟΥΙΠ 688ε ἵπ- 

Πππιιωι, Απιῦιι ἐἰζιπι ὑπι]ίγπιαίωπι Γμἱ99ε.) Τι ο οπιπ]α 1πάςθ αὖ οτι ησθε- 

γησεν 8 ο δε. ἠλεησ. αυτον γεβογ]ρία α ο”, 5εἀ Ίρδα α οἳ” τεροβίία 
ΙΠΘΡΠΑΠΙ ῬΛτίεπι Ιαἰθευ{. 

21. θανατω οππη ΝΤΑΟΡΕΕΑΚΙ, αἱ Ρ]εγ είο ... ΝέΒΡ 29. δΙ. 44. τὸ. 80. 

119. 15ος ΟἨτ50δ ΕπίΠμα]οᾷ Φανατου | αλλα οππι ΝΑΒΡΕ 1Τ. αἱδ56Υ αἱ 
(Ώαπι αλλα Θεοσ) ... ς αλλ επι ΕΑΚΣΗΠΡ αἱ ρμ]ανσὶ ΟἨχσ είο | Ίλεησ. 
(5τ. Ῥμοί ελεη.) αυτον 6ΠΙΠ ΝΑΒΟ" ΡΕΚΑΡ 17. ὃτ. ὅτ. 09. τὸ. 116, Τί 
να ντα αγπι Ειί]λα]οοᾷ Ῥ]ομπαπίομ ὁ8 (ΥΓοΙΓ1115) γΠοίογίη Απιριμίε 
8]... ς αυτ. ἠλεησ. ευπι ΚΙ, αἱ Ρ]ενγ σο ΟἨτ506 Τηάτί Ώαπι | ουκ: ϱὰ 

οὐχ | επι λυπηήν ΟΙ ΝΑΒΟΡΕΕΩΣΡ αἱ Ῥρ]ά (8 αρ Βοτῖ) Ομτοᾶᾶά Ἐπί]α] 

οοᾷ Ώλπι...ς (Ξ 0 32) επι λυπη αἱ δαί πα (ὃ αρ Βου) Ομγπιοπίξ 
Τ]άτί ῬΠοί ΙδΠΙΕΣ {σχω: ϱ"Εξα 1. 29. 44. 46. εχω (5 εχθ) 

28. σπουδαιοτερωσ (Ρ -τεροσ): Ρ᾽Εα -τερον | οὖν (Ρο πωπο): Ἐξιῖα 17. 



16ο 10, 11 

π16 ος ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 

χαρῆτε κἀγὼ ἀλυπότεροσ ὦ. 239 προσδέχεσθε οὖν αὐτὸν ἐν κυρίῳ 
-» Δ ῤ 

μετὰ πάσησ χαρᾶσ, καὶ τοὺσ τοιούτουσ ἐντίμουσ ἔχετε, 90 ὅτι διὰ 
1 .” ’ 2) - 

τὸ ἔργον Χριστοῦ µέχρι Δανάτου ἤγγισεν παραβολευσάμειοσ τῇ 
ον 2 / [4 - [ιά - 

ψυχῃ, ἵνα ἀναπληρώσῃ τὸ ὑμῶν ὑστέρημα τῇσ πρὀσ µε λειτουρ- 

γίασ. 

1. Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί µου, χαίρετε ἐν κυρίῳ. τὰ αὐτὰ γρᾶ- 
ος ο Δ Δ Γ 3 / ως ο θ νο] , ) Δ 

φειν ὑμῖν ἐμοι μὲν οὐκ ὀκνηρόν, ὑμῖν δὲ ἀσφαλέσ. 2 βλέπετε τοὺσ 

6 δε | επεμψα (ϱ” επενψα) αὐτον: 9. ΙΤ. ΔΥΙΣΕΝ πἀᾷ προσ υμασ | χα- 
ϱητε: Ρ χαρείτε... Ἐ χαρηται 

29. προσδεχεσθε: ΝΕΑ 6133 τὸ. 80. προσδεξασθε. Ῥταείοτεα Ἱπερίο, αξ 
{ο] α]ῖα, τα προσ δε εχεσθαι, 5 αἄ Όεγο εποῖρίέε, { εποῖρίίε Πἴαφιο (8εᾶ 

5αρεχ προσ δε εἴϊατη αἱ νετο) | ουν: 11. οἵη : 

80. χριστου εππι ΒΕς Τὸ. 80.: ς του χφιστου επι ΡΕΚΙ, αἱ ρ]εν ΟΠτδοτιαί 

(αἰβοβοοπῃ του Όεου) Τ]άνε Ώαπι, Τίεπι Ολγίέέ ἆ ο ἔ6 να Ρο ΒΥΙΟΟἨ 

Ψποϊοτῖη Απιοτβί αἱ... ΝΑΡ 1Τ. οἱ. 4Τ. (5Τ. ΡΙ8εΠΙ του) «ορ ΒΥΙΡ αὖπι 

αοίἩ Επαίμαἰεοά κυριου... ΤΙ Ὀ’ οπι Ῥίαπο «πι 6 :: ΡτΟ χριστου 

{ποῖ]ο 5αὈ5δΗ(περαίυν κυριου, αἀεπιαάπιοάσπα 1 Οο 15, ὅδ. 16, 10 το 

εργον του κυριου Ἱαρ]ίαν πες Βπείπαζ. Ἐαεϊ]α νετο οίῖαπι ΧΥ νε! ΙΚΥ 
οι ἑοὐαίας, Ἠίπο ποη οαέαπα νΙάθδίαν «ΠΠ 5010 ο το εργον 5πο αα ἁ]- 

ἑαπιοπέο ἆπτθ. | μεχρι: ΡΕΕΑ έἕωσ | παραβολευσαµενοσ επΠῃ ΝΑΒΡΕΕΑ 

Ίττπ. 178. 119. αἰσῖ: ααπαπι δεπ]ρίατατα εοπβτιηαί, αποᾶ ἆ ες Ργαεβεπέ, 

Ῥαταδοϊαέμε ἄε απίπια δµα ...ς (- αὖ Β2) Τί παραβουλευσαμενοσ οππι 

οκ αἱ ρ]εν (αξ. εαἰ266) ΟΥ Επί]α]εοά Τμάτί Ώαπι ΑΙ. Ψετίπηί ενσ 

ααἰλαίτ ἐγαᾶεπς απίπιαπο δμαπι, Απιοιςι ἔπι ἐπίεγίέιπι ἐἔγααεπε απίπιαπι 

8ιαπι, ΝΙοίοιΙηπ επροπεπιβ πι ὑπεστέιπι οἴο, ΒΥΤΠΙΙ ΑΦεΥπεπα, 6ΟΡ Ίοβδέρο- 

πεπβ, βο οὐ[ίυίεοεπ. Ἐκρ]σαηί Τμάτί τοῦ κινδύνου καταφρονήσασ, 

Ο1508 αὐτὸσ παρεβουλεύσατο καὶ ἐξέδωκεν ἑαυτόν, ΤΠΡΗΥΙ παρεβου- 

λεύσατο, τουτέστιν ἐπέρριψεν ἑαυτὸν τῷ Θανάτῳ. Ηεβγεμ οχροπίε 

εἰσ θάνατον ἑαυτὸν ἐκδούσ. Ο8 εἰ. Ῥαριεξε4άδ: πῶσ ἄν τισ προµη- 
θείη καὶ πρὸσ κινδύνουσ ὑπὲρ τῆσ ἐντολῆσ καὶ κυρίου παραβουλεύ- 

εσιθαν (ία οετίο εἀδᾶτπ). Ώεγ]ναίαπι οδὲ Παπά ἀπρῖο παραβολεύεσθαι 

8 παράβολοσ (αιάαςκ, εοπβάςης, {εππετατῖα5 ρετῖο]Ἱίαίοτ΄’), ο απο 

οΕ ΦἰερΗ. Τ165. Ἐπείααί απίεπι Ιασβῖο είίαπι α)1Ρῖ Ιπίευ παραβολευ. 

οἱ παραβουλ., αἲ ἵπ [γαρππθηίο ΕαδεὈ]ῖ αραά Ώαπιρατα]Ιδ61. ρ]ατίραβ 
1οεῖς ΟΠτγβοβίοπαί {111664 οίίατα αραιά Ηεργολίαπα. Ἠαθεί ηος Ῥαιι]ά 

Ίοεο πίγαααθ δοπρίπτα απο ἀθε[οπάαίαα, 5οά Ρροίΐῖος αποἰοτ]ίας απί]- 

αἱδαίπιοταπα οοάἴσαπι 1 ᾳαοά τοεθρίῖπιαβ οοπιπιεπάα{. | τη ψυχη: Ἐα 

4ο 6ρ νο σο ΒΥΤΟΕΝ 60 ααίἩ Υἱοίοτῖπ Απιῦσςί αἱ αάά αυτου | α)α- 

πλήρωση: Ε 96. 48. 44. ΑΤ. 109. 195. αἱ Γετεῖὸ (ὃ αρ Βογ]) πλήρωση 

εν Ν Επ. 114. 116. ἆδοι αναπληρωσει | προσ µε ΟΠΤΠ ΒΕΑΛΗΟΡΕΕΑΚΙΡ 
αἱ Ίοηρο Ρρ]α ΟΠγβοβπποπίξ Τμάτί Ώαπι ... κ 81. 45. 4Τ. 190. δα οἳςτ 

056Υ αἱ ΟἨτεᾶά πποδο πρ. εµε 

ΠΠ. 1. τα αυτα οΠΤΏ ΝΟΑΒΟΡΕΚΙ, αἱ οπιησίά Ον Εαίμα]οοᾷ Ῥγοσορεσα 655 



ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ ὃ, ὃ. τ1Τ 

΄ 4 Δ Δ .] ’ ΄ Ν ια 

κύνασ, βλέπετε τοὺσ κακοὶσ ἐργάτασ, βλέπετε την κατατοµή». 
.- ’ ς ’ ’ - 9 

ὃ ἡμεῖσ γάρ ἐσμεν ἡ περιτομή, οἱ πνεύµατι Φεοῦ λατρεύοντεσ καὶ 
/ ε ο ο) Ν 2 3 Ν ’ ’ 

καυχώμενοι ἐν Χριστῷ ]ησοῦ καὶ οὐκ ἐν σαρκὶ πεποιθύτεσ, 4 καί- 
οι ο, / Α΄ 15 ’ ” » 3 

περ ἐγὼ ἔχων πεποίθησιν καὶ ἓν σαρκί. εἰ τισ δοκεῖ ἄλλοσ πεποι- 
ο ὺ - - / 

θέναι ἐν σαρκί, ἐγὰ μᾶλλον, Ὁ περιτοµῇ ὀκταήμεροσ, ἓκ γένουσ 

Ισραήλ, φυλῆσ Βενιαµεύ, Πβραῖοσ ἐξ Εβραίω», κατὰ νόµον ὧα- 

μάτι Ώαπι οἷο; Ιίοπι ἑαάεπι 1ενρ οἱς ... ΝΕΑΡ ταύτα (ταῦτα ϐ), Ἱτετη 
ἰδία «ορ | γραφ. υμιν: ΑΤ. 190. 119. 958. «ορ οἵη υμι | ασφαλεσ: 

αἲνία 98, 51. 5τ. τὸ. 80. 109. 9193 2958. αἱ ΡΙι5ὲὺ Ῥτγοεορεδᾶθδ9 Ίαπι 

ῬΙ8επι το 

8. Θεου (α0/) ουπη Ν ΑΒΟΡΟΕΝΑΚΙ, αἰΤὸ οἆ4εῖ αρ Διαρ δἱ αρ Απιρ (ν]ᾶς 
Ροβί) ϱ νρεοᾶ (αρ 9) εἀά]αῖ αρ Αιβ «ορ δΥΣΡ 115 Έβρος ΑΙΙ525 
Ἐπίμα]εοὰ Τμάτί αἆ Ἡ. ]. οἱ 2104100 Ταιπ αἰ. Βίο ααίΐεπι Αρα 1,19 
(8156): Ἀον επῖπι δηπιις οἴγομπιοίδίο, δρῖγεέιῖ εί δε ντεπίεδ, αᾳαποᾶ εβδί ἵη 

ἄπαθεο λατρευοντεσ. Ῥ]μτες αμίπη οοᾶἶσεΒδ εἰίαπι ]μα Ημῖ βῖο Ἠαδεηπί: 

αι αρἰγτέιά ἀαί δετυζπιιθ, ταθοῖ αΠίΘΙΠΙ ΟΠΙἨΘΒ ΑΠί Ῥβεηε Ο1ΠΠἨ68. ΤΠ 

πΟπΠΙ]]15 αἱέθπι οχεπιρ]ατίθας ],αξμῖς 1πν επΊπημ5δ πΟΠ αρῖγεκιὲ εί 56η- 

υἴπιιιδ, 96 δρέγέέα ἄεο δεγυύπιι». Βεὰά ααἲ ἵπ ου ειταμέ αἱ αποίογῖ ία 

μταν]οπῖ εοἆςτο ἀείτεσίαηί αἷο. Τίεπι Αιρζοπί 2 ΘΡΡ Ρο]ας ὃ (103403): 

»- αιῖ δρίγίι ἄεο δεγυϊπιιδ, ν εἰ 5ἱειέ ποημα]]1 εοἆᾱ. μα υεηί: φιὲ δριγῖ- 

ἑωζ ἄεο νε] ερ ἄεὶ δεγυζπιμδ''. Τίθιι Ααςζθμ 109. φιῖ αγ ιύ ἀεὶ 

βεγυζηιιιδ. Ῥοῖο Ρ]ετοδαμθ «οἱέθθ Ἠαῦθιθ: φιῖ αρἰγει ἄεο δετυζπιιβ. 

Ωπαμίαπι ααἴεπω Ιπβρίσετε ΡοίμΊπ]ς, Ῥ]αχθςδ ἄγαεοῖ Ίου Ἠαρθηί: αφ ῖ 

αρζγέζιϊ ἀεὶ δεν υζιιιδ''. ἨαγΒ8Η5 5ο ΑιΡΣΡΙ 26, - αι δριγεέιέ ἀεῖ εγυζ- 

πια - ΟΩποὰ 8δῖ απΙ5 49 ΤαἰΙποταπ οοάἵομπα ναν]ειαία οοπ{εηα1{, απο- 

ΤΙΠῃ Α]1ᾳ105 Ρεγβά! [α]δανετιηί, ἄχαθςος Ἱπβρίοῖαί «οᾶ1σες οἱ αἀγετίαί 

ααἷα 191 βογ]ρίατη εδί οι πνευµατι Όεου λατρευοντεσ, απο Ιπ[ετργέ- 

{αίαγ Τα ππας: φιῖ αρύτέωῖ ἀεί ετυύπιιδ. ΟΓ οἰἶαπι θεά] αὖἲ Ἠ. 1, «ντι: 

ς (-- 57) Φεω οππι ΝΕΡΤΡ αἱ Ίπα ἆ ϱ { πιθΙ Υνρ 6ο ΒΥΙΣΕΝ ϱ{ρ ἐΧί ΑΥΠῃ 

ααἰὮ ΟΗ1516. 511. 515 (οι πγευµατι Θεω λατρευοντεσ, τουτεστι) οι πνευ- 
µατικωσ λατρευυντεσ) Τιιάτι 10116ὰ ϱ] Ομ ήπἱ3169. 390 ϱ/5/35τ οἱ 1” 450 

γ]οίοτίη Απιογδί αἱ | και ουκ ἐν σαρκι: 9ΡΙΕΒΙ και ου σαρκι 

Δ. και εν σαθκι (ΥἹείοτίη «Ἱαπιφμαπι ἐΦΟ Ἰιαδεαπι εἰίαπι ἴπ οαγπε  Πάμείαπε, 

νρ απαπιφιαπι ἐ0οΟ Ἰαῦεαπι εοπ/ιζεπίατι εἰ ἴπι σαγπε, ἀειηϊᾶ «παπιφαπι εἰ 

εβο Ιιαῦ. εοτ{. ὕι οαγπε, αἴᾳπθ εἴ]απι νσ11 αρ Ίωπ ΟΠΙ εἰ απίο η οα1πιε. 

ΟΕ 1,οῦταρ , Λο εδέ ἐγαπιβγεγεχια οοπζωπιαξίο εἰ ετ Ίΐπο ὅτι Ῥγἰπορίιηο «1 

Ῥ"Ε"χα 4. 90. τὸ. Τ4. αδΕΙ ΠΟΥ 056 ὰ ϱ Γρ οπι και. Τη 6 Ροδί χαιπερ 
εγω εχων πεποιθησιν ταδγα Ἱπεαῖρῖε, Ἱὰ α πα οὗ τεροβα]{ τοιαυτην εχων 

εν’ κυριω. | ειτισ: εα {ρα 1,61[155 αάά δε | αλλοσ: ΕΕΙαξ5: 9τ. αἱ 
Ῥβαο αλλωσ ... ΡΕΕά Τὸ. Τ4, αδΟΙ Τί νο 6ο ΑΥΙΡ ΥοίοτΙη αἱ αηίθ ὀοκει 

Ρου ... 46. 199. ΘΥΥ3ΟΝ αγε Ῥαφτοξε 545 Το ΑπιζιἙι οπι 
δ.περιτοµῇ: 59 1624. 1055. ς αἱ (που Ἠγίδί πες ) 9) περιτομή, αἱ οἱ. 

Έιδρ5 3909 οἱ αἲ1δῖ εἀϊάσγιμί. Νέο αΠίεν εά ἀρ]οι αρ Βοτῖ. | βενιαµειν 

ευ ΝΑΒΙ, δΤ3 47. ο Ει(]α]σοἳ, ΘΙπι] Πίου ΕΕΚΡ 12561 «ορ βενιαµην 

ενες βενιαµι ΕΙΠΙ ΡΕ 8] Ρ]εχ | γοµογ: Εᾶ ΡΥ8ΘΙΗ το 

Ἱυ 11, 1 



αα 1, 194 

τ18 Ὁ, 6. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 

- - / λ 

ρισαῖοσ, ϐ κατὰ ζῆλοσ διώκων τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ δικαιοσύνην 

τὴν ἐν νόµῳ γενόμενοσ ἄμεμπτοσ. ἵ ἅτινα ᾖν µοι κέρδη, ταῦτα 

ἤγημαι διὰ τὸν Χριστὸν ζημίαν. ὃ αλλὰ μενοῦνγε καὶ ἡγοῦμαι 
/ ; σ Ν νο.ς /; - ; - 3α - 

πάντα ζημίαν εἶναι διὰ τὸ υπερέχον τὴσ γνώσεωσ Χριστου [ησου 
- / 2 [ὸ) ΔΝ / δὲ. / Ἁν ος -- ’ 

του κυρίου µου, δι ὃν τὰ πάντα εζημιωθην, καὶ ηγουμαι σκυβαλα 
ιά Δ / Ν 4 - 3 2 Ὁ Ἀ ο Ελ) 

ὕνα Χριστὸν κερδίσω, 9) καὶ εὐρεθῶ ἐν αὐτῷ, μὴ ἔχων ἐμὴν δι- 
/ Δ 2 / .) Ν Δ Δ / τα Ν Ἅ] 

καιοσυνην τη ἐκ 10µου, αλλὰ την δια πίστεωσ Χριστοῦ, την κ 
- ; Λ - - - ο Ὡχν υ π 

Θεοῦ δικαιοσύνη», ἐπι τῇ πίστει, 10 του γνῶναι αὐτὸν και τὴν 

6. ἕηλοσ εἶπι ΝΆΑΒΡΊΕα ...ς ἕηλον εΙΠΙ ΝεΡὈΘΙΕΕΚΙΡ αἱ οπηηὂ]ᾶ Βαβείμ 
366 Ἠπ(μα]όοᾶ οί | την εκκλησιαν: ΡΕ ΟΠ την... Ε8 122. {65 νρ΄ 
αγπηζᾶἁ πρ ϱιεᾷἆ απιδί οοηδί Αιισ5ετπη 169 Απιοειρίι αάά θεου (122. του 
Φεου) 

«-ατινο ϱππη Ν.Δ 1Τ. ἆ ο 6 Εαίμα]οοᾶ Ογτᾶάοι 5 ({οίαπῃ ΊἸοευπι αΠετθ) 
{553 είαοί 45 Τ,6ἱΓ198 (αβετί νν. 4---11) ΑπιΡΣ 115 (11058 οµ]πο β6ἆ βἶπθ 
Ρταθρτεβδῖς). Είαπι Ψἱοιοτπνίά,., Ἰμῃ ΡΙΑΕΤΗ [αλλα], ς Τϊ αλλα οπι 

ΒΡ3 αλλ(ς) ο. ΝΕεΡΕΒΕ(αλλιτινα)κ1Ρ αἱ ρε Γιά 13 Βαβδί 2650 Τμάτί 
Ώαπι. Τίαπι σε Ενρ σο αγταί «ορ αἲπι ΑρΣ6ΠΙ 169 ο]. | ήν µου εαπι 

ΝΑΡΕΤΕΕΤΕΒΤΑΚΙΡ αἱ ρ]εχ ᾳρο «ορ βυχαίτ Γἰά 13 Βαβείμ 266 0 Επί]αΙ 
οοά Ογταάος ζδ. 140. 5682 α] πια (αἱ. ΏαιηραΙ5) Ὑἱοίοσίη ... Ίωῃπ µοι ην 
ἑαπι Ἡ 7. 66. 128. 2598. α]ὗσοι 4 εξ νρ εδίἑοπι μάγο τὰ. ὅ50η οἱ αἆ Ἡ. 

1. Το (195 αἲ. ῃ. δια τον (15ΟΥ αἱ ραπο Ώαπιρβτ5 οτι) χριστου: οδίΟΧοἩ 
πά Με 10, 34 δια των χρηστων. ΟΙ Βαρτα αά 1, 91. 

κιενουνγε οΙΠΙ ΝΑΡ 17. 9Τ. Κ5οΥ 986 αἱ 88ΐ πηῃι «ορ Ρἱά 15 Βαφτεξε 45 
οοᾶ Είμα[σοᾶ Τμ γε Σά Ογταᾶος σ8. 140. 685 οά ΤΙ ΤΏαπιρατί5 ΤΗΡΗΥΙ 

εως 8 σ ωπ ΤΙ µεν ουν οπἵη ΒΡΕΕΑΚΙ, αἰδ ΒαθθίἩ 366 οιθαρί 908. 948. 664 
οιτερς δἡρεά Ον Τμάτιδδοτ οἱ αἆ Π. 1. Ώαπι αἆ Ἡ. ]. Οεο .... ατπι θί]ι 

ΠΟΠ θχρτῖπι | και ήγουµαι οἱ. νο ΓΙά 15 Ῥαβείμ”65 οίτεβε ὅἠ5 οίο ... νἩ 
80. ἔνροῖε {ᾳ ἆθπιῖά α1ΙαοἈπῃ (ΠποἩ απι {ο]) 6ο «ορ αείὮ ΟΥτΔάογδὸ οἱ 

Π4Τ1 Τιο1 (198 α] οπη και | χριστου νήσου: Ὦμη ΡΙΒΕΊΑ του οπτη Ἡ ΤΗάτέ 
εων ΑΕΡ αἱ ΡΙΗ813 { νς ρο ΒΥΙΣΕΝ αδίμΡΡ Γἱά(Π5 Ῥαβείμ 365 (πο 1ΐθπι 
γοβε 549) ΟἨτὸΣό Εια{α]οοὰ (ΟΥγαᾶοσ141 εἰς νησου χριστου | µου: ΑΡ 8Ρ9 

ἀεπιῖά αγ]. ΘΥΤΡ αγπι αθί ΡΓ{ά 1 5 Ῥαδείμ 105 οιτεΒε 545 (ποπ Πεπιθβρί 
648. 664) Ογταβοτῦδ. 141. 585 ο] Τιοῖ α] ημων | ηἠγουµαι σκυβαλα 8ἱπθ 
ειναι ΕΙ νΝ ΒΡ"Εα 17. 4ο Ε ϱ νρ 6οΡρ ΒΥΙΣΟΝΒ αγπι αθίἩ ΒαγαρΙΙΑΠΙΟΗ 61 
(αα116) Ώαπιρατί5 (Ο 19981 ϱ{ 5,353 Ἱ]ρογα ας γθδρ]οῖέ 5εᾷ Ἠαο ἵπ το ΠΟΠ 

Ρρτοῦας) ΟτΙπίΣάτΙ Τ,οἱ[Γ198 ὙΠοϊοτίη α]ἱ...ς (409) Τί αἆά ειναι πι 

ΝΟΑΡΟΕΚΙΡ α] Ρ]6γ ΒΥΣΡ ρο Γᾷ 1 Σ Βαφείμ οίτεξε αἰυαρί 0Ητὸξδ ΕπίμαΙ 
εοὰ Ογταᾶοτ ἴεῖ α] πια ΑιιρδθτΠη 169 ριαΗῦ ;; ειναι ροβῖ ζημιαν ἰαπίαπι 

ποπ βιαοί 

. ἔμην: Ἀἲ (ποΠ9) Ροβέ δικαιοσυνην Ῥοη ... Ὦ 61. οδό οπι | εκ (η Τδ. 
οὗος 116. Ο0Ἠ1935. 538 ρᾷᾷ τον) νοµου: 1Τ. εν νοµω | επι τη πιστει: ϱἨ 

ΕἨ εν πιστει, Ἰίεπι 1έ νρ αίς ἴπ Πε ... ΒΥΤΑΕΝ ατθ ΠΟΠ Εχρτῖπη. Έταθ- 

ἴετθα ἴδία νεχρα ραβδίπι σππι 8εαᾳ εοπΙπηραπίασ, πέ ΤΡ αἱ Ρειπια ΥΤΡ 

ΒαβείἩ 365 ο(ῦαρί 648. 664 (01338 (επι τη πιστει, φήσι, του γνωναι αυτον) 

είς, ποῦ Πίθια Τιοἱ{ Υἱείοτία Απιῤυςί αἱ. 



ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ ος που 

δύναμιν τῇσ ἀναστάσεωσ αὐτοῦ καὶ κοινωνίαν παθηµάτων αὐτοῦ, 

συνμορφιζόµενοσ τῷ Θανάτῳ αὐτοῦ, 1 εἴπωσ καταντήσω εἰσ 
τὴν ἐξανάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶ». 

19 Οὐχ ὅτι {δη ἔλαβον }ἢ ᾖδη τετελείωµαι, διώκω δὲ εἰ κατα- 

λάβω, ἐφ ᾧ καὶ κατελήμφθην ὑπὸ Χριστοῦ {ησου. 19 ἀδελφοί, 
΄ 

10. αναστασεωσ εἴ. αὸ ... Ν’ γνωσεωσ, ὃ. πιστεωσ | αυτου ρεῖπα: 83 

οπα | κοινωνιαν ΕΠΙ ΑΤΑΒ.... ς ΤΙ την κοι. 61π1 ΡΕΕΟΚΙΗΡ αἱ οπιησ1ᾶ 

Β452169 Ον Ειίμα]εοὰ Τ]άτί είο | παθηµατων εΙΠΙ 8 Β..., ς Ιμπ Τϊ 

των παθηµ. ΕΙΠΑ ΔΕΑΡΕΕΑΚΙΗΡ αἱ οπηΥΙᾶ εἰς | συµορφ- επα κι” θί9) 
ϱΧ.... Β" συµορφ., ς ωπ ΤΙ συµµορφ- εππι ΑΠΕΟΙΤΡΕΕΒΚΤΡ είο... Εᾷ 

συνφορτ- (νἰᾶε ρο5!:) | συνμορφιζοµενοσ (0’’) ου ν”Αβρ”ρ 1τ. 6133 

τι. (41933 συμμοοφαζομ.) ΟΥ3939585 οοᾶᾶ Ῥαβ”155 Επιμα]εοά (Ίίεπι Πιο 
γοβρἰοῖε Μασατμοπι10 αρ (α11135-- συμμορφιζοµεγή τω Φανατω αυτου) 
εωνς συμιμορφούμενοσ ΕΙΤΏ ΔΕΡΕΕΚΙ, αἱ Ρίεν ΟτεΙὰ Βαρβδρίςδα3θ Ο]τ 
Τμάτί α] ... Εα συνφορτειζοµενοσ, Ἰξεπη εοοπεγαξις ἃ ϱ 6 6ο ]μεῖ[1δ8 

(ιἆθπι ]αΐέενε ναέγ Ἱη βετὶρίπτα οο]ςῖδ οἶαχοπῃ αρ Πτὶπί 509 ομήλοπογαέιδ: 

οππιποπογαέαςὸ. Εαϊίαπι οδί σοπγογπις, 5εᾷ ευᾷἆ αἱ” σοορεγαῖΐις εἰ 

οοπυπιεπιοταίις), Ύἱοίοτῖη ραγίίζερα ΟΠπΕΙΤ8 (Ρ6ΤΡΕΗΣ πιογζς εἴιις) 

11. την εκ νεκρ. (40/) επι ΝΑΒΡΕΡ 1Τ. 8Ι. Τ1. Τὸ. 80. 191. 919. ἀα ίρ 

νο (Γαβπί φιιαε εδ εω [α] πιογίωῖθ) ϱο 5γτα ΒαβδΡΙ δα35 Ον Επίμα] 

οοά Ώαπι ΓτίΠΏ{509 Οτἰπί 4, 1ὔδ Τογ/τθ σαΥΠ 35 Τ,οΙ[198 εἐς, Ῥταείθγοα ΕΕ 

α8Ι των εκ γεκρ. ... 5 (Ξ- 3) των νέκρ. εππῃ Κι, αἱ ρ]ετ (6 βαὈ αιιέ) αΤΠα 

«ορ Τμάτε ΤΗΡΗΥΙ 

19, ουχ: Ε οὐκ | ελαβον α{. Ο1εποΙ”ὸ ΕΙΙΡΡΣ 105 αἱ πια ΤοεγίΠεΒ οαγη25 Οτ]ηί 

359. 616 γ]οίοτῖπ ΗΙΙ335 αἱο.... Ρ"Εξα ἆ ο Ες ΠΙΠίΣ98 Απηῤγεαί αιοί 
κίπς οετῖο αάά η ηδη δεδικαιωµαι (Ε" δικαιωµαι, αἲ δικαιοµαι. θεά 

Ίπ α 6 Ι8Πῃ τετελειωμαν Βετ]ρίαιη εταί, απο βἱρηῖδ Ἱπρτοῦαίο βαοθ!ῖ- 

ἐπίαπ δι.) ... 6ο Ρτο τετελειωμ. 5αὈβδεαϊε δεδιω. |. διωκ. δε ει 5ΐπθ 

και ΝΤ ΝΑ ΡΕ Εᾷ 99. 119. ἆ ο ἓσ Μασαν 1 (σα111) Τετιάες εατπ35 Ον 

Ἰπίάαδθ Ἠ]]51. 3099. 345 γἱοίοτῖπ Απιριςί αἱ πια, ηθο Πῃαρί5 καν αχρτίπι 

ΒΥΥΡΕΝ ϱ0Ρ ΥΠ αθείὮ δο...ς Ἰη ΤΙ αάά και Επι ΝΕΑΒΡΕΕΒΊΣΚΗΡ αἱ 
ΡΙεν ΒΥΤΡ Ο]επι]5 Εβρ» 109 Ματοπιον {τ (04118) ΟἨσ Εαίμα]έοά Τπάτίε 
Ώαπῃι | εφ ω και (και να, κα” ρεγ Ιποιγίαπι εἰ) ϱΗΠΙ ΝΑΒΡΟΘΙΕΕΊ ΚΙΡ αἱ 

Ρίει 46 Ενας ΒΥΤΡ ΟΊεπι Οἱ Μασατὅ Επίμα]εοᾶ τ6]] Οντίν 09 Ἡῃ 
γιοϊοτία Απιζιςι τε]] ... Ετ"εβῖεβτᾳ 6133 (η {οτέθ αᾱ και ροδὲ δε 

ει βροσ(α!) Τ4. 6 Τετ!» 6ΆΓΠ ΟΠ1 και | κατελημφθην επτῃη ΝΑΡ" Ρ"εα 
ενω 6 κατεληφθην (1, αἱ -λειφθ-) επι Η.ΡΟΕΚΙΡ εἰο | χριστου νήσου 
οαπι ΝΑΡ 47. Τὸ. 80. 109. 116. 120. 118. 988. ε5εΥ (865 ΑΙ νρ 8ΥΤΡ πια 

οοΡ αι ΟἨ599 Απιζγοι Αιοδετπα1ό9 ϱ]; {έρπι ς (-- αὐ Ἀ2, δεά 9’) 

του χρι. τησ. επτα ΚΙ, 41 Ρρία Τμάτί αἲ... Τά. 119, αδοἳ { βΥΙΣΕΝ αθΙΠΡΡ 

Επίμα]ζοὰ Οµτὔ911ήσου χριστου, 108. 9Υ1Ρ ΙΧί του κυριου νήσου... 

συ 8 Τμ ΤΙ χριστου επ ΒΡ" Ενα 1Τ. 119. ἆ ο Ρο αεἰμῖο Ο1ετα15θ 
Μαγοπιοπ 4 Μας 15 (6α111) Οτπί 1δθ Ταγίάθ5 οδιπ 35 γ]οίοτίη ΗΙ]145 αἱ; 
Ίίεπι ΡΕ": Ματοῖιοη 56 Ώλπι του χριστου 

ααθ, 



ἀα 6, 16 

του 5, 14. ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΠΠΗΣΙΟΥΣ 

ἐγὼ ἐμαυτὺν οὕπω λογίζοµαι κατειληφέναι" 14 ἓν δέ τὰ μὲν ὀπίσω 
ἐπιλανθανόμενοσ, τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινύμενοσ, κατὰ σκοπὸν 

διώκω εἰσ τὸ βραβεῖον τσ ἄνω κλήσεωσ τοῦ δεοῦ ἐν Ἄριστῷ 1η- 

σοῦ. 19 ὅσοι οὖν τέλειοι, τοῦτο φρονῶμεν᾽ καὶ εἴ τι ἑτέρωσ Φρυ- 

νεῖτε, καὶ τοῦτο ὁ θτὸσ ὑμῖν ἀποκαλύψει' 16 πλὴν εισ ὃ ἐφύ-ά- 

σαµεν, τῷ αὐτῷ στοιχεῖν. 

18. εγω: ΡΕ1" οπι | Ρ ἐεµαυτω | ουπω ου ΝΑΡΕΙ"Ρ 1Π, 293 81. 4τ. τὸ. 
80. α] ζετεῖό «ορ ΒΥΥΡ 9." (Ἠ αἆ πω ρετίπεί) αεί] 016139 Ἠ4ΒΡΣ 513 οί 
τ6βΕ ΟΙ Ἠπί]α]σοά Ο9545επ1 (ε{δειη ουδεπω) Τμάτι Οµτον”Σ ΑπΟςΗ 

1105 Ώαπι αᾱ Ἡ. 1. εἰρᾶΤ8Ι1604 α] Αιηῤγδί ΗΙειρείᾶβ1... ς Ίμη Τ ου «πι 
ΗΡΟΕΕΟΚΙ, α) ρ]α ἀείοσνςοσρο ΦΥΥ5ΟΝ αἱρΙΧί αγπ ΟΗΙΣΞ5Σ 015 αἱ Τετί 

1ος 6η Οτ]πί 1,159 Ἠποιοτίη Η1ενεἆθολ 44 α] | κατειληφεναι: ἘΒΤᾷ κατι- 

ληφοτα (6 οοπιργελειῶίδδε ἑ οοπιρτε]ιεπάεπέεπι) 

14. τα µεν: κ αἀᾶ ου» | οπισω: 28. 61. 115. αἱ1Σ36Υ 013636 (116ιη1299. 

9,301) Αιθῦ5. 196 ἸἨηςὔν1”5 ΑπΙΟΕΙΣΙ05 ΏαπιραΙΒ]]654 οπισθεν | τοισ δε: 
Ρ’Εα εισ ὑε τα. Ἱίειι Πα αμ] (εἰ. ΟµΙΡί 4,159) αἆ εα (Ες να Οχὶπί οἱς) 
νε] πι εα (ἆ ο ΗΙ353 εἰο) | επεκτειγοµενοσ: Εὰ 62. απεχτ. | κατα σκο- 

πον: 2ἱ. δΙ. ὃτ. (86) ΤΠ ΒΥΥΡ ΠΒ κατασκοπῶν. ἘῬιταοίετεα οξ Τοχ[ῖθ8 

68ΥΗ 35 βεοιήιά η δοοριήπι Ῥεγδέφιιο) α Ῥαϊπιαι ὑπογπιὐιαϊοπϊ (. 6. αν- 

εγκληήσεωσ αἱ νάίχ Ῥτο ανω κλήσεωσ) ΦεΥ «ματι οὐπσωγεγεπι. | εισ το 
επι ΝΑΣ 1Τ. τὸ. 80. ΟΙεπι Ἠιίμα]οοᾶ Ογγαᾶοι 165 Οµγοηβ41... ς επι το 
οὐ ΕΕΚ ΕΙΡ αἱ ρ]ενγ ΏαβΡ5131 Ον Τ]άνγε Ώαπι αἆ µ. 1. εἰρατα]] 604 ΑΙ 

(οί εἰ. Ῥεινα]ὲΧ 105 Ε3Π11 τουσ αγιουσ µαρτυρασ σπειδοντασ επι το 

βραβ. τησ ανω κλησ.) | του Όεου: Έξῖα 46. µ ΟΙεπι125 (αἷίαί ρἱθπθ 
πδᾳαθ αᾱ εν χρι. τησ.) Νονα(δ1ό (ἱ0οτὰ εί αἲ Ὀγαλίαπα «πχδα Υοςα!]ο- 

η]ς Ἰη Ομτῖδιο {επάεηίες Ιπιρα]]ο’”) Ψἱείοτίπ οπη | εν χριστ. ιησου εἰ. 

Ενς Ουπιά 59 γΠοιογῖη αἱ (ΑπηΏιςί οπη Ιδέα) «ΟΡ 8ΥΙΡ αΤΠΙ ϱο οαίο... 

ν’ΕΕΕΙᾷ 4 ϱΡ εν κυριω νήσου χριστ., Ίἴεπι πι Πεδι ΟΛγέδίο ΒγΙΣΕΝ αθἲἩ 

16. τελειοι: ΕΡΤ ᾳ αᾶᾷ εν χριστω ησου | φρονωµεν επΠΙ ΑΒΡΕΕΟΚΡ αἱ 

Ρ]εχ εἰο ΟµΙπί/159- 616 Ἠ1]1091 γ]οίονίι Απινχρί είς... ΝΙ 90. 99. 41. 
55. 109. 129. η. οὰὰ αρ Ηιεγοοπίρείας 1 Ο]οπη 159 φρονουµεν. Πα 

επί Ἠίει Ἱ. 1. ,Φιοίφιοί εγο ρευγεο, Ίιου δαρίπιμδ, 8ὶνο δαρίαπιιθ: 

ἀϊνειβα θηΊηι ΒαΠί εχεπηρ]αγία. (1άεπι νετο ραι]]ο απίε ε{ερ αᾱ ἆαπηας 

δαγίαπιμ».) Ῥταείετεα κ’ (ἀε]είθ) Ῥτασπι ουν | ο Ψεοσ: ϱ" ΟΠ 9 

16. τω αὐτω στοιχειν 8ἵπε αἀῑίαιι επι πας 11. 01373 εορ βαἩ αρ αὐ 

αθίητο ΤμάοίαποΆτ2 (6119: Τεγιπιέαπιέπι αἆ φιοᾷ Ρε υεπῖπιι, ἔπι εο εἰ 

πιαπεαπαιδ, αἱ ΟοπιΏϱβ5 οχ αμᾳπο οοὰ µταθεο ἀαά[ί) ΗΙΙ1051 Αιρ) 130 

οἱ ολ45 ϱ/ 310 (υογιωπίαπιει ὧν φμοᾷ Ρεγοεπζπιις, χι ἐο απιθιζεηιιιδ) Ἐ εχγβιιὰ 
Ε8Ι111/901 ΑΛ]... ς (- )) αἀᾷ κανογι το αυτο ΦροΟγὲιΝ ΕΠΙ ΝΕΚΙΡ αἱ 

Ρα ΑγταἩ (ΑΥΥ5ΟΙ Ίια δεπιία Ῥγοεεζαπιιδ εἰ 10 οΟπιδέη δι, ΒΥΧΡ εαᾶεηι 

/εφιῖζα μγοσυζαπιιδ, ἴῶεπι 5αρίαηιιθ) ἈίΙΡΡ (αἆ τω αυτω στοιχ. αθὰ {πι 

Όπια οοπεογᾶίἰα) Ον Τ]άτι Ώαπη αἱ... ΡΕ 98. 91. ὁτ. οτ. Τὸ. 90. Τί 

ΝΕ 6ο απ Επί μμ] εοὰ Υἱοοτίη Απιθγβδί το αυτο Φρονει», τω ἄυτω (908 

τε]]θ [νο ρο απ Βία] οὰ αάά κανονι) στοιχειν (Ρα συνστοιχειν) 



ΠΡΟΣ ΦΙΑΙΠΠΗΣΙΟΥΣ ΑΙ. πι 

ᾖ στ; ’ ’ 2 ΄ Δ - Ν σ 

1{ Συνμιµηταί µου γίνεσθε, ἀδελφού, καὶ σκοπεῖτε τοὺσ οὕτωσ 
- . ο Δ 

περιπατοῦντασ καθὼσ ἔχετε τύπον ἡμᾶσ. 18 πολλοὶ γὰρ περιπα- 
ο ο) / ος ς - Δ ὃν / Ν 

τοῦὺσι, οὖσ πολλάκισ ἔλεγον υμῖν, νῦν δὲ καὶ κλαίων λέγω, τοὺσ 
3 Δ » - - ως Δ 3 ’ 

ἐχθροὺσ τοῦ σταυροὺ τοῦ Χριστου, 19 ὧν τὸ τέλοσ ἀπώλεια, 
Ὁ ς Δ ς ν Νε / 3 -- 3 ’ 9 τν ε Δ 3) αιήρ 
ὧν ὁ Φεὺσ ἡ κοιλία καὶ ἡ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν, οἱ τὰ ἐπί- 

Ίδια φρονοῦντεσ. 260 ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖσ ὑπάρχει, 
3 τ λ ” 2 / / 3 - / ο 
ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα κύριον Ίησουν Χριστόν, 21 ὃσ 

µετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆσ ταπεινώσεωσ ἡμῶν σύνμορφον τῷ 

σώματι τῇσ δύξῃησ αὐτοῦ, κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν 
ΔΝ ε - ’ 

καὶ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα. 

1Υ. 

ο) 3 ’ 3 Δ Δ ϐ ν 

1 Ὥστε, ἀδελφοί µου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόθητοι, χαρὰ καὶ 

στέφανὀσ µου, οὕτωσ στήκετε ἐν κυρίῳ, ἄγαπητοί 

11. συνµιµηται (ΒΊΡ"Εα -μειμητ-) εππῃ ΝΕ ρ"Ἔα...ς Ἰπ συµµμ- οππι 

ΑΒΡΡΟΕΚΙΡ αἱ οπιηὈΙά (Ίεδοι συµιμ-) | οὕτω οπΠΏ ΝΑΒΡΤΕΕ οίο ... Τη 
Τί ουτωσ επί ΡΟΕΚΣΊΗ5ΗΡ είο 

18. ελεγον: 9813 ελεγοµμεν | νυν (5Τ. νυνι) δε και. 6{. Ἱμοῖί155 Υἱοιοτῖη 
Απηζσιι: Ρ513Ε3 ὅδ. ΟΠ και | Εὰ εκθρουσ, Α εκχθρουσ 

20. γαρ εἰ. οοΡρ 8ΥΤΡ ἴκί ΨΠοίογίη είο: 80. ἆ ϱ {5 πιδθνμ Ρο ΒΥΥΣΕΒ 6{Ρ πρ 

Άγπά αθ{Ώ Πηί 508 0]οπιδδή 0γ5)690 ϱ{ (καν ημων δε) 355 εἰλαί 2,55. 191. 303 
ΕβΙΠΕΟΡΗ αρ ΜαΙ14Τ οἱρ55ν” Ῥᾳ- ΑΙΠ25Τ- 99 0Ἠτου51 ΟΗδ44 οοτη (Πο 
841 1ςκ) ΤμάτίδΣ (ποπ αά Ἡ., ].) αἱ ΟΥΡΣ55. 508 ἨΠ] 405. 545. 1099 Απιργρί 

αἱ δε 

91. συνµορφον οππι ΝΡΕα...ς μη ΤΙ συμµ- οππι ΑΒΡΕΕΚΗΡ είο. Τε- 

άἵπιαβ αὉδαιθ εισ το αίο 6πΠΙ ΝΑΡΒΡ"Εα ἆ ο {ο πιδὸ νς 5ο 60Ρ ΤΠ 
αθθ]ιαἴν [γ]η{ 508 Ογοαί σος 296 αεί 1/9π. 4,50 Ἐιςηςε]1 111. 1856 Α{ΙΒΙ6 α145 

οχοάᾶ 5 Επίμα]εοᾶ Οντίμεβ 284 ΑποσΗΙ247 Τογίπιατς 5,20 Ο5ρ255- 308 1] 

23. 1103 Απιζιςι... ς (- αὐ Φα) ΡΙΑΘΠΙ εισ το γενεσθαι αυτο οπι Ρ0 

αίσΕΚΙΡ αἱ οπιπὖ! Αντίς ΟΥ5)545. 600 οεἶπί δ96 (0ᾳο530 (οπι αυτο) Ἐρίρα 
569 ΟΗγ931. 544 0Ἠτοη”41 Τμάτί Ώαπι αἱ Ψἱοξοτῖη Αιισίηα1 Ἠ]ετοοπί Ιονίη 1 

αἱ / τω σωµατι: Ἐξταξετ ἆ ϱ Ι{ΠΙ508 οχοᾶᾷ3 του σωµατοσ, Ἱέεπα ΟγΤΑΧΥ 
815 ημας - συἁµορφουσ εποιησε του σωµατοσ τηῆσ ὃδοξησ του χρι- 

στου | αυτο οιπι ΝΤΑΒΡΕΘΕΡ αἱ ΒιιδπιςἙθ! 155 ΕρίρΗΣΣΟ Επίμα]έοᾶ 

Ογτίπες 384 Οµτῦ 1 οχοᾶᾶ, Ἱτεπη οὗ ἆ ο ϱ, ί Ψἱείοτϊπ.,. ς εαυτω 6Πι 

ΝόΡΕΕΙ, αἱ Ρ]α ΟΠτδ41. 545 Τμάτί Ώαπι αἱ, Ίξεπη αἶδί ἓνρ ΠΙΙ 1103 Απο 
β45 α] 

Ιγ. 1. χαρα: ΕΕΙΘΕΙ χαρισ | στεφανοσ µου: Β” οπ1 µου (5αρρί ἀεπιππη 

Β9) | ουτωσ (5ἱο ΝΑΡ.ΕΕΕΙΡ αἱΤ5οτ εἰο; ΒΡ3 θίο ούτω): ΕΕΙᾷ ϱ και 
ουτωσ | αγαπήητοι 8ες9: Β 1Τ. «0Ρ ΑΥΙΣΕΒ αάά µου, Ίέεπῃ αθε{Ἡ ποδίητ... 

ϱ" 108” ἆ ο μο Ψἱαξοτίπ οπι 

ΤΙςΟΗΕΒΝΡΟΡΕ, Ν. Τ. Ε4. 8. 468 



αμα 
1 Τε 8, 16 

ποο 49 ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 

2 Ευοδίαν παρακαλῶ καὶ «Συντυχὴν παρακαλῶ τὸ αὐτὺ Φρο- 
νεῖν ἐν κυρίῳ. ὃ ναὶ ἐρωτῶ καὶ σέ, γνήσιε σύνζνγε, συνλαμβάνου 

αὐταῖσ, αἴτινεσ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συν/θλησάν µοι μετὰ καὶ ΚλΙ- 
µεντοσ καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν µου, ὧν τὰ ὀνύματα ἐν βίβλῳ 

ζωῇσ. 

4 Χαΐρετε ἐν κυρίῳ πάντοτε πάλιν ἐρῶ, χαίΐρετε. Ὁ τὸ ἐπι- 

εικὲσ ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιω ἀνθρώποισ' ὁ κύριοσ ἐγγύσ. ϐ μηδὲν 

µεριμνᾶτε, αλλ ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεῄσει μετὰ εὐχαρι- 
στίασ τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸσ τὸν Θεύν. τ͵ καὶ ἡ 
εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰσ καρδίασ 
ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 

9. ευοδιαν 6ΙΠΙ ΝΑΒΡΈΕΑΚΙ, αἱ Ῥ]α (6ἱ. ΒΥΤΡ ΤΡ 6Γ4666).,.. ς (ποπ 1ΐέθπι 

σε (0 37) ευωδιαν οσπι Ρ 4Τ. Κ30ἵ αΙαα αεν1, ΟΕ εἰ. Πμεῦσας: ,Ἐπνο- 
ἁϊαπι χορο. Λίοπ θοπίδα» Ἐπολοβῖατη, αἀάδο ο/.' | συντυχήν: Ίος αο- 
οεηία ϱ56 αἱ Ρ]ασὶ, πο πί ς ]μῃ συντύχην ... ἩΡ ΙΤ. 8Τ. αἱ συντυχεῖν 

δ. ναι οΠπῃ ΝΑΒΡΕΕΘΚΙΡ αἱ ΡΙ6Υ (οπΙη αρ Βοσ], ΟΠΙΠ αρ Μα{{μαεί εχεερίο 

115.) Τε να ( ο Πα, 5 φις, { νρ εἴαπι) 56ο ΔΥΤΡ ΑΤΠΙ αοἴ] (ΠΟΠ θχρτῖτη 

ΒΥΥ5ΟΝ: Πήίαπι αὖθ {ε Ῥείεπβ δΊπι, ηθο πιαρῖς ΟτΙπί 4461 Ίοφο εἰίαπι ἐε) 
οίο...ς (Ξ αυ Ὁπ) και οππη 11ὔ. αἱ Απιυγβί (1έ {ε γοφο εἰίαπι) | 

συνζυγε οππι ΝΟΑΡΊἜα ...ς συζυγε οαπι Ν ΒΡΟΒΕΤΡΡ αἱ οπιπσῖᾶ Ῥοβιί- 

ΙΗΠ8 απ{θτη Ρο5δί 7νήσιε 6ΝΠΙ ΝΑΒΡΗ(ΕΦ)Ρ 1Τ. οἳ, 45. 4π. Τδ. 116. 120. 

656Υ οδό ἆ ο {ρ νεα 6ο ϱ6οΡ αθείὮ (Απ γγησιε µου καν συζυγε και σι) 

Ἐπίμα]οοά Τ5143113 αἱ Οτῖπί 4161 γΠοίοτίη Απιζιμι κα]... ς απίο γνήσιε 

οαπῃ ΚΙ, αἱ Ρ]εν ντα ΟἩτ Τ]άτί Ώαπι αἱ... ΕΕ εγνησιε γερμανε 

συνζυγαι, ϱ σαγίρκῦπιε ἕ ποζϊδθύπε ἕ Ργορτζμπι ΦέΥιαπε οοππραγ, Το] οἶια- 

γάβδύπιε Φε/πιαπιε 6οπιραν. Ἐταείετεα Πιαἲϊπὶ βῖα: Φεγπιαπε οοπιρατ ἓ νςδ 

Ουίπί Απισαί αἰ, ἀἰ[εοίϊβθίπιε οοπιζι; ἆ 6, ΦΕΥΠιαΙΕ επίάιφε Νἱοίοτϊηδ5. 
Ῥ]οῖί απίεπι Ῥε]ας αἆ Ἰ. 1. 6ετπιαπις ἄἰούις οδὲ ποπιῦπθ, φιαᾶ εγαί οοπι- 

αγ ο[ίοῦ. | συνλαµβανου οπι ΝΕ”ρ"τα 1Τ....ς Ἰπ συλλαμβ- οἶπι 

ΑΒΟΡΟΕΚΤΡ αἱ ΡΙ6Ι | µετα και εἴ, ορ ΒΥΥΣΕΝ ΕδηΙδέ5,15 οίς.... ϱΡ"ΕΕα 
99. 49. 8ἱεεί ἆ ο {6 νρ 6ο ΒΥΤΡ ατπι αθίὮ ΥΠοίοτίηπ Απιοτςί α] οΠ1 και. 

Ποπ ΟΥ391565 κλημησ υπο παυλου μαρτυρουµεγνοσ λεγοντοσ" µετα 

πλήημεντοσ και τω» λοιπων συνεργω» µου, ων τα εἴο | και των λοιπ. 

συνεργ. µου οἱ. Ον ΕΒιδδί οίο... κἲ (ΠΟΠ 1{86ΠΙ6) καν των συνεργων 
µου καν τω) λοιπων 

ὅ. πασιν: Α αἀά τοισ 

6. αλλ: Αἲνί αλλα (.,Ρροδί αλλ απίας Ηἐίθγαε ταβαγα”’) | µετα οππι ΑΡΕΕς 

ΚΤΙΡ αἱ οπηὖῖ ... ΝΒ κετ 

ετου Θεου οξ. ΟΥ1216 ϱ{4)38. 308 ϱπί 3,367 ο(8ΗΡ Τατ «ο Ογτῖομ 540 αίο 
Η1558 γ]είοτίπ Απιισί α] ... Α ΑΥΤΡ 116 ΟγΥτΙοἩΤ61 ῬτοςορπίοθρΗ 11145 
Απιζμαἲ (πο Ιξοπιίᾶσοῦ 6,38) Ῥε]αρ-οπι τ. χριστου | οηµατα οἱ. 013) 
368 ο[ο8ί ϱρ]Ἡ 234 αε]πί 2,26ἵ ϱ{4,618. 681 ΟΥτ{ομ840 οίο Απιρί8βσ6οῦ 26,38 Απησγαί 

8)... Ἐβτα ἆ 6 ρ πιὸδ {ο] ρο Ψἱοογίη ΟΗΓοπηαΙΠΘΗΙΗ 2 (04115501) 0τοῬ 

-Ἱ 
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ὃ Τὸ λοιπόν, ἀδελφού, ὅσα ἐστὶν αληθή, ὅσα σεµνά, ὅσα δί- 
καια, ὅσα ἀγνά, ὅσα προσφιλή, ὅσα εὔφημα, εἴ τισ ἀρετὴ καὶ εἴ 
τισ ἔπαινοσ, ταῦτα λογίζεσθε' 9) ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε 

καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε' καὶ ὁ Φεὺσ τῇσ 
εἰρήνησ ἔσται μεθ’ ὑμῶν. 

10 ᾿Εχάρην δὲ ἐν κυρίῳ µεγάλωσ ὅτι ἤδη ποτὲ ἀνεθάλετε τὸ 

ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν ἐφ ᾧ καὶ ἐφρονεῖτε, ἠκαιρεῖσθε δέ. 11 οὐχ 

ὅτι καθ’ ὑστέρησιν λέγω" ἐγὼ γὰρ ἔμαθον ἐν οἷσ εἰμὶ αὐτάρκησ 
εἶναι. 19 οἶδα καὶ ταπεινοῦσθαι, οἶδα καὶ περισσεύει ἐν παντὶ 

καὶ ἐν πᾶσιν µεμύημαι, καὶ χορτάζεσθαι καὶ πεινᾶν, καὶ περισ- 

σεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι. 19 πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί µε. 
14 πλὴν καλῶσ ἐποιῄσατε συγκοινωνήσαντέσ µου τῇ θλίψει. 15 οἵ- 

ΡεΙ8Ε ΒΙΤΙΕΘΡὅ σωµατα. Οἵ Ὑἱοξοτίπ: εσοε εἰ ἠίο κἰσπίβεαξίο εδἰ ἄε γε- 
5υ/Τεοξίοπε -- ὀΟΊογα, ἴποιαέ, υεδίτα ἴπ Ίεδι ()ιμίδέο: πι ἐρθίις επίπι πιαἰε- 

βίαΐίε εί υἰγέμίε οοτΏογα πιοδίγα διπέ, 4μαε οἼίπι αἴμν αζυεπέω γεδυγφεπέ, 
γευτυἰδοεπέ, πιεγΊία αοοϊρτεπέ εἰς 

8. οσα δικαι. οσα αγνα: ὃτ. 06. αγνα ο6. ὀικαι. | ειτισαρετη: κ 1Τ. 
ἄδετ ή τισ αρ., επι 48 ή τισ επ. | επαινοσ βἶπο αἀάῑίαπα εἰ. απ 

βαΠρΡΕΙΙΠΙΡΑ {01 αἱ ΟΙεπιδθ Υοίογίη ΑπςερΣ51 41, ΟΕ αἱ. Εαδηιατί ρα] 13 
και ει τισ αρετή και επαινοσ .... Ρ’Ε"Ἐαᾷ 4ο {ρ νρο]ε απ” {αι ἀθπιίά 

α] ῬΑ-Α{Ι]8ίθ46 Απιυγαί αιοἰδΙΠΕ «]ει]ο αάᾷ επιστηµησ, ἀῑδοίρίύιαε 

9, ειδετε οΆΏ ΝΑΒΡΤΘΙ«Ε είς... ΡΌΕάΚΙΡ α] πια (4 αρ Βογῖ, ὅ αρ ΜΕΡ) 

Ταπιρατίδ νδετε. Βαϊάεταπέ οίῖαπι Ο1επιδό; Τμάτί. 

10. ανεΦαλετε (ΑΥΤΡ ΠΕ ΕΥ εθαλετε): ϱἨ εθαλατε (Ίΐοπι Ἐ εθαλετε: 6Χ- 

Ρα]]α1έ οηῖπι αν Ρταεροβίέππι α 8)... Ρ1. 4. 48. ἀδθΙ α1δ ανεθαλλετε, 

46. ενεθαλετε | το: Εαά του 

19. οιδα και ρτῖ Ίοο ΟΝΠΙ ΝΑΒΡΕΕΟΚΙΡ α] Ίοηρε Ρία (8 αρ Βοτ], 10 αρ 

ΜΙΗΠ) ἆ ε ἔ56 χ νΕ 6ο 8ΥΥΡ 0]απιδο8 Οτ]πί 4,ὅδθ α] πια (οί. Γαπιρατ5) 

Απιρρς 58 ο{οὔ 5 Απιζσιι αἱ (Υ1οἱοτίπ εἰ ηιζίαγί πουῖ εἰ αὐωπάαγε) ... 

ς(-- αὐ 82) οιδα δε οππι 191. αἱ νῖκπια (9Τ. αρ γίδί οί Ττερ δε και): 

14. αἱ οορ 5ΥΥΣΕΒ αγπι αθίὮ οιδα ἔαηίαπη | και απίε περισσευειν: Α 01η, 

ηθο αχρτῖ ΒΥΥ56Ν 

19. ισχυω: Ἐα ισχω | ενδυναμουντι (9Τ. δυναμουντι) µε 5ἵπε αἀαῑίαπα 

οππι ΑΓΑΒΡΧ 1Τ. ἆ ο 6 τ νρ 60Ρ αΥΠΙ αθἲἩ 016ιηδῦ8 ΈΠςΡ5 159. 355. 395. 564 
είεδα 5ἹἹ γ]οίοτῖηι Απιῤβεχα2 ϱ{ρ556 Απιζσἒι α]....ς (- αρ ὃσ) αἀᾶ 

χριστω (Εά χυ Ρτο χο) οιπι ΝΟΡΟΕΒΤΕΕΙΩΚΙΡ αἱ [εγο οπιἩ ς Οσἰπί 1111. 

2/51. 461. 413 (οί Οτ1/206 ἵνα παντα ισχυσωµε», ενδυναμουντοςσ ηµασ 

χριστου) ἘβΡ5 39: 6ο Αέμ55 ΟγτΏτ 51 ΟµΥ Ἐίλα]εοά Ογτ]αο διὰ (Μαϊ 
355) Τμάτί Ώαπη αἁ Ἡ. 1. οἱ Ταπηρατῖ5 οίο. Βἰπηϊηΐεν αἀάππί χριστο 
ιήσου Οσ435" 310. 967 ἘΙΒΡΣ 505 (6{. ΑΠΟΠΥΠΙΗΡ αρ Απιρ” 6), χριστω ιησου 

τω κυριω ημων ΟΥ1154, νήσου χριστω ΕΑ-ΑΩΙΣ58 

14. εποιησατε: ΕΒΤᾷΒΙ ποιησαται | συνκοι- οππῃ ΑΒΊΡ Εσα ... ς Τη σιγ 
403 

Ἐο1δ, 95 είς 

1 Τϊ 1, 12 



τοα 4, 10. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 

Δ Ν - ’ - - , 

δατε δὲ καὶ ὑμεῖσ, Φιλιππήσιοι, ὅτι ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου, ὅτε 
- 2 ΔΝ / 2 / ’ 3. 

Αοαἡο ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίασ, ουδεμία µοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰσ 
ο Ν / 9 ς -- / λ ν 

λόγον δόσεωσ καὶ λήµψεωσ εἰ μὴ ὑμεῖσ μόνοι, 16 ὅτι καὶ ἐν Θεσ- 
’ Ν ιά λ ν 3» Δ / 1 ’ 2 

σαλονίκῃ καὶ ἅπαξ καὶ δὶσ εἰσ τὴν χρείαν µοι ἐπέμψατε. 1 { οὐχ 
ϱ 3 ον λ / 2 Ν 3 -ς Ν Ν λ / 

ὅτι ἐπιζητῶ τὸ δόµα, αλλὰ ἐπιζητω τὸν καρπὸν τὸν πλεονάζοντα 
/ ς -- Ἅ]. Ν 

εἰσ λόγον ὑμῶν. 18 ἀπέχω δὲ πάντα καὶ περισσεύω, πεπλήρωµαι 
ῥ ς -- 

δεξάµενοσ παρὰ ᾿Επαφροδίτου τὰ παρ ὑμῶν, ὀσμὴν εὐωδίασ, Θυ- 
/ Δ 2. - ” ς Δ [ή / - 

σίαν δἐκτὴν εὐάρεστον τῷ Θεῷ. 19 ο δὲ θεύσ µου πληρώσει πᾶ- 
, ς -” Ν ῃ - 2 3 / 5 3 ” 

σαν χρείαν ἡμῶν κατὰ τὸ πλοῦτοσ αὐτοῦ ἐν δύξῃ ἐν Χριστῷ Ιησοῦ. 

κοι- οπι ΝΒΕΡΟΚΣΗΤΡ αἱ οετίο ρε | µου τη Όλιψει οπΊη ΝΑΒΚΤΡ αἱ 

οπιπν{ᾶ οίς ... ΡΕΚα Ιί νᾳ εἰο τη Όλι. µου 

15. δε οἱ. ἆα ἔρ νε ΒΥΙ5ΟἨ 6ου 6ο Υἱοϊοτίη Απιυγςδί αἱ; τ επύη ... ΡΕΙΣ 

εξι” 9τ. 46. τ2. τὸ. 115. 9193 [5οῦ ΒΥΥΡ αὐπῃ αθεἰΠΙ{Τ (6οἆ αθίμῖο οπα 

θε]απη καν) ΟΠ1555 Τμάτέ οσα | τ Επίμα]οοᾶ φιλιππισιοι, Ίεπι ϱο | ου- 

δεµια: Ρ’Ε"ΕΕΤα ἆ ο ϱ ΡΙΔΘΙΗ οτι (56γναίο οτι αιιοᾶ ργαεσεάΙϐ) | ληµ- 

Ψεωσ οΙΙΠΙ ΝΑΡ" Ρ "κα... ς ληψ- ΙΤ ΒΕΡΟΕΚΗΡ αἱ οπηπὖῖ | µονοι: ΑΧ 

ΑΥΤ ΟΠ1 

16, εισ την χρειαν 6Πι ΝΒΡΌ(ποῦ αἰρ1()ΕΣ (οχίτα ΠΙΠΕΑΠΙ)ΕΕΚΤΡ αἱ Ρ]ευ 

46 ίρνε είο (’ Απιζιιι Αιιρζοη{ΘΡ5 15 1θίδιθ πιεῖ, 6 πω πεοεδεϊαίεπι 

πιέαπι ἑ ιβίδις πιεί) ... ΑΡΊ(Ε3) 99. Τὸ. 80. 3Ρ6 ϱο αὖπι αθίἩ Ῥ5- ΑΕ δ1” 
- Οεοῖκύ Ψ]οίοτίπ (εα φιιαε πιῖ]μᾶ πεοεβεαγία Γμεγαπέ) ΟΠ εισ ) µοι οῖ. ἆ 

ἓνρ 6ο ΒΥΤΡ ΑθἰΠ ... ΡΕΙΡ αἱ χ ϱ8ΥΥΡ «ΟΡ 8ἲπι ῬγοσορΏΙξεΡΗ 3554 Ώαπα 
ΤΗΡΗΥΙ Απιἒιι ΑΙιβΟΟΠΕΕΣ» (Γ,αἴἴπος νἷάε απίθ) µου. ΟΕ Οµτ360 εἰπών" 

εἰσ τὰσ χρείασ. καὶ οὖκ εἶπε τὰσ ἐμάσ, ἀλλ ἁπλῶσ εἴο. | ϱ" επεν- 

ψατε 

1Τ. ὅομα: 1, αἱ ραπς δυμα | αλλα ΟΠΠ ΑΒΡ.... ς αλλ ΕΠΙ ΝΡΕΕΑΠΙ, αἱ 

εθτίθ Ρ]ετ | λογον: Έα 191. 958. ΡΥΔεΤΑ τον 

18. δε (Ψ1οίοτῖη επύπο): 1Τ. ΒΥΥΣΕΝ οπι | παρα (Ρ παρ, ΝΝ απο) επ. αἱ. Ιτ]πϊ 
351 Οτ]πί 3,304 ΟΥρΣ14 Υἱοίοτῖη Απιζιι]... Α οπι | τα: ΡΕΙ3Εειὔ το | 
παρ υμων: ΡΕΙ7ΕΕΙ3 αἲᾷ πενφθεν, Ίίεπι Κα ἆ ο Ες τβγτδος Τη 151 
ΟΥρ214 γἱοϊοτῖη Απηζιςι αἱ αάᾶ πεµφθεντα (ἔ 9 νε Υἱοοτῖη ΒΥΥΣΕΝ 
φιιαε πιϊκἰδί(9) | οσµην: 1Τ. εισ οσµ., ἴΐεπι ΟΙΠΙ 3304 Απηριςι ἴπ οἄογεπι 

19, πλήρωσει «ΠΠ ΝΑΒΡΟΕΒΙΚΙΡ αἱ Ρία «ΟΡ ΑΣΙΩ βθί ΟἨτ561 Ρἱ5 μάτι 
οοᾶ (Ώαπῃ πλήρωση) αἱ]... Ρ΄ πληρωσαι εππη ϱ"εα 1Τ. ὃτ. α)”5 ἆ ε 
σ Υνο ΟΗ1565 (6{πο8ο5) Βιίμα]σοᾶ Ογτῖηος 51 Τμάτεθα ΤΗΡΗΥΙ γίςο- 
ΤΟΥ Απιῦζσςί αἱ 1 πασαν Έθειαν υµων: οί Οεδό πᾶσαν χρείαν τς 

η πᾶσαν χάφι» ἢ πᾶσαν χαράν. ἆλλ ἂν μὲν ἡ ,,πᾶσαν χάριν", μὴ 
ταύτην κιόνον φησὶ τὴν ἐπὶ γῆσ ἐλεημοσύνην, ἀλλὰ πᾶν κατόρθωμα 
ἂν δὲ, πᾶσαν χρείαν', ὅπερ αἷμαι καὶ μᾶλλον λέγεσθαι, τοῦτό ἐστιν 
6 δηλοῦν βούλεταν ... ἆ ο νο Υἱοοτῖη Απιργδί αἱ Οπιπε ἀεδίαενπο 
υεδέγπι (γὙἱοί οπι οεδέν.), 6 ΟπΙΠε ἕ πι ἀεειζεγίμπι ἐ πεοεβετίαίεηι Ὀεδέν., 

σοπίγα γ ΟπΊπεπι ὑπαἰφεπίίαπι οεδέγαπι | το (Εᾶ του) πλουτοσ (α9’) οππη 

πΆαπρΆσαρ 17. 6133 Βιίμα]σοᾶ.,.ς τον πλουτον οππι ΡΡΘΙίΕΕΚΙ, αἱ 
Ρ]6εν ΟΥ ΟγτίπεΡὂτό οί | αυτου: ϱ8ΙΣ υμων | εν ὅοξη (88): κ” οπι εν 



ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4,25. ΙἼβῦ 

ς - . ε - ] Ν ς - [4 ν 6» Γ ᾽ ”- - ) 

20 τῳ δὲ Ψεῷ καὶ πατρὶ ἡμῶν ᾗ δόξα εἰσ τοὺσ αἰώνασ τῶν αιώ- 
ῴ / 

τω», μήν. 
ς / / ο Ζ΄ ο. μν. - 2] ᾿4σπάσασθε πάντα ἅγιον ἐν Χριστῷ Ιησοῦ. ἀσπάζονται 

ε ”- Ν Ν . ’ .. ζ - / σά 

ὑμᾶσ οἱ σὺν ἐμοί ἄδελφοί. 23 ἀσπάζονται ὑμᾶς πάντεσ οἱ ἅγιοι, 
/ , 3 - - 

μάλιστα δε οἱ ἐκ τῇσ Ἀαίσαροσ οἰκίασ. 
ωὉ « ’ - ’ Ρ] ον σ- ος Ν ” / 

25 Η χάρισ τοῦ κυρίου Ισοῦ Ἀριστοῦ μετὰ τοῦ πγεύματοσ 
{4 - 

ὑμῶν. 

90. η δοξα (49): κἲ Ρταεπῃ ὦ | των αιωνων: ΚΙ, 4τ. 80. εαἰἰαῖ οπι 

21. ασπασασθε: Εᾷ ασπασῦθαι 

25. υμασ: ΕΕΙΑ ρ οἵη { Εᾷ µαλλειστα, 45ο µαλλιστα | δε:τ ΙΤ. 116. 
οφ εἰχί 0Ἠνπποδς» Τμάτί ΤΠΡΙΗΥΙ Απιζτβέ οπι | εκ: Ὦ απο 

25. του κυριου Απ ημων ουπι ΝΑΒΕΕΙΟΚΙ, αἱ Ρ]α ἆ ο 6 απη αασἨπα ϱΥΥ 
Ρ χί απ Ευίμα]ζοᾶά Ώαπι αἱ ... ς (60050) αἀά ημων οππα ΡΕΤΕΕΤΡ Κ56Υ 

αἱ νὶκ πια ΕΥ νσο]θ ία ἀθπιῖά ἰοἱ αἱ «ορ ΦΥΥΣΟΝ δίρ «,Ἡ αθίμ Ον Τμάτί 
αἱ Υἱείοτίη Απιυσςί αἱ | µετα του πνευµματοσ (9’’) οµπι Ν ΑΒΡΕΕΘΡ 

6 11. 81. 4τ. 6133 Τὸ. 80. 118. 190. δρε ἆ ο ξ στ ν6 ϱ0Ρ αΤΠΙ βθ{] 

Ἐπίπα]εοά Ώαπι Υἱοοτίη Απιριςί αἱ ... 6 μετα παντων ο. ΝΕΚΙ, αἱ Ρ]αυ 

ενταί Ο)τ Τμάτίι ΤΗΡΗΥΙ Οεο | υμων βἴπε αμηή» «εΝπ Ώρα 4τ. Εἔσ εα) 

(αρ α0πΙ5) 0Η1565 Επίλα]εοὰ ὙΠοίοτίη ... ς (4000) αάά αμήν «Τη ΝΑΡ 

ΕΚΤΙΙΡ αἱ {6γθ ΟΠΙΠ ἆ 9 1 νο οορ βΥΓγῦ ΑΥΠΙ αεί] ΤΗάτί Ταπ} Απιογςί αἱ 

Βιὐδοι{ρίίο: ΑΒ 1Τ. 196. προσ φιλιππησιουσ... ΡΕ προσ φιλιππην- 

σιουσ (5εἆ πίεγαπε 4, 1 φιλιππησιοι) επληρωθη αθχεται προσ Θεσ- 

σαλονικεισ ᾱ. Τίοπι Εᾷ ετελεσῦη προσ φιλιππησιουσ αρχεται προσ 

πολοσσαισ (1, 6. --αεισ). Βιηϊ έν τ΄ εωρζοῖ αἴ [ρε ἐποῖρ αἆ {εβδδα- 
ζοπῖσεπκδες Ὢγοίοφμς, ἆ αἆ Πιζίρρεπδες επρζ{οῖί ἐχιούμεέ (4 πας α ἆ πιέβδα 

α τοπια) αἆ ἰοβδαἰοπίσεπδες, { 6 επρ{ίσϊ αἂ Ρ]ΙΙ2. ὑπιαἰρίέ αἆ οοἴοβξεπθεξ 

(ἴ οοἴοβεπθεθ), απι αἱ επρἰῖοιέ ερἰείιῖζα (οπΏ ΒάΠΡΔΙΙΤΩΡΡ α|) αἆ ϱέρρ. ἑπ- 
οὗρῖέ εφἰδέ. (οιη ΦΑΠΡΔΗΠΙΡ5 1) αἆ οοἴοδεπθεθ, ἴι εωρί. αἲἲ ϱηζίμρεηβες ὑπο. 
ατρ. αἆ ἐλεβδαῖῖ., νστιδ 18ο μπη ερ. αἲ Ρ]1. θογέρία ἆε 12ε γοπια, ]ιαδεί 

ΦΕΥΒΗ5 ΟΟΟΕΙΧΧΧΝΠΙΠ.... Ἡ του αγιου αποστ. παυλου επιστολη προσ 
φιλιππισιουσ εγραφη απο ϱωμησ δι επαφροδητου, ὃτ. αἱ εγραφη 
απο ρωμησ δια (δν) επαφροδιτου, Κ αἱ προσ φιλιππησιουσ εγθραφη 
απο ρωμησ ὃν επαφροδιτου. ΒἰπιΗέευ αῖ (Ρ πον Παπεθ)... ς(Ξ αυ 

ὦσ) προσ φιλιππησιουσ εγραφη απο ρωμησ δι επαφροδιτον. Οοπβτ- 
πιθηξ απο ϱωμήσ ἨΕΟΤΥΚΙ, 8ἱ Ρ]α νρζᾶ αγταίτ «ορ Επίμα]εοά ΟµΥ Τμάτί 

Ειίμα]; επι δι επαφροδιτου ΚΙ αἱ Ρ]α βγταί οίς, οορ αταὈδΗρΣ δια 

τιµοθεου και επαφροδιτου. Ο8 εἰ. Επίμα]οἆ εγραφή απο ϱωμησ Όπο 

παυλου και τικοθεου ὃν επαφροδιτου προσ φιλιππισιουσ. Ῥταείετεα 
ΠἹπηθταΠ{αΥ στιχοι ση (ΐα κτ, αἱ Ρρ]α Επίμα] εἰ Επίμα]σοᾶ), σ΄ (81ο 

κοοτς), σι’ (5ῖς 21. 194.), οεγθις 989 (νρθοᾶ Ἰαομπα, νίᾷς «αργα): 1έεπη 
ἵπ ραπεῖς οσπι Επέλα] αναγγωσεισ β΄, χεφαλαια ζ. Ναπιεγαῖ ΑΠΙ Ο8ΡΡ. 
19. {απ ΙΤ (οπιϊβδῖς ππηεχίς 18 εί 19 αἆ νν. 91 εί 99). Ίπ Β αὓ ος’ αἆ 

ο’ ρετρίίαν. 

1, 18 

σα 6, 18 



π2ῦ 1Ἱ. ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΗΕΙΣ. 

ρ 

ΒΡΗ 1, 1 οἰς 1. Παῦλοσ ἀπόστολοσ Χριστοῦ ᾿]ησοῦ διὰ θελήματυοσ Θεοῦ καὶ 

Τιμόθευσ ὁ ἀδελφὺὸσ 3 τοῖσ ἐν Κολοσσαῖσ ἁγίοισ καὶ πιστοῖς 
ΈρμΊ,δειο ἀδελφοῖσ ἐν Χριστῷ. χάρισ ὑμῖν καὶ ειρήνη ἀπὺ Θεοῦ πατρὸσ 

ἡμῶν. 

Ἄ προσ κολ- εππη ΝΑΒΚ αἱ τηὰ. ΤΟΓΠΙΑΠΙ χολοσσαεισ ἀθάϊπιαβ οἳπη ΝΒΟΡ 
ΈΕΑΙ, αἱ δαΐ πηα (17. κολοσαεισ), Ίἴεπι 1 να, αὲ εἴῖαπι ςὰ (ὓ Μα; οοπίτα 

ς Τη Τϊ κολασσαεισ επ ΑΕΒ.κ αἱ Ρ]α (τ αρ Φοτὶ, ϐ αρ ΜΙΠ) ΕπαίλαΙ 

σοᾷ αἴᾳιθ εἰῖαπι ΥΥΡ 6 Ετ, Εἰίαπη ν Ρἱ5 ἵη ΒΙΠΕ Ρ8ΡΊη8 κολασσαεισ, 

1ρ]άθεπι α (Ὀ15 κολοσσαεισ, 8ΕεΤΠΕ] κολοσσαισ) ΒΕΠΊΕ] πολασσαεισ, 861Π6ἱ 

πολαοσαεισ Ἠαῦαί. Ἠὶκ ἁαπρίαπι ο8ί ᾳπῖπ κολασσαεισ βοτ]ρίατα ἵπ Ἱπ- 

βοπ]ρίῖοπε, ργαεβογέῖπα αἀβιιπιρ{ῖΒ ἐδβρας δα υ5ογ1ρ{]οΠῖδ, ααοθοτ]{α[15 

Ρρ]ά8 α]ίετα Ἠαρείῦ. ΑΠῑον 4ί 1, 2 ἵπ Ίρδα ερὶδία]α, αΏὶ που 8ἵπθ ατβί- 

Γχῖο βογ]ρίπτα κολοσσαισ 6ππι κολασσαισ ρατπιπίαίαπ, Τ]]α γετο 8ἱ 61Π1 

σταν]5β]π]ῖ8 {εδίθας ΝΕ) είς ταπείαχ, ηθο ἵπ ΜΗ{π]ο κολασσαεισ βοτ1ρ- 

έατα ΒασίπαπθίΡια5 τεβήῬ ας νἱἀείαγ ΡΓΒΘΓΕΤΘΠΚΔΑ ... ΡΕΕᾷ αρχεταιπροσ 

κολοσσαεισ (ἆε ερϊβίιι]α 4παθ ρταεσθαϊί ν]άο β1ρτα). Ὦ6ε ΤαἰϊπΙς ϱο0- 

ἀῑοῖθας ν]ιᾶο αἆ Απεπι ερ]ςείπ]αε αἆ ΕΠΙΙ1ρρ. .... Ἡ αἱ του αγιου απο- 

στολου παυλου επιστολη προσ κολοσσαεισ, Ρ [του αγι. αποστ.] παυ- 
λου επιστολη προσ κολασσαεισ, 3Ο 15ὲΥ ΑΙ επιστολή προσ κολασσαεισ, 

120. αἱ η προσ κολασσαεισ επιστολη. Είο ... « παυλου του αποστ. 
η προσ αολοσσαεισ επιστολη, ς η προσ πολασσαεισ επιστ. παυλου, 

68 Βᾳ παυλου επιστ. προσ κολοσσαεισ. 

1. 1. χριστου νησου ΟΝΠΙ ΔΑΒΕΑΙΡ ΙΤ. δρὲ 4 ϱ Ερ απι {ι α]]ΔέἨπῃ (Ορ ΒΥΤΡ 
Βαίμαιοεοᾶ ΦΥΠΟΡΒΟΟ (ΑΙΠΟΡΡΖ) Ώαπι Απιζιςί ΗΙεγ Οαββίοάζοπιρ]εχτθ 
εως τησ. χουν. εστι ΡΣΙΕΕΙΚ αἱ ρ]εν νσέ]ε ἀθιιῖά {οἱ αγ] ΘΥΥΣΟΒ Άγπι 

ααίὮ Ον Τ]άτί Ἠιαετρ]επῃ 1,48 

9. κολοσσαισ (οίῖαπι ςὸ 40 7) οππι Ν(Α ΠΙΒΕ)ΒΡΕΕΑΙ, (5ο ΡΕ εν κο- 

λοσσαεισ) αἱ βαΐ πια] (9 αρ Βοτί) 4 ο ἔρ νρ ατπι ΟἨνῦτο Τπάτιοοα 

ΤΗΡΗΥΙ. Τετ Ο1επιδθὸ κἂν τῇ πρὸσ κολοσσαεῖσ οἳΊ1 τοῖσ ἐξ ἑλλήνων 
ἐπιστρέφουσι κολοσσαεῖσι, πες α1ξοι 335: 653 εκ οἀπαίσπο, Ἐαάεπη ἔογπ]α 
ἨΗετοβοίΆ 50 Χεπορ]μαπαῦ 1/16 Θ{γαΡ15 αλ]: ἵηπ παπηῖς ΙπΥθη]ίαγ κολοσήη- 
γων εἲ κολοσσηνων», οί Εεκμε]ζνάτ... ς ΑἨ ἴωπ (εκ 6ΙΓΟΤΘ) Τ4 (εκ οττ) 
πολασσαισ εαπι κΡ 1Τ. ὃΤ. αἱ ρ]α850 Αγταῦτ (6εᾷΡ πΙΒ 6Η κολσσαισ «οἵ- 

ταρίθ) «0Ρ (κολασια) ΟΥ1111: 5585 ϱοἱήν1τά Αγπορβὺὸ Ομτέοᾶ Τματί (ἘΕπιμα] 
Ἴπεβει ὔ03 πρ. κολασσαεισ) Ῥπίά. Ἑαάθιι Γοχπια Ρο]γαεπῦ]ό Ἠετοᾶοί 

ο Χεπορ]θᾶά :: ν{άείπχ κολασσαν δεπρίατα 5οηβῖπα η αδάπῃ ἀΡἱ556, 
Αἱ Ίπάς ποη βδαι αχ Ίαπι Ῥαπ]απα Τέα δετ]ρεῖθεο. | αδελφοισ: ϱ απίε 
αγιοισ κ. πιστ. ΡοΏ, Ίἴθπι ΒΥΥΔΕΒ | εν χριστω ουπι ΝΗΡΟΕΥΚΙΡ αἱ ρ]οχ 



ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ πι πο 

« ο) - - - Δ Δ -- , ς - - 
Ὁ Εὐχαριστοῦμεν τῷ δεῷ καὶ πατρὶ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ιησοῦ γ1, 5 

Χριστοῦ πάντοτε περὶ ὑμῶν προσευχόµενοι, 4 ἀκού στον ῃ οἱ ὑμ οοσευχόµενοι, 4 ἀκούσαντεσ τὴν μις 
ο - 5 -- 4 ει] ο 5 

πίστιν υμῶν ἓν Χριστῷ {ησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην ἦν ἔχετε εἰσ πάντασ 
{ ’ ’ 3 -.- -- 

τοὺσ ἁγίουσ Ὁ διὰ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν τοῖσ οὖρα- 
- α ) Β » η ” 5 - 2 

νοῖσ, ἡν προηκούσατε ἐν τῷ λόγῳ τῇσ ἄλῃθείασ τοῦ εὐαγγελίου εόνσι 
- ’ ιά - Ν - { 

ϐ. τοῦ παρόντοσ εἰσ ὑμᾶς καθὼσ καὶ ἐν παντὶ τῷ κόσμῳ ἐστί, 
; Δ 2 »» α 

καρποφορούμενον καὶ αὐξανόμενον καθὼσ καὶ ἐν ὑμῖν, ἄφ ᾗσ ἡμέ- 
3 ’ νο) / ΔΝ / - ο ᾱ 3 ε να] Ν 

ρασ ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ Ἱ καθὼσ 

ΒΥΤΡ αππι αεί ΟµΥ Επιμα]εοά Τματί Ώαπα... Ἰωπ αἀᾶ νησου επι ΑΡ” 
Ε"Ἐα 17. 51. Τὸ. ἀ ο βΥρ «ορ (8ΥιΣΕΝ τὸ χο) Απιρτβί αἱ | πατροσ 

ημων 8ἱπο αἀάῑί8πι οαπ Έρεκι, 17. 99, 46. 109. 115. 1ττ. 118. 219. 

958. ἀ56τ Ἰδοἳ οαΙἰΧί 45 ἆ ϱ αιά [ὰ ασ] πιατία βαΏξῦ ΒΥΥΣ6Ώ ϱ{Ρ ΙΧί 
αθίμΤο αχροᾶνν Οτ]πε αν ο Ο1912 οι 1ο Ἐί ΟΥ ᾳαϊάεπι βἷς: ,,Αά Οο- 
10586Ἠ868 νθ6το: «ταίία ωοδίδ εἰ ραα α ἄεο Ῥαΐγε ποβίτο ἀῑοΙτ, εἳ ποῃ 

αἀάῑΙ: εἰ ἄοπιῦιο ποδίτο «εδ ΟΛγίδέο". Τεπι ΟµΥ513 ἀπὸ θεοῦ, φησί, 
πατρὸσ ἡμῶν. καίτοι ἐν ταύτῃ τὸ τοῦ χριστοῦ οὐ τἰθησιν ὄνομα, εξ 
10,ΤΤ4 κάκεῖνό ἐστιν εἰπεῖν, ὅτι κολοσσαεῦσιν ἐπιστέλλων καὶ εἰπών' 
χάρισ ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸσ ἡμῶν, τὸν υἱὸν ἐσίγησεν καὶ 
οὐ προσέθηκεν ὧσ ἐν πάσαισ ταῖσ ἐπιστολαῖσ' καὶ κυρίου ἰησοῦ χρν- 
στου...-.. ς(- αρ Φᾳ) αἀά και κυριου ιησου χριστου ΕΠΙ ΝΑΟΕΑ αἱ 

Ρία ἔᾳ νρτ]θ ϱοΡ αγπΙ Δ6ΕἴΠΡΡ Τμάτί Ώατα αἱ Απιῤιςι; επ Ρ {οἱ και 

ιησου χριστ. του κυρ. ηµ., ἀειπὶᾶ ΒΥΤΡ ο." εἰ 6Ἰωμθίο Ίεδι ἀοπιῖπο πιοδίγο 

ὃ. ευχαριστουµεν ... 6 ατπιεᾶ ευχαριστω | και πατρι ΕΙΙΠΙΠ ΝΑΟΡΟΕΚΙΡ 
8] οπηησίᾶ (Φε 114. κ. τω πατρ.) ἴ νΕ αἲπι ἨΒι]α|οοά Τματί Ώαπι 
Απιουβί αιοίσοσαί βεηί 135... Ίη τω πατρι οππι Ῥ"εα ΟΗτὸτ", εἰ ΤΙ 
πατρι επι Βο”. Τἴεπι ραΐτί ὰ ϱ ϱ Ἱαγ]”” αγταϊἩ ορ αθἰ]μπόῦ αγθ ΘΙΙΡ8 

εἴθοᾶνν Αρνί θες] 9965 ϱαββῖοᾶ | ιησου χφιστου: Β ΟΠ χριστ. | περι 
υμων εππι ΝΑΟΡΕΕ3ΚΙΡ αἱ Ρρ]εν ΥΕΑ Οµσ Επίμα]εοά Τ]μάτι Όαπι 
εως ΟΡ’ Ἰπ υπερ υμ. ουπι Εν" ετα 17. ὃτ. 41. Τὸ. 116. ΘΥΤΡ ΤΗΡΗΥΙ 

4. ακουσαντεσ: ΙΤ. δεῖ ακουοντεσ | την πιστ. υμων: δ1. δτ. 99. 4Τ. Τὸ, 

80. ο5ὲῦ 41 ραιο αάά την | εν χριστω (αἳ. Ἀθ): ν”Α εν κυριω | ην εχετε 

οππῃ ΝΑΟΡ"Ε"ΕΕΡ 4] Ρ]β15 ἆ ο {ας νρ εοΡ 87ΤΡ ατ1Ρ5 αἲπὶ Επίμα]οοά 
Απιῦσιι α].... ς την (:: εκ Βρὴ 1, 16) οππι ΡΕΕΣ ΚΙ, αἱ Ρία »ΥτδεὮ Ον 

Τμάτί Ώαπι αἱ... Ὦ Ρ]αΠθ ΟΠΙ 

6. εν παντι: Κ ΟΠΙ εν | εστιν 6ΙΠΙ ΝΑΒΟΡ" ΕΡΤ. 81. 99. 4δ. τ1. 80. 129. 
1ττ. 958. 8Ρ9 8Ρ8 ἸδοΙ ΡΑΠΕΡ ο0Ρ απ αθί]ι ατ1Ρ5 ειυθάνν Επίμα]οοᾶ 
Απςεῦ 198 ϱ{199 εεαπίέ ος] 45 (91568) Βοάπ] ... ς (4999) ΤΙ Ρτ8εΠ] καν οππι 

Ῥ0ρβίεΕ" Εακι, α] Ρ]ετά είς νο βγτας ΟἩσγ Τμάτί Ώαπῃ αἱ Απιοιοι αἱ 
Γκαν αυξανομενον ΟΗΙΏ ΝΑΒΟΡ"Ε"ΕΟΡ αἱ Ρ]αβῦὸ ἆ ο {ῃ νς βα1ξῦ «ορ 
γταίσ αΓπι αγ αρ ααίῃ ΟΠτδΤὸ οιδ 13 Ῥπίμα]εοὰ Τμ άτε Ώαπιεοπῃ Αρ 

τες (αὈ1 απίθ) Απιῤργδί α]...ς (- αυ 5) οπι επ Ῥθε(ορ” κ αἱ] ῥρία 
(Ὀαπαΐχί, ᾳαοᾶ πἰΒΙ] να]εί οοπιπηεπἰαχίο οοηίχα {εείαη{ε) | εν υμιν: 5ἷο 

ᾱ, Ίΐθπι Ῥ0είο ΒΠΡΘΙ ΤΑΘΙΓΑΠΗ: ναΐν Ρ813 οπικίββο εν |. εεταξί οἱ) ησ 

Τ. καθωσ 8ἴπθ καν ΟΙΤΏ κΑΒΟΡ΄ΕΘΡ 1Τ. 28. ἆ ο {ρ νᾳ Ρο ΒΥΙΣΟΝ «ορ β4]1Εῦ 



ᾱ, 1 

Έρ]ι 1, 15 8 

ρα 1, 8 

1 ΤΗ 9, 19 
ΕρΙά, 1 

το8 λ 8, ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΔΕΙΣ 

ἐμάθετε ἀπὸ Επαφρα τοῦ ἀγαπητοῦ συγδούλου ἡμῶν, ὅσ ἐστιν 

πιστὺσ ὑπὲρ ὑμῶν διάκονοσ του Χριστοῦ, ὃ ὁ καὶ δηλώσασ ἡμῖν 
τὴν ὑμῶν ἀγάπην ἐν πνεύµατι. 9) 4ιὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖό, ἀφ᾽ ᾗσ 

ἡμέρασ Πκούσαμεν, οὐ παυόµεθα ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόµμενοι καὶ 

αἰτούμενοι ἵνα πληρωθητε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ Θελήματοσ αὐτοῦ ἐν 

πάσῃ σοφίᾳ καὶ συνέσει πνευµατικῇ, 10 περιπατῆσαι ἀξίωσ τοῦ 

κυρίου εἰσ πάσαν ἀρεσκίαν, ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ καρποφορουν- 

τεσ καὶ αὐξανόμενοι τῇ ἐπιγνώσει τοῦ Φεοῦ, 11 ἐν πάσῃ δυνά- 

µει δυναμούμενοι κατὰ τὺ κράτοσ τῆσ δόξησ αὐτοῦ εἰσ πασαν 

ὑπομονὴν καὶ µακροθυμίαν, μετὰ χαρᾶςσ 12 εὐχαριστουντεσ τῷ 

αθἰἩ αγ ρ5 οοεᾶνν αγπῃ (9) Επαίπα]οοᾶ Απιζιαίι αἱ... ς (- ἄὐ0ο 57) αάά 

και οπτη ΡΕΕΚΙ, 41 Ρ]αει ΒΥΤΡ ΟΥ Τμάτί Ώαπῃ | εµαθετε(Εα µαθεται): 
Ν επαθατε | απο: 1Τ. 80. 120. Οµ5Τ5 Τμάτίπαρα | υπερ υμων οπι 
ΝΟΟΡΡΟΘίΕΒΚΙΙΡ αἱ Ρ]ον ἆ 6 Ενρ ϱο βγυταί! ϱ0ρΡ ΑΤπι αθίὮ ατΗΡΣ εἰοθᾶνν 

Οµν Ἐπίμα]εοά Τ]άτί Ώαπι Βεάα] αἱ (εί. Απιοηισιώσι σεᾶ νῖᾶε ρο5ϐ) ... 

«ο 1659. ΑΡ’ Ίμπ υπ. ηµων οἶπι Ν ΑΒΡΕΙ"ΕΕ)ᾳ ὃ. 189. 98. 48. 59. 80. 
91, 109. αδοιξ σ Απιυτςίζοπι (φιῦ εἴε ποὐηϊνγαυτέ ογαίίαπι (6]γ1φέέ υΐσε 
αγροδἰοίζ) | του χριστου: κ 8. 1087 οπιτου ... ἐνεα ϱο Ο)ωέζ Πε8ιι 

9, και αιτουµενοι ΕΙΙΤΏ ΝΑΟΡΕΕΕΙΡ αἱ Ρρ]εχ Τ{ νρ τα] Ο1επιδ” Ρ]1ά(τ1 165 
Ον Ἐπίιαἰοοά Τμάτί Ώαπι εἰίο... Ἐκ 29193 ΡΑ-ΑΙΠΙαίδ45 Αγποῦιη 555 

(εεδίο ΦαΏ) οπι | την επιγνωσιν εἰ. "εί ΟΙεπιδ» οία... ϱῦ ὃτ. 61. 
80. οδεῖ οαξϊχί τη επιγνωσευ. Οἱ Τα πῖ: ἐπερ[εαπιῦαϊ δοϊεπέία ἆ 6, περί. 

αρηίοπε (8εὰ απι" ὑπ αρπίέοπε) {να 8εᾱ ρ πιρί. οορδξέοπεπι 

10. περιπατησαι 51Π8 αἀα1ίαπι 61η κ«ΤΑΒΟΡ"Εα 17. 293 97. 99. 5τ. 116. 
118. α] α]ῖα Ο16πιδδ” ΒιίΠα]εοᾶ, Ί{επι «ορ ...ς (Ξ αυ Β2) ΤΙ αἀᾶ υµμασ 

6πΠῃ ΝΕΡΟΕΚΙΕ αἱ Ρ]εχ Ον Τμάτί Ώαπι, Ιέεπι αἲπὶ | αθεσπκιαν οΝΠΙ ΝΑΟ 

ΏΕΕΩΡ αἱ (Ρὸ αρέσκιαν, α αρεσκίαν) ... 5 Τμ Τϊ αρεσκειαν ουπα Β1, αἱ 

ψιοτνῖ | του κυριου αἳ. Ο1ενηδδ” ΡΙ4 1 165 (περιπατουντεσ αξιωσ του 

κυρ.): ΑΤ. {νε δΥτΣΕἨ αγθ Τά]αἲ 30τ ΑΠΙΡΣΡΙΣ 1919 ο] τ. Θεου (5εά Απιζγοι 
εο Ρτο ἄεο) | τη επιγνωσει 6ΝΠΙ ΔΑΒΟΡΤΕ"ΕΟΡ ΙΤ. τ1. Τὸ. αἱ πι ἴο] 

ατπι Ο16πιόδ” Ειίμα]σοᾶ Ογτίμες 356 ΜακΙπιησδίαα 4: Ίτεπῃ εν τη επιγ». 
καθ, 10. 91. ἀπ. Ονὸδῦ. 984 ἵπ βοἰεπέία (5 αφπτέίοπε) Ἱϊ νρς]ε (εί. ξα 

ἀθππίά) ... ς (Ξ5 αὐ ΕΣ, δε αὐ’) ΤΙ εισ την επιγνωσιν εὐπα ΡΕΒ" "ΚΙ. 
αἱ ρ]ει Τμάτί Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ Οες 

11. τησ ὃοξησ: 1Τ. τ.ισχυοσ | µετα χαρασ: «Ἠπῃ 8649 οοπ]απαίπηας 

Ομῦδό ΤΠρΊΙΨ1 Ο6ς, ἴέθιη ΦΥΥΣΕΗ, Πίετη ϱ ἆ (1η αἴτοςπε µετα χαρ. ευχαρ. 

παπι 5ἰοματα οβΠοἴαπ{) είς ... ς απίθ ευχαριστ. Ἰπίετριπςί. Οσα ἁῑ- 

αΙπο(Ιοπῖ {ανετα ναϊν Ρ πιδ ΟνΙπί 3451 (, ΠἩπνοπῖο Ῥαπ]απῃ -- αἆ Οο1ος- 

Β6Ἠ865 Ίαςς 8δετ1ὈθηίδΏι: ϱγαξίαξ αηεπέες ἄεο βαἰγὲ εἴο) ΑΙΠΙ15 14125. 

315 Ῥαρτερε ἅτι ΟΥταΕΤΘ0 (ᾳπἳ οπΏΠθΒ αΏ εὐχαριστουντεσ Ἱπεῖρίαπτ) | ευ- 

χαριστουντεσ: ΟΕΡΙΗΕ ἐ9ε] 52. 99. αἱ εὐχαριστουμεν (οἳ -με ᾳποᾶ -μεν 

Ιαρεπά απ ο5ί) :: η πδπ] ]θοίῖοπίς οος]εβίαβίῖέαε .... Β αάἀ αμα | τω 



ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1, 16. που. 

πατοὶ τῷ ἱκανώσαντι ὑμᾶσ εἰσ τὴν μερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων 

ἐν τῷ φωτί, 19 ὃσ ἐρύσατο ἡμᾶσ ἐκ τῇσ ἐξουσίασ τοῦ σκύτουσ 
καὶ µετέστησεν εἰσ τὴν βασιλείαν τοῦ υἱου τῇσ ἀγάπισ αὐτοῦ, 
14 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν, τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶ», 

15 ὅσ ἐστιν εἰκὼν τοῦ Φεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκοσ πάσησ ατί- 

σέωσ, 16 ὅτι ἐν αὐτῷ ἐπτίσθη τὰ πάντα ἐν τοῖσ οὐρανοῖσ καὶ 

πατριο. ΑΒΟ"ΡΕΡ Αα] Ραΐ τη ἆ 6 4ΠΏ ϱο ΥΤΡ ἴχί αγΠΙΖΟΝ ααἲι Ρ 140] 995-415 
Βαβτεξε{τ1 Ογγοί 60 οιπεδί1ότΕ(]α]{οἆ ΏαπηξΟΠ1(πατερα ημων λεγειτον 
ϐεον) Ααρερᾖ1τ,,, κ ὃτ. Ες πιδ νρο]ε {ια αἱ ΒΥΥ5ΟἨ ϱ0Ρ αΓΠΙΊ5ο αγΌ θάνν 
ΟµΙπί3ΗδΙ τω Θεω πατρι, Ε Θεωτω πατρι... οὗ αἰδὸ ἀεπιῖά Ἰατ]” 

(6ΥτΡ Θεω και ς.") ΑΙΠΙΤ5 Ῥαδμεκσα1τ 1341 Τμάτί αἱ Απιζιιί αἱ τω 
Θεω και πατοι | τω νκαγωσαντι ο. ΝΑΟΡΕΕΚΙΡ αἱ Ρ]ετ νᾳ «ορ βυτα ΟΥ 
ΤΠ 33451 Ῥακτεβς 4Τ1 ολες 1Τ Τ)1 411195. 4150Ο]Υ ΟγνπεΣίΕι{λμα]εοᾶ Τμ άντε Ώαπη 

ΑπρερΣίτα| ... Ρ σα 1Τ. 80. ἆ ο {ς πιδ σο αὖπῃ αθἲἩ 1 541 Απιῤιςί 
Υ1ρΥ81ΙΠΙΤ26 τῳ καλεσαντι ... ΙΠ τω καλεσαττι και ικανωσαντι ΟΙ Β 

Γ υµμασ μπι ΝΕ 4. 98. 80. 115. ο56Γ απι {Οἱ ΑΥΤΡ 1η6 ΑγΠη (2) αεἲἩ Ρ1ά ΕΙ 
315 ΠΗΡΗΥΙ Απιζιι... ς Ίωη ΤΙ ήµασ «απ ΑΟΡΕΕΟΕΙΡ ΑΙ] ρ]εγά είς 

πιδ νρεῖο {απ ἀεπηῖά βγτδεὰ αἱρ ἰχί «ορ ΟγΠΙΦΙ51 ΑίΗΙΤ5 Ρ1ά π1 95 ο(δήῖ 
Βαρτοβε είλεχα (Υγποίθο οεπεςί ΟΥ Βι{]μα]σοᾶ Τ]άτί αἱ ΑιισερἍτ αἱ | 

ἓν τω φωτι: ο) 1η εν 

19. ερυσατο «ππΏ Β"ΕΘΡ Ογτβοίθο... ς Τη ερρυσατο «ΠΠΙ ΝΑΒΕΟΡΕΚΙ, αἱ 

εετίε Ρ]εχ είς | ηµασ: Ρ 19. 98. 98. 81. 45. ὔδ. 036Ι 4ΠῃΠ 6ο υµασ 

18. εχοµεν οΝΊΠ ΒΟΡΕΕΑΚΙΡ (Α ]α1εί) αἱ οπιμὺΙ ἆ ο {6 πηὸ νρ Αγγ” αγπῃ 

αεῖΏ ΑίΠ1τ5 14 τί 94 Ον Ειίμα]σοᾶ Ογτίμε5286. 9τ5. 951 ϱ/Δειόυὺ Τμάνί 
Ώαπι αἱ Απιοησι αἱ... Ιπεᾶ πὶπ εσχοµεν οπΠΙ Ἡ «ορ α.μ5 αιυεᾶνν (119 

αοοερἰπιιϐ) | τὴν απολυτρωσιν 8ἶπε αἀἀῑίαπη 6ΙΠΠ ΝΑΒΟΡΕΕΑΚΤΡ α] Ίοηρα 

Ῥ]α (ἆ ο {απίππ γεπιϊβδίοπεπι Ῥεοσαίογιίπι ΟΙΗΊ55Ο νετῦο γεεπερέίοπεπι) 

{6 πιδ απι {α Π8ΣΙ {οἱ α]αεἈπι ΑΥΥΣΕΝ 6ορ βα1ξῦ αγΡ5 αἰθεᾶν) αείῃ ρο 

ΑΙη1Τ5 140195. 841. 416 Οµν Ειίμα]εοὰ ΟΥΤύε5 ϱἰ8οί α] Απιζγρι ας]... 
ς (-- αὐ 82) αἀᾶ (:: εκ ΕΡΗ 1, Τ) δια του αιματοσ αυτου ΕΙ τη]- 
ημδο βαΐ πηὰ νρε]ε ἀεπι]ά ΦΥΙΡ απ Τμάτί Όεο (Που Ίέθπη Τγπί 399 Βας 
ραρίθ45 ᾳπἵ ροῦΐα5 αἆ Βρ]ι 1, τ τοδρἰοίαπε) | την αφεσιν: Εἓ νρδὶκ αγ 

568 Ογτῖμες356 Απιζιςι α] ῥταθιη και... 813 ΟΥΙΑΡΟΙ19Τ οπι (ἆ ϱ οι 
την απολυτρω.) 

15. οσ: ΕΞΙΩΣΣΟ 

16. Ἡυπο ν6ΙΒΙΠῃ οµπι νοτδῖΒ ᾳπαε ργαεσεάιπί πρωτοτοκοσ πασησ κτι- 

σεωσ οπι Μοεῖοπ {ε5ίο Τοτίπιατε δ,]ὸ: δΙ πο οδί ΟἨτ]δίαςδ ρτπιοραπ]έας5 

οοπά1ΠοΠηῖ5, αέ 86ΓΙΠΟ οΥθ8{ΟΓΙ8, Ῥετ Ύπεπι οπιπῖα [αοία Βιιπί δἱ βἶπε 

απο π]Π1] [αοίαπι αβῖ, 5ἱ ΠΟΠ 1π 11ο οοπΕῖία βαηῖ πηῖνθ6ιβα ΙΠ 686115 οί 

1η {θγν]ς, ν{δὶρῖ]]α οἱ Ἰην1εὶὐ]]]α, βἶνε {λτοηὶ δἶνο ἀοπηϊηπκίίοπθβ 5ῖνε 

Ῥτϊηοϊραίας 5ἶνο Ροίθβίαίθςβ, 8ἵ ΠΟΠ οιπεία ρε απ δεί Ἱῃπ 1]]ο 5απί 

ἑοπα]ία - Ἠαθς επῖπι Μο]οπί ἀἱδρ]ῖεετο οροτίεῦαί -, ποη αι ἵαπι 

ημᾶε Ροβιἱββθί αροβίο]α8: εέ {ρθε εδ απίε οπιπεδ.' | τα παντα: κ ἴδ. 

118δ.οπιτα | εντοισ ουρ. (ΟΥ5/18585 Εικάεπι519 Ογτᾶεί εν τω ουρανο) Βίπθ 
τα ο. ΝἉ.ΕΡΤΕΞΕΟΡ Ἰτ. δτ. 0151336. 166 Τ88 (Ογτίλε538τ. ποςί 197. οί θ0. Ί{ρπι 

Έραμ 1, π 

90ο94,4 

1, 90 
ΗΡΗ 1, 10 



ΕΗρ]ι 1, 25 
1 ο 15, 20 

9,9 
Ερ]ι 1, ο 

πιο Ὅὁαι ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 

ἐπὶ τῇσ γῆσ, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητεσ 
εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι. τὰ πάντα δί αὐτοῦ καὶ εἰσ αὐτὸν ἔκτισται, 

1Τ καὶ αὐτόσ ἐστιν πρὸ πάντων καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συγέστηκεν, 

18 καὶ αὐτόσ ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματοσ, τῇσ ἐκκλησίασ᾽ ὅσ 

ἐστιν ἀρχή, πρωτότοκοσ ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς 
πρωτεύων, 19 ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι 
96 καὶ δί αὐτου ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰσ αὐτόν, εἰρηνοποιή- 
σασ διὰ τοῦ αἵματοσ τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, δι αὐτοῦ, εἴτε τὰ ἐπὶ τῆσ 

οπιπία (πίυεγεα) ἵπ οαε[ῖ εἰ ἴπ ίεττα ἆ ϱ {6 νρ (απι - οὐ ἴπ σαεζίς εἰ) 
Τογίππατς δ,19 (ν]ᾷθ αηίθ) Απιριας 2 (11366) ΤΙ] 251. 916. 1904 Απιργαί 4]... 

ς Τί τα εν τ. ουθ. 6ΙΙΠῃ ΝΟΑΡΟΕΣ ΕΙ, αἱ Ρί6γ αἴΠΙ ϱο Οσδ)ΤΣΤ ΑΥγηαπΙοσΕ 
(Βοιι ει 258) Ἐλαςἀθπι»10. 318. 350 ϱμπιςε]! 195. 114. 195 οιαΗῦ (ος, ΜοεΙ1ειδ«8) 

ΟγτΗτ161 Ον Επία]σοᾶ Τ]μάτι Ώαπη αἲ, ἵέεπω Οτἶπί 195 (νε φµας ὑπ. 
οαεῖο βἴνο «ιαε ἵπ ἑέτγα) αἳ1»Τ1. 191 (0ἱ5 Φμαε πι οαεἰ διπέ εὖ φμαε ἴπι 
ἐεγγα) Υἱοἑοτιπατί 1 (6491193165) αἲ: έοπι ο Μοε]]θι5 45 ΑΙΠ11ὅ Α] τα τε εν 

θίο | καν επι ο μπω α”. 059736: 166. 168 (γχίλο» οἰποςί οἰΔοίθ0, 1ίρπιά ο Ες 

νρ Τοτίπιατο δα) ΗΙ]ίοῦ Απιζιιυ Απποιιι α].... ς παι τα επι εἰ Τη καν 
[τα] επι επι ΝΟΑΟΡΕΚΑΚΗΡ αἱ οπιπν1 οίο. Πάρετε [οίαπ 1οσυπῃ αβενί 

Βαςβεχ ὅ; Οτι εν αυτω εκτισθη τα παντα, ειτε ορατα ευτὲ αορατα, ειτε 

Όρονον ειτε κυριοτήτεσ, ειτε αρχαι ειτε εξουσιαι, εντε δυναµεισ, ειτε 
αγγελων στρατιαι ειτε αφχαγγελων επιστασιαι. Βἰπιϊ]ίεν Ο13 339: Τ66. 

τεθ Ειικᾶεπι 120 ϱ(8Η10 1 ειτε ορατα ειτε αορατα. | τα ορατ. κ. τα αο- 
ρατα: δτ. τα αορ. κ. τα οφατ. | δι αυτου κ. εισ αυτον: ὃτ. εισ αυτ. 

κ. δι αὖτ. | εκτισται (6 εχτισαι): Εά κεκτεισται | Τμ εἴτε ἐξουσίαι (τὰ 

πάντα - τοῦ σώματοσ, τῆσ ἐκκλησίασ), ὅσ ἐστιν 

17. τα παντα: ΡΕΕα ΙΤ" απ ΟΠ τα | εν αυτω: ΕΒΙαΒΕ οπι εν, Ίτεπι εέ 

οπιπία ἐῑΙὲ εοπδαπὲ Οτῖτπί 159, εἰ οπυπία ἐροί οοπδἑαπέ Η1] 351: 916. 911. 10θά 

18. η κεφαλη: ΙΤ. ΑΤ. ΑΥΠΙ οπι η. Οἳ 011602 επει χριστοσ κεφαλη εστυ 

τησ εκκλησιασ. | οὁ εστι: ΕΕία δΤ. ο εστιν, Ἱεπι δ φηῖ ἕ φιοᾷ εδἰ | 

αρχη: Ίτ. 19. 94. 46. ὅδ. Τὸ. ΟΗΙ ΣΣ Οεεὔοπι απαρχη ... Ὦ πα ος 

"5ος ή αρχη | εκ των νεκρων εἲ. κὸ ΟΥ Μεει] 215 1” ΑΠ. οίς, Ιἴεπι 

ο δν. εω πιοτέµίθ Πε πε 15 Οτ]πί ἁλοτ ΟΥρ:56 ΗΙΙ 41: 516 Απ, 4ἱ 
κ Ἐδιηςθ]! 6ὅ (οχσοᾶ) Τγίπί220 (Ῥγίπιοφεπ. πιογέιογπι) 911 Εν 

πο. ὃς οππη ΝΒΟΕαΚΙ, αἱ Ρρία Ροεταιδίρρ 1534 Ο 115 Β9άθπι”36 ἙρῖρΗ 

β68 Τά τί αἲ.... ΑΡΕΡ 9ἱ τη ΜοποἰπιοςΏίρρ Στο Ώβρς ὔδά Οµν Επαίμαιεοά 

ΟΥτβά 109 οἱ προ! 197 Ώαπι ηυδο.. 

90. αποκαταλλαξαι: Α -ξη | δι αυτου 860 6ππη ΝΑΟΡΡΕΙΟΕΚΡ αἱ Ίοηβο ΡΙα 

αγταίς ϱ0ρ αγΌεάν’ ρο Οτόδὸ Τινάτί Ώαπι. Ῥίο ΟΗΥ: ὕνα μὴ νομίσῃσ ἓν 

(εοσεῖας αν1 ομἰθ10 πέντε) εἶναι μηδὲ τὸν σταυρὸν εἶναί τι καθ’ ἑαυτό, 

λέγεν᾽ ὃν ἑαυτοῦ. Ῥαπ]]ο απίο δδί: διὰ τοῦ αἵματοσ, φησί, τοῦ σταυ- 

ροῦ αὐτοῦ δὲ αὐτοῦ, εἴτε τὰ είς). ΟΕ εἰ. ΕδβΣ535 γέγραπταν δὲ σα- 

φῶσ -καί' εἰρηνοποιήσασ δὲ αὐτοῦ τα ἐν τοῖς οὐφανοῖσ καὶ τὰ ἐπὺ 

οίο, Ἰάδιηϊας (αρ Μαἱ164): οἷον καὶ ὁ τοῦ Θεοῦ υἱὸσ εἰρηνοποιήσασ τὰ 

πάντα ὃν ἑαυτοῦ τά τε ἐν οὐρανῷ καὶ τὰ ἐπὶτ. γήσ .... 606 Τ,η(8ᾷ ποπ 



ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΛΕΙΣ Ὅου που 

7ῆσ εἴτε τὰ ἐν τοῖσ οὐραχοῖσ. 31 καὶ ὑμᾶσ ποτὲ ὄντασ ἀπηλλοτριω- 
µένουσ καὶ ἐχθροὺσ τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖσ ἔργοισ τοῖς πονηροῖσ, νυνὶ 

δὲ αποκατήλλαξεν 23 ἐν τῷ σώματι τῇσ σαρκὸσ αὐτοῦ διὰ τοῦ 14 
Θανάτου, παραστησαι ὑμᾶσ ἁγίουσ καὶ ἁμώμουσ καὶ ἀνεγκλήτουσ 
κατεγώπιον αὐτοῦ, 29 εἴγε ἐπιμένετε τῇ πίστει τεθεμελιωμέτοι καὶ 

ἑδραῖοι καὶ μὴ µετακινούμενοι ἀπὸ τῇσ ἐλπίδοσ τοῦ εὐαγγελίου οὗ 

ἠκούσατε, τοῦ κηρυχθ έντοσ ἐν πάσῃ κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν, οὗ Ἡνι5,τ 

ἐγειόμην ἐγὼ ΓΠ[αῦλοσ διάκονοσ. 

Ρ6γ ΕΙΤΟΤΕΠΙ Ἠαῦπεταί) οπι επ ΕΡ"σεατ, 10. 993 91. απ. 57. τὸ. 90. { 

8ος α] Ῥαιο (εί. οα{ἰΧί) Τε νο φα]ξῦ αὐπι αθίῃ αρ Οχήά46 (καν το” 

ειρηνηποιησασ δια του αιµατοσ του σταυρου αυτου, ειτε τα επι τησ 
γήσ ειτε εἰς) οαἰξβῖ 6ΡΗ 150 οισ8ί 11986 ομἶπί 2,186 (, αἷσπέ οἱ αροδίο]αβ ἁἷ- 

οἳς απία ρασοϊβσοαυϊέ Ρε δαπιφιὔιετι ογιιοίς διιαο σἵοε φιιαε )ὶ 399 3939 (γα- 

σεπο Γαοΐεπς Φεγ δαποιϊπεπι ογιιοῖς διιαε δἶνε δῤεΥ εγταπι δἵυε ὕπι σαεἴῖθ) 

Ειϊλμα]σοᾶ (Ογταρο! 191 ϱιβά109 ΤπρΗγΙ Απιῤγεί αἱ | επι τησ γήσ: Β οἱ 
τησ. Ο8 εἰ. ΟΥ3160: ειρήηνοπονησασ δια του αιµατ. αυτου τα εν ουρα- 
γοισ και τα επι γησ. | εν τοισ: 1, αἲ55 Οµτζθθδεπι ΤΠάτί Ώαπι επι τοισ 

91. Ἐᾷ εκόθρουσ | τη διανοια: Ρ"Ε"Εα {α τησ διανοιασ (Ρ τησ διανοια), 
Ῥταθίεταααπθ Εα Γρ αἆᾶ υμών. Τέεπι ἆ ο πιδῖ Η1Ι340 6εησιις εἴιδ. Οἱ εὔ. 
Πἰπ{ 510 ἠπυπιίοϊ οοφἰἑαἑοπὲ (εἀ ἀνεῖ οπί) εἶμδ, Απιοιςί ἰποπιίο, σοτιβὲ[ζο- 

γαπι εἴιδ; Τετίτο» 6.135 . ἀ4οσθί αροδίο]ας Οοἱοββεπδίθις 5ογ1Ώεηβ ΠπιοΥ- 

έμοβ,Γµΐβδε πο αἴϊφιαπᾶο, αἰεπαίον εἰ ἰπίπιίσοϐ 8εηΡΙιΒ «Ἰοπιῖπί, οι τι 

ορετῖδιιδ Ρεδδπεῖε αφεὐαπιις'', Β6ΔΠΙΒΤΟΣ19 Πτα αξ-πος φιιοπάαπι αἴτεπαίος 

εἰ ὑιπιίσος 8εΊιι ἴπ πιαζές ορεγίδιις ογεαἰογὲ γεαέφιέ πι φγαξίαπι' | νυνι: 

Έα νυν | αποκατηλλαξεν (Ρ αἱ ραις απεκατ.) ΕΙ ΝΑΟΡΕΕΚΗΡ αἱ ΟΠΙΠ 

νι {νο βγταίτ σορ τε]] Ον Ἐπαια]οοά Ογνπερί14ἳ Τ]άτε Ώατη αἱ (ος 

απίο Τετίλατο) ... πι αποχατήλλαγητε σπα Β] 1Τ. απυκατηλλακηταν 

εν Ρ ΕΡΤ 4 ο 6 πιδῖ ϱο Ιτ1ΠΙ 51ο Απιῦγείι αἱ αποκαταλλαγεντεσ 

99. τήσ σαφκοσ: Μεῖοη 9Π1, ἰθθίο Τεγίπατο δ19: « Ναπι οἳ Βπρτα γέεσοποῦ- 

ζἱαγζ πο8 αἲξ ἴπ ΟΥΡοΟΤε εἴιδ Άεν πιοτίεπι: αίϊααθ ἵπ 6ο 6ογροτθ ἵπ απο 

τηοτῖ Ροίπ]έ Ρε ϱΛΓΠΕΙΗ΄’. | σαφµ. αυτου εἰ. [τ]πίδΙ0 οίς ... ΕΕΤα 6 οπι 

αυτου | δια του Φανατου ϱἶπεο αἀαῑίαπι ουπι ΒΟΡΕΕΑΕΕΙ, α)1ρ]αάείρ 

γρ Ρο 5ΥτΡ χι ΟΗτάθΗ Ρἱ5 Ογτπορί 11» Τματί Ώαπι Τετπατὸ Απιζσρι αἱ 
εως ΝΑΡ. α)55 παὐτ «ΟΡ ΒΥΙΣΟΝ ϱ{Ρ ο. ατΠ. αε{]ι ατοθάνν Οτή05 Εα{μα]θοά 
ΓΠΠΙΦ10 αᾷἆ αυτου, Ἠ]πς Τη [αυτου] | παραστησαι: ἆ ο 6 πιδῖ εσ]ῖδείε 
(πι --δ1έε). Ἐτασσθαϊί οηπΊπι: πΊιπο αιέεπι γεοοποιζίαέϊ --. Φιπαϊ τει Απιζιμις 

πιώιο αιίεπι γεσοποϊδαίος -- επ]τφεγε οροτίεί εἰς 

98. και µη: ΙΤ. ΟΠΙ καν | ου ηκουσατε: κ ΟΠ1 | εν παση επι Ν”ΑΒΟΡ"Εα 
1Τ. 9τ. 99. 80. οἳΟΣ ΑΙ ΟµΥ40δ.,, ς (6000) αἆά τη εππι ΝΕΡΕΕΚΙΠΡ αἱ 

Ρ]6ν Επίλα]εοὰ Τ]άγε Ώαπι αἱ | υπο τον οὐρανον: τα 4” Τ4. αἲ.Τ υπ 
ουραν. | διακονοσ οπΙΠ ΒΟΡΕΕΑΚΙ, α] Γετο οΠΙΠ 1 νΡ ΒΥΙΣΕΣ εἰρ ἰχί ζορ 

αγ Ον Τμάτί Ώαπα αἱ Απιζιοι αἱ... ΑΡ κηρυξ και αποστολοσ, Α 

ΑΥ1Ρ ΤΡ κηρ. και αποστ. και διακονοσ, Ειίμα]εοᾷ διακονοσ καν απο” 

στολοσ, αεἲ]ι πηρ. και διακ. 



Ερ1 8,32 
8, δ. 9 

ΕΡΗ 1, 18 

το» 1, 94. ΠΡΟΣ ΚΟΛΔΟΣΣΑΕΙΣ 

24 Νῖν χαίρω ἐν τοῖς παθήµασιν ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ ἄντανα- 

πληρῶ τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί µου 

ὑπὲρ τοῦ σώµατοσ αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἡ ἐκκλησία, 25 ᾗσ ἐγενόμιν ἐγὼ 
διάκογοσ κατὰ τὴν οἰκονομίαν τοῦ Θεοῦ την δοθεῖσάν µοι εἰσ υμᾶσ 

πληρῶσαι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, 30 τὸ μυστήριο τὸ ἀποκεκρυμμέ- 

νον ἀπὺ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γεγεῶν, νῦν δὲ ἐφανερώθη; τοῖς 
ἁγίοισ αὐτοῦ, 2 οἷσ ᾖθέληισεν ὁ Θεὺσ γνωρίσαι τί τὸ πλουτοσ 

τῇσ δόξησ τοῦ μυστηρίου τούτου ἐν τοῖσ ἔθνεσιν, ὅσ ἐστιν Ἀριστὸσ 

ἐν ὑμῖν, ᾗ ἐλπὶσ τσ δύξισ, 328 ὃν ἡμεῖσ καταγγέλλοµεν νουῦε- 
τοῦντεσ πάντα ἄνθρωπον καὶ διδάσκοντεσ πάντα ἄνθρωπον εν 

πάσῃ σοφία, ἵνα παραστήσωµεν πάντα ἄνθρωπον τέλειον ἐν Χρι- 

94. νυν εἰ. ΑΠΙΡΡ5118 (1016) Αισίομ 105 (μίεχαια: Ἀίωπο Φαιμᾶεο οἵς) αἱ: ϱ3 

Έἴξα ἀ ο ξρ νο Απιζιαί αἱ ΡΥπΕΠΙ 06 (ΡΤ8εΡΤΕΣ5Ο -ογοσ) | παθηµα- 

σι Βἶπο αἀαῑίαπα οπη ΝΤΑΒΟΡΕΕάΑΚΗΡ αἱ Ρ]α 1 νς ΒΥΙΣΕΝ «ΟΡ αΥΙΡ5 (Ρο 

ὕπ φιϊζις Ραἰίον) Τ]άτί Όαπα αἱ Απιρημιαι,., ς ΞΞ α) Β2) αάᾶ µου εππι 

Νο 4] πηιι ΥΥΡ ΑΤΠ ααἲν ΟΝΥ Ἐπίμα]εος ΟΥνγβάΤ1 α] | υπερ υµων (αί. να): 
ντ, 93 οἵἩ. υπερ | α,ταναπληρω: Εᾷ 48. 46. 108” 5ο αναπληρω. 
Οὲ οἱ. Οµ1/5 5 τοισ ἄ)απληρουσι τα υστερηματα των παθηκατων τοι 
χριστ. | εν τη: Εά οπι τη | αυτου: Ρ8Υ7 οπι | ο εστιν Έππῃ ΝΑΒΡΡΘΙΕΕα 

ΚΙΡ εἰο ... οΡΤΕ3 α110 Ειίμα]εοᾶ οσ εστ. | ἡ εκκλησια: ϱ” 109. ἆδεν 

οπι ή 

96. εγω: Ἀ(ποι Ι66πις)ΑΡ 1Τ. 91. τΙ. 1920. 9Ρ8 αῑπι αἀά παυλοσ 

96. νυν ΟΙΠΙ ΝΒΟΕΟΡ 1Τ. δτ. 4Τ. 110 016πηθ»Σ ΓΙ ΠΙ549...ς ΤΙ νύνε Έτη 
ΑΡΕΚΙ, αἱ Ιοηρο Ρία Εβπ1σε]] 99. 101 ΟΗΥ Βιπίμαιεοᾶα Ογγβάτι Τμάτί 
Ώαπα | νυν (νυν) δε: 28. ὃτ. 43. 49. 80. ΚδΕΣ αἱ ρ1185 αγ Ο1επιδὴ” 
1411910 νυν, Εα{μα]εοᾶ ο νυν δε... ὃτ. ια τί Ηι]δ1δ νυν | εφανε- 

ρωθη: 98ἳ φανερωῦεν (Ε εοτταρίε ἐφανερώθεγ) πα]κ{ῖς ρείξ) | αγιοισ: 

ΈΡΥᾷ 6 αποστολοισ 

9Τ. τι το πλουτοσ επι ΑΒΡΟΘΙΟΕΚΙ, (Ρα το πλουτοσ οπηίβδο τι, 9817 τον 

πλουτον οπ1ί88Ο τι) αἱ Ρ]1β40 Ο1επηδδ3 Ει5πιςε]199. 101 ΤΗΡΗΥΙΕοπΙ Οες 
ων «τισ ο πλ. ΕΙ ΝΟΡ α] βαΐ πια ΟΥ Εαίμα]εοὰ ΟγχβάΤΙ Τμάτί Ώαπι 
ΓΙ πουτου εἴ. νο ΟΙεπιδδ" Εαπιςθ!! Ρῇ5,,, Ρ"εα 4ο {56 ΗΙΣΙ5 Απιυταί 
του Θεου, Ίίοπι αγ ΟΥΤΠΑΤΙ αυτου ... κ. 01ειηθῦὸ ΟΗτ41” (που ή 14) του 
[ οσ εστιν «ππι ΝΟΡΕΚΙ, αἱ Ρ]ον Ἐππηςς]) 59. 101 Ομ Ἐίμα]οοᾶ ΟγνβάΤ1 
ΤΠμάτί Ώαπι ... ἴωπ ο εστιν οππῃ ΑΒΕΟΡ 1Τ. 4τ. 6133. Τίεπι φιοᾷ εδὲ Τε 

νρ είς 

98. και διδασμ. παντ. ανθρωπον: 1, 41. 6173 τὸ. 109. 8Ρε {80Υ αἱ Ρας 

Ειίια]οοᾶ Ἰια] αγ]ἱΡ5 οπῃ, Ιΐθπι Ο16επιθῦῦ γραφει” ουθετουντεσ παντα 
ανθρωπον εν παση (ππβ]9 εἀ]ά6ν. πᾶσι) σοφια, (να εἰο ... "Ες 1. 
38. 99. 48. 49. 56. Τ9. Εἱοἳ ἆ ϱ {8 ρ αεί] αγθθεᾶν Ο1επηῦὸ Απιζἒσι αἱ οτι 
παντ. ανθρωπ. (5Υτ528 αγξ ΟΠ παντ. αν δρ. ρτ]πι 106) |. σοφια: εα ἆ 

οἱ 5 αἲά πνευματική | παρβαστησωμµεν: Ῥ ὃτ. -σομεν | χριστω αΠὴ 

α”απορ Ἔεια 11. αἲδ 4 ϱ ϱ απ1ἱρΣ ΟΙοπιὸ25: 685 Εέ]α]εοὰ Απιῤγδε...ς 



ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΛΕΙΣ ο, πα 

- |. Ἅ Ἡ Ν Ξ, δι ι ” 
στῷ' 99 εἰσ ὃ καὶ κοπιῶ ἀγωνιζόμεγοσ κατὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ 

η Δ 

τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει. 

Π. 

οι . « . » ᾿ ο. κἁ « - Λ 

1 Θέλω γὰρ ὑμᾶσ ειδέναι ἠλίκον ἄγῶνα ἔχω υπερ ὑμῶν και 
- , 3 α΄ ” [ὰ η 3 

τῶν ἐν «{ωοδικίᾳ καὶ ὅσοι οὐχ ἑόρακαν τὸ πρὐσωπύν µου ἓν 
, 2) τά κ » « ον 3 - Ω,0 ’ 

σαρκί, 2 ἵνα παραµληθῶσιν αἱ καρδίαι αυτῶν, συμβιβασύθέντεσ 
) / Δ 3 -- αν - , - 

ἐν ἀγάπῃ καὶ εἰσ πᾶν πλουτοσ τῆσ πληροφορίασ τησ συνέσεωσ, 
- , ” - ᾧ ο ιν 

εἰσ ἐπίγγωσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ Θεοῦ, Χριστοῦ, ὃ ἐν ᾧ εἰσὶν πάν- 

Ξ συ 92) αὖά τησου «ΠΤΏ ΝΕΡΌΘΙΕΕΚΙΡ αἱ Ρ]ετ Ενρ Ρο ϱορ 87ΤΡ (εί 

5έἩ αγῦθᾶνν ϱ{θ Ργαεπι) αγπη αθεῃ ΟΗΥ412 οι{εγ415 (ςαεᾷ 19146πι5επ1θ] οπι) 

ΤΠάτί Ώαπι Ρε]αρ αἱ 

99. εισο: Εᾷ εν ο (5ἱ6), ἆ ο {σνρ ἴπ φιο 

Π. 1. γαρ: 4. 10. δΤ. 4Τ. 80. 115. 116. 9γτ5οῦ α{ρ της Ώαπη Ῥεάπ] δε (αεί 
εἰ -) ... 8ΤΠΙ ΟΠ1 | υπερ εππι ΝΑΒΟΡΟΡ 1Τ. 81. τα. τὸ. 114. 115. 5Υτ 
568 ϱέρ Ειίβα]σοᾶ ΟγτίἈο»τ.., ς ΤΙ περι εαπι Ρ"είεΕΕαΚΙ, αἱ ρ]αεχ 

ΟἩσ Τμάτί Ώαπι αἱ | λαοδικια «πΠΙ ΝΑΒ"ΟΡ"ΕΑΚΕΗΡ αἱ ππα (3 αρ 5οτ1) 

εωνς Τη ΤΙ --κεια οππι ΒΥΡΟΕ αἱ Ῥ]α. Ῥηπείετεα 10. 91. Τὸ. 118. ΦΥΤΡ 

ο” αἆά και των εν ιεραπολει | εορα- οιπι Ν ΕΙΞΟΡΓΕΡ 1 α]ῖᾳ (ὃ Αρ 

Βοτί) ... 6 ἵμπ Τϊ εωρα-- οιπι ΔΒΡ"ΈαΙ, (κ) αἱ ΡΙαὈῖ | -ρακαν εστω Ἀἲ 

ΑΒΟΡ᾽Ρ Ειιίλμα|ζοἳ Τ]άτίεοα,.. ς -ρακασι εππι ΝΕΡΟΕΚΙ, 3] οπιΏσ{ ΟΥ 

Τμάτι Ογτίιες»5Τ Ώαπῃ [ εν σαρκι (ες. ν8): νἲ οΠ1 

9. συμβιβ - ΕΠ ΝΑΒΡΟΕΚΙΡ αἱ οιηην ... Τί συνβιῷ- ΕΝΤΙ ου”. Πεπι-βα- 

σθεντεσ οπι ΑΓΑΒΟΡ"ΕΡ 6. 10. 17. 98. 9τ. δτ. 6133 Τ1. 116. 117. 

1Τ8. 119. Τι νρ (ιέ εοπβοζεπέιή οογᾶα ἑρδογιπι, Ἰπιδίιοί{) ΘΥΙΣΟΝ ϱ{ρ ἰσί 

ΑΤΠΙ Ο1επιθδό Ογτίμες 38τ ΗΙ]1035 ΑπιῦΥΒί (οσα Γιεγίπέ ἐπδέγμοίί) 8]... 5 
(- αὐ 52) -βασθεντων εαπη ΝΕΡΕΕ""ΚΙ, αἱ Ρ]ε 5Υ1Ρ 18 δτ Οἡσ Επίβα] 

σοᾷ Τμάτί Ώαπι | καν εισ: 3 ἆ ο ΗΙ] ΑπιΡΓΒί οπι και | παν πλουτοσ 
οσπα ν”Β ΟΙεπιθθ.,,, Αο 17. 613” Επίμα]οοᾶ παν το πλουτοσ, ΟΥτΙΡΕ3 

3 παν το πληθοσ...ς παντα (Ρ3 αἀᾶ τον) πλουτον 6πΠ1 ΝΒΕΡΕΚΙΡ 

α] {θγο οτηἩ ΟἨΥ Τμάτι Ώαπη αἱ | του Θεου χριστου οππα Ἡ ΗΗΣ:3 (η 
αὐπίοπέπι δασγαππεπέ ἀεί Οἱ, ἵπ φιιο θαπέ οπΗΙΕΘ ἐ]ιεδαιτ δαρίειαῖα 

εἰ εοἰεπίέίαε αὐεσοπα. Θπἶρας αἀάῑε: Ώεις Οιγίθέμς δασγαπιεπέιπι εδί, εἴ 

ΟΠΙΠέ5 δαρίεπέίαε εἰ βοἰεηέίαε ἴπ «9 ἐλεδαιιγέ Ἰαἰεπέ.) ... ϱ” ἆ ϱ Αιισίτῖη 19 

γ1ρναη Τ91 τ, Θεου ο εστιν χφιστοσ, φιιοᾷ εξέ Οίας. ἈϊπαϊλΙτευ ἈθίἩ 
αἲτ Δοπιύπέ, φμοᾶ ὧε Ο]ιγὶίο; ΙΤ. αγπιοῦ Ο1ειιῦδὸ α(θδή του ὅεου του 
(Ο1ετη οπι) εν χριστω (απ α4ά ζει), Απιυιμι ἀεί ἐπ Ογίβίο. επι ον 

Α0 4. Ἠ56” ο50Υ βαΕῦ ΑΤΗΡ5 του θε. πατροσ (Α0 4. α4ά του) χριστου, 

1ΐθπη α1Ώ {1 α] 4εί ραΐτίς Ομ] Πεει ... ΟΥΤΟΙΕΡΣΣΊ τ. θε. και χριστου, 

κό ΑΥΤΡ ἰσίτου Θε.και πατροσ του χριστου, 4Τ. Τὸ. ΒΥ15ΕΝ «ορ ΟἨσ416 

τ, Θε. πατροσ καν του χριστου («ορ αάά {έ81), νρεῖο Ῥε]αρ ἀεί Ραἴττς 

εἰ ΟγίεΗ Ίεβι, ἀεπαῖὰ «εί ραϊγί εί ἀοπιύπέ ποδγὲ ΟΙωγέθέέ Πεει, ἴο] ἀεὶ 

ΟἸωγίθέέ [εδι ραΐγί εἰ ἀοπιίπί ... ς(ἕ5- αὐ Απ) τ. Φε. και πατροσ και 

14, 10 

4, 18 

1, 27 
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1 0ο 56, 8 

πδα ὁ9.4. ΠΡΟΣ ΚΟΔΟΣΣΑΕΙΣ 

Ν -- , Ν / πω 

τεσ οἱ 9ησαυρο! τῇσ σοφίασ καὶ γγώσεωσ ἀπόκρυφοι. 4 τοῦτο λέγω 
[τά ν « ” / 3 / 5 Δ Ν -- 

ὕνα µηδεισ υμᾶσ παραλογίζηται ἐν πιθανολογίᾳ. Ὁ εἰ γὰρ καὶ τῇ 
το 2 Ν - ς - / 

σαρχαὶ ἄπειμι, ἀλλὰ τῷ πνεύματι σὺν ὑμῖν εἰμί, χαίρων καὶ ῥλέπων ᾿ 
[4 - Δ / Ν Ν / σα ΄ - 

ὑμῶν τὴν τάξιν καὶ τὸ στερέωμα τῇσ εἰσ Χριστὸν πίστεωσ ὑμῶν. 
ε τ ,ῃ Ν σ- π 2 -- Ν ; 3 ο ο 

ϐ. ωσ οὗν παρελάβετε τὺν Ἀριστὺν Ιησοῦν τὸν κύριον, ἐν αὐτῷ 
-- 3 Ἀ ο 

περιπατεῖτε, Ἱ ἐρριζωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι ἓν αὐτῷ καὶ 
/ ” ’ 

βεβαιούµενοι τῇ πίστει καθὼσ ἐδιδάχθητε, περισσεύοντεσ ἐν εὖχα- 
/ / [4 - 2 ς - υ. 

ριστίᾳ. Ὁ βλέπετε µή τισ ὑμᾶσ ἔσται ὁ συλαγωγῶν διὰ τῇσ φιλο- 

τοι’ χριστου εαπι ΡΟΕΕΙ, αἱ Ρ]α ΒΥΥΡ ϱ." (και Ροβί πατροσ Παβρεί”) Τ]ιάτί 

Ώαπι αἱ... αρ Βσ Τί του Θεου βἶπε αἀαἰἴαπι ουσ Ῥῦ(1ης]ΗβΙέ ο εστ. χς 

ΙαηἉ]18 ηθο νογο ααἵοαααπῃ αἀάῑάΙΔ)Ρ 5τ. 61” Τ1. 80. 116. ΒΙπ]1{εχ, 

βδοἆ ποη βαί15 αρρατοαί, Επίμα]εοᾶ του χριστου 

8. σοφιασ και βἵπθτησ ο. κ” ΒΟΡ3 17. 41. τα. 115. αγπι Ο1οπιῦδή Ο15/141 56πα 
694 Εμαπιοε]] 100. 1π8 1411191. 915 Ἐπι]α]οοᾶ Ογτίνες 251 αιΕΙΑΡΗ1Ι ΤΠΡΗΥΙ 
οος.,.. ς Τί αἆάᾷ τησ ο. ΝΕΑΡΕΕΚΤΙ,)Ρ αἱ ρ]ον Ο1επιδδὸ Ογ5114. 441 56πι Τ68 
Ἐπβπιος]]66 ΟἩγ Ογτίπ]αμ 380 Τμάγί Ώαπι 

Δ. τουτο βἱηο δε (αἰ. [μηθᾶ πΙπ) οπτη να ἄν1ϱ Επίμα]εοὰ Απιοιςι Αιισ0Ρ 15 

ενος 11184 πια Τή αἀᾶ ὃε 6ΙΙΠῃ ΒΟΑΟΟΣΓΟΡΕΚΙΡ αἱ οπηπῦ! 1έ νρ τε]] Ο]επι 

36 Ρΐ9 Ον Τμάτί Ώαπι αἱ (8Ρ9 γαρ, 1μοῖ {314 λου ἄἴαιφμε ἄΐσο, Ῥεάτ] Ίου 
ία ἄἱεο) | µήδεισ ου ΝΤΑΒΟΡΕΡ 1Τ. 98. τ. 99. 5τ. Τ1. 80. 116. αἱ 
Ραας ΟΙεπιῦ 6 δεπι Ἠπ{]α]οοᾶ.,, ς µή τισ επι ΝΕΚΙ, αἱ Ρ]ου Ο1επιδ/ὅ δη 
Οἳς Τμάτί Ώαπι | υμασ: 6 ηµασ | παραλογιζηται: ορ 1Τ. -γισηται | 
πιθανολογια: ΡΡΗΙ, 998. πειθανολ. Ψοτίαπέ ἆ ο Απιζιμι ὑπ θιδέζέέαίε 

αεγπιοπίθ, ἓ νο Ποῖ(ᾖ14 Ῥε]αρ π ειδζὐπιαίε εΥπιοπτήι (11οἲῖ οεγδογπι), 

ΆΑιβθΡ 149 ἐπ υεγέβπιδὲ 8ΕΥπιΟΠΕ, Του 81Ο 5,19 αιέζἼοφμεπίτα 

6, αλλα: ὮῬ'Ε’ αάάἆ γε | και το στερεωµα οἴοα: ἆ ο πέ ὧπ (εοχτῖρο εἰ ἰά ϐ) 

φιιοᾷ ἄεοδέ πεοεβεϊἑαξἰδιβ (υστερηµα Ἠ) ᾖάεῖ υεδίγαο. Βϊπιϊ τον Απςορ 18 

ε/οἳ 58 οἱ {ᾷ φιιοᾷ ἄεεδὲ Πε υεδίγαε πι Ογίδίο, Απιουςί εί δαρρίσπ τά 

φμοᾶ ἀεεθὶ οἱαιέ Πάεἱ υεδίγαε πι Ολιγφέπι (αἱ. ἘαειπάΠῦ 13 αρ ΒΙτ- 

ΙΠΟΠ (3191 {αβΐο Ῥαῦ εί {ᾷ φιιοᾷ ἄεεδί ιεἠέαίις Πάεῖ υεβίγαε) 

6, τον χριστον ιησουν τον κυριον: Ο]επιδήό (ήσουν χφιστ. τον κυριον, ΟΥΤ 
οί8 σον τησ. χρι. κυριον, νο (αἱ. {ια α]) ΥΣ Πε. Ολη. ἀοηη. ὮΕ 

τον κυριον τησουν χριστ. (ἆ ε οογγαρίο ἀοπιζηιί ει Ο)ιγέείτ), Ίνετα 1Τ. 

ΟΠΙΙ58Ο χριστ. 

Τ. εν αυτω ο. νο Οεπιδήδ.... κὖ οπι | τη πιστει (αὐ/) επι Ἡρ" 1Τ, ὃ9. 
47. Τὃ. 115. Ίκδοτ ἆ ο {νρ (ΕΙ, απη {1 α1) ΕιίμαΙεοᾶ ΤΗΡΗΥΙ Αγοβε]53 

Απιουςέ α] ...ς εν τη πιστει ΕΠΙ ΝΡΟΕΚΙΡ αἱ Ρ]εΥ ἀαπιῖὰ {οἱ Ἠπὶ ΟΥ 
Τλάτι Ώαπι; Ἱέθπι ΑΟ 46. 6133 Τ1. ΟΥΙΗ 113 εν πιστει | καθωσ: ϱ"ε" 
45. 199. 919. ἆ ο ἓνρ ΑΠΙΡΥΙ αἱ αάά και | εν εὐχαριστια εππι Ν”Αο 
1τ. 98. 28. ὃτ. ΑΤ. δτ. Τδ. 116. αἱ α]ίᾳ απ {ὰ {οἱ α1139Ώπῃ οορ αθί]ι 
Ἠπίμα]εοά ΑγοΠοα]δ5Σ.., ς Ίωῃ Τί τετ εν αυτη ΕΙΠΙ ΒΡΓΕΚΙ, 8ἱ ρ]ετ 

ΒΥΥΡ οἱ (ὔι μα εωιζεγεἰίς πι ϱγαξίαγωπι ααξίοπε) 56. αγπι Ομ 531 Τ]άτί 

Ώαπι (5οἆ οπιϊΧί εν ευχαριστ.). Οἱ εἰ. Απιζισι απιδηζαπίες ἐπ εῑία σἩτι 

ογαἑίαγωπι αοξίοπε. Ίέθπι Νορ" 1. ἆ ο Ενρ (αξ. ἀθπι]α α) ΒΥΥΡ πιβ αγΗΡ5 



ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ Φι19 τοῦ 

᾿σοφίασ καὶ κενῇσ ἀπάτῃσ κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, 

κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ οὐ κατὰ Χριστόν, 9) ὅτι ἓν 
αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν το πλήρωμα τῆσ θεύτητο σωματικῶς, 

10 καὶ ἐστὲ ἓν αὐτῷ πεπλιρωμένοι, ὅσ ἐστιν ᾗ κεφαλ πάσησ ἂρ- 

χῆσ καὶ ἐξουσίασ, 11 ἐν ᾧ καὶ περιετµήθητε περιτοµῇ ἄχειρο- 

ποιήτῳ, ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σώματοσ τησ σαρκύσ, ἓν τῇ περιτοµῇ 
τοῦ Χριστοῦ, 13 συνταφέντεσ αὐτῷ ἐν τῷ βαπτίσµατι, ἐν ᾧ καὶ 

συνηγέρθητε διὰ τῆσ πίστεωσ τῆσ ἐγεργείασ τοῦ Όεου του ἐγεί- 

Ῥο]αρ ΡΥαεπι εν αυτω ... Ρ Ἠαβεῖ εν αυτη οπι]βείδ εν ευχαριστ. ΟΕ Ίνα 
Όσα: , Θωΐᾷαπι Πογἱ ργο ἵπ 11]1ο πιαδομζίπο θογδωπέ Γεπιζηέπιη ἵπ οι: 8εᾷ 

πεηαφιαπι εδέ οπιέέοπιάωπι Ίπι 1119, φτιοᾶ πιιζέὲ }αοὐιηέ."' 

Θ, υμασ εσται 6πΤΏ ΒΟΚΙΡ αἱ οπηηῦτά ϱ1οπηδήδ 5όπι α(ττι ΟΥ1/311 ΟµΥ Τμάτί 

Ώαπι ... ἸωΠ εσται υμασ εΝΠΙ ΔΑΡΕ ΟΙ6μηδόδεπι Ειίμα]έοᾶ 

9, σωµατικωσ: οἱ. ῬογαίΒίρρ 315 (τὸ εἰρημένον" ἐν ᾧ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρ. 
τῆσ Φεότ. σωματικῶσ (εοὰ σωματι) αί1”' πᾶν τὸ πλήρ. εὐδόκησε κατ- 

οικῆσαι ἐν αὐτῷ σω/ιατικῶσ) ΜοποΙπιοβῖΡΡ”Ί0 (τοῦτό ἐστι τὸ εἰφημιέ- 

νον ὅτι πᾶν τὸ πλήρ. ηὐδόκησε κατοικῆσαι ἐπὶ τὸν υἱἷον τοῦ ἄν θρώ- 
που σωματικῶσ) Ῥ5-Ιαβί6ΣΡο515 Τμάο(δδῖ (ἐν αὐτῷ γὰρ πᾶν τὸ πλήἠρ. 
ἦν σωματικῶσ) Οµ913 (οπιδοῖτ) ο 5135 ἘρίρΙΗ15. 599 Νγβεξβα]] δι Οντ 

β]αΡΙ 804 ϱ] πι Τ,οἳ {214 ΗΙΙΤ18. Τ9ῦ. 1195 αρ58εΡ αἱ πια... Π8Σ α(ἶπίι16 ϱχ 
γα]θηίί (και παλιν᾿ εν αυτώ κατοικει παν το πληρ. τησ Ὁεοτητοσ) 

ΟΥ ρΣή Αγε]ια]δ” οἵη 

10. καὶ ἐστὲ: 5 αεοσπῖθια5 561, θίς, ΠΟΠ καί ἐστε | οσ εστιν οΠΏΙ ΝΑΔΟΚ 
1Ρ αἱ ἔετο οπηπ ΟΥΥΠΣ194 Οµσ Ῥπίμα]εοά Τμάτί Ώαπι αἱ, Ἱέεπι φιῖ εδί 
οαριέ ο (σᾶ, ετταῖ επῖπι Βαῦ ἀθ 4) {56 να ΠΙΙΤΤ5 Αποζιιί κα]... μη 

ο εστιν οεἶπι ΒΡΕΕΙΕΡΙΦΕΙ 4 τἨ, Ίέεπα φηιοᾷ εδἰ οαρµέ ἃἆ ΠΙΙΣ35 {ή κεφαλη: 

ῬἘα οπη ή | αθχήσ (Δ τησ αρχ.) και εξουσιασ (3 εκκλησιασ, ΠΟΠ 

Ἱέετηο): ΡΕΙΣΕΕΣ3 εχκλησιασ 

11. ενω και: ΕΕΤᾷ ψ ΤΠ Ονεοἆ ϱΙῃ και | περιετµήθητε(ῬΕ -ετ'ηθητε): 

ΑΠ αἆά Ρε Λάεπι | απεκδυσει: Β" απεγὀυσει | τ. σωµατοσ 818 αά- 

ἀἰίμπα οσπα ΝΑΒΟΡ᾽Ε"ΕαΡ 1Τ. ΤΙ. Τὸ. 116. 118. 120. 118. {δες 1 νε 
6οΡ αΣΗΡ5 ασπΏ αεί]το Ο]επιδδῖ Οπαεείοτίιοά 103 (τ. σωµ. υμων 9Π1Ίβ80 

οίῖαπι τησ σαρκ.) ΒΗΡΣΡΙ 5α39. ῬΑ-ΑΙΝ Ειίλα]σοᾶ Ώαπι αἱ Ονπίδ,δ41. 
44614 Η1ΙΤ15. 955 Απιζσεί αἱ (ΟΥ Ρ215 ἐπ εωςροζαξίοπε οαγπῖθ) ... ς (Ξξ αὐ 

54) αᾶά τω» αμαρτιών οππῃ κα ΡΌεἰεΕ""τ, αἱ ρ]εν Αγγαί (66 5ΥΥΣΕΙΙ 
πι επιξίοπε εαγπῖβ Λεοσαίογιπ) αγΏΕΔ ο αθίΙΡΡ ΓΙαΙΤΙ145 (οπιῖβ5ο τ, 

σαρ-.) Ερ]ὶρΙι (οιηί8βο τησ σαρ-.) 555 οἱ” Βαβο 305 οιῦαρίοδΣ ΟΥ 
ΠΤΠμάτέ αἱ οὰἆ αρ ΑιςεΡ 139 (οογρογῖθ οαγηῖδ να] δ]οιί αλα αἱ Πα απί σοῦ- 

Ροτίς Ρεεσαίογιπι οαγπ{). ΟΙ Ποθταδ: Νεο αάζας ρεοσαίοταπι.. 

19. βαπτισµατι ο. ΝΑΟΡΕΕΚΙΡ αἱ ρἱεγ ΒαβΛΡΗ 5835 ο(οίἩ 355 ο(0αΡί6δὺ Ρα- 
Αἰλάά ΟἨτ946ἳ (Επίμα]σοοὰ ια του βαπτισματοσ) Τμάτί Ώαπη αἱ. Τίαπι 

δαρέίσπιαίε Τετ 9 63 35 Η]] 115-989. ποβρ"κα 4Τ. 6133 τα. Βαβοδρί 

σοὰ Οµτ45” βαπτισµω. Τίεπι δαρίίρπιο Ἱενρ Απιζισίαι... Ε5-Α(Π” αἀ ἆ εισ 
τον αδην (αβετί οἳ, ᾳπαε βα0 δη Π{γ1 εγω καισυνηγ.) | συνηγερθητε: 

1, 19 

ΕΡΗΙ 01 

Ὦο 6, 4 

ΒΡΙ 1,19 9 



Ώρῃ 2, 1. ὅ 

ΕΡΗ 0, 15 

τος 2, 19. ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΛΕΙΣ 

ων ᾗ «πο.» - 
ϱαντοσ αὐτὸν ἐκ νεκρων᾽ 19 καὶ ὑμᾶσ νεκροὺσ ὄντασ τοῖς πα- 

’ ν ος 2 Β -- ς - 

ραπτωώμασιν καὶ τῇ ἀπροβυστίᾳ τῇσ σαρκὺσ ὑμῶν, συγεζωοποίη- 
ιά ” Δ 2 » ’ - 

σεν ὑμᾶσ σὺν αὐτῷ, χαρισάμετοσ ἡμῖν πάντα τὰ παραπτώματα᾽ : 
4. τη / Δ 2 ς - ’ - / π- α. « 

14 εξαλείψασ τὸ καθ ἡμῶν χειρόγραφον τοῖσ δόγµασιν ὃ ἦν ὑπ- 
, απο π ν τ σι ” 

εναντίον ἡμῖν, καὶ αὐτὸ ἤρκεν ἐκ τοῦ µέσου, προσηλώσασ αὐτὸ τῷ 
-ς μ» ϱ) / ΔΝ 

σταυρφ'. 19 ἀπεκδυσάμενοσ τὰσ ἀρχὰσ καὶ τὰσ ἐξουσίασ ἐδειγμά- 
’ - 

τισεν ἐν παρρησίᾳα, Θριαμβεύσασ αὐτοὺσ ἐν αὐτῳῷ. 

ο Ουπί ὅ,89ἠ. 941 «γερθημεν | εκ νεκρων «ΠΠ ΝΑΟΚΙΡ ὃ. δΤ. 47. 48. 51. 
6133 το. Τὸ. 80. αἱ Ρ]11530 αὖπι Βαφείμ 555 ΟἩτ Ἐπίμα]σοά ΤΗΡΗΥΙ...ς 

( αυ 87) ΤΠ εν των νεκο. εππα ΒΡΕΕα 11. αἱ ρία Τμάτί Ώαπι αἱ 

18. υμασ: 1. 98. ὁδ. 114. 9563 αἱ πιπνΙ ηµασ, Ἰίεπι 1. 8] (5εᾷ ραποΙοτθΒ 

51) Ροβίθα ηµων | τοισ παραπτ. εππῃ ν”Β1, ΙΤ. 253 δΙ. ὃτ. 4Τ. τὸ. 60. 
αἱ {ογε:0 ϱο ΒαβδΡΗ 5αὔ8 ΟΗνή54 Εαίμαϊοοά ΤΠ άγε615 Τοτίτες οᾶσπ 38 οᾷᾱ 

ΑΠΙΡΒά 5199, ς (609) Ίπ Τή Ργασπι εν ΕΙ ΝΔΑΟΡΕΕΘΚΡ α] Ρία Τμάτέ 
αά Ἡ. ]. Όατη αἱ Τέ νο Η]Ι]304- 990 Απιοηιι αἱ | τη ακροβυστ. εἰ. ἔ νρ 

Τοτίτε» όαση ἨΠ]0ἱ5 Απιῤγβί αἱ... Ρ"Ε"ΕΡτα αἱ ῥραιςο ἆ 6 6 ΡΤΑΕΠΩ εν | 
συνεζῳοποιησεν (ς οἱ ςὲ 1694. συνεζωποι.) ... Ῥ"Εξια 6 Τοαγθ5 6ΆΤπ 
ΗΙ]11Τ9. 990 56πα (ΠοἨ {επ 4) ΑπιΡΕά αἱ εζωοποιησεν (οἴυῤβσαυίέ) | υμασ 
5θο οπι ΝΤΑΟΚΙ, αἱ50 {γα ἴοὶἱ βγτα ατΙρ5 αθίἩ Ειιίμα]σοᾶ Τ]μάτίεοα 

Ώαπη Οεο, Ιἴεπι ημασ Β 17. 9Τ. αἱ ρἱαβδῖὸ Απιοβά ..,ς (- αὖ -- 557) 
ΟΠΙ ΟΝΠΠ ΝΕΡΕΕΑΡ αἱ πῃι 16 νΕ «ΟΡ ΑΥΠΙ 6ο ΟΗΥ Τμάτίεά ΤΗΡΗΥΙ Τετ 

ΤΘΒ 6αγη Η]] Απιζγςί αἱ | συν αυτω: δτ. 4Τ. Τδ. 80. 109. ἀδὸτ 8ϐΡε εν 

αυτω | ημιν οππῃ Ν ΑΒΟΡΕΕΡΤΟΚ αἱ Ίοησθ Ρα (9 αρ Βετί) ἆ ο Ρο 57τ 
πίΣ ϱ0Ρ απ ΟΗΥ15” Επίμα]6οᾶ (καν ημιν) Τσι 615 ΤΠΡΙΗΥΙ (ΤΓεγιατό 
5319 Ώοπ]απα, 5ἱ πο ἄειδ οτιπι 69. υζυζβσαυτέ, ἄοπαπβ ἀείίοία ποῦίδ, ΠΟΠ 

Ροββπι οίς) Η11304: Ττ8 Αγηῦγεί (5εἆ Βιοῦ ]6οίΙο) 4]... ςθ (ποἩ Ίδεπι 
ς αὐ 7) υμιν οππι ΝΕΕΡ αἱ δαΐ πια ἔνρ ααιλαίν Τμάνί αἆ Ἡ. 1. Ώδβπι 

Τογί1ε5 οαἳἩ 35 Η1]550. 1067 α] | τα παραπτωµατα: ΡΕ ἆ ϱ ΑΥΙΣΕΝ «ορ 
ΥΠ αἀᾶ ημων, 118ΠΙ βθίἩ υμών 

14, καθ: ϱ" κατ ] τοισ δογµασιν (ΙΤ. Ρταεπι συν)... ΗΙρράδη (Τ,αρ15Τ/34) 
των αµαθτιων (8ἱο: απαλειψασ το καῦΘ ημων χειρογρ. των αμαρτιων, 

ο ήν υπεναντ. ἡμιν) | ημιν οἵ. να... Ν ημων... 5 δΙ. 13 υμυν | ηρ- 
κε» 6ξ, Ἠρίρηδοδ ΟΝΥ Βαίμα]ζοά Ώαπι οίο... Ρ"Εα 48. 44. Τὸ. τ4, αἱ 
τη (7 αρ Βου) ΟΥ5)645 Τηάνε ΤΗΡΗΥΙ ηθεν ... Ρ ήρκται | εκτου µεσου: 

Α ΟΠΙ τοι! 

15. απεκδυσαµενοσ (ία αἳ. 015576. 661. 40156 ας58ερ ο ηί 3,419. 416 ϱ{ς): 
ΕΕτᾷ 6 Ρο (ἐαµεΠΒ δὲ οαΥπε γέφπα εἰ ροέεδἰαἰεν ἀἰγαπιαυζέ εἰς) Ἠ 11115: 95ο 
(οἴ204 εροἰίαπθ 8ε οαγπε εἰ ῥγὐποίραξιιθ εἰ ΡοἱεδίαίεΒ οδέεπἑιέ Γεοῦ ; 5οᾷττὃ 
8ἱ990 εωιέδ οαΥπεπι εἰ Ποέεδίαξες οδίεπἑμέ Γεοῖ) ΝονκίξεβΙ15)504 (4ο ΟΗτῖ- 

βίο τοίθτὲ: εωιέιβ σαγπεπι ῃοέεδίαίεν ἄε]οπεθίαυῦ, ραΐαπι ἐγυπιρ]ιαίζῖς 

ία ἔτι «επιείέρθο) ΑπιοΙιο 1981 Αιιρερ 149 αἱ αάά την σαρκα, Ίίθπι 5Υ1 

Μος (ρε εωιίοπεπι σ0Υρογίθ δι «[απιαυεέ εἴς). Βεᾷ Ἐξία σ ΗΠΡΙ5 Νο- 

ναί (νἰᾶς 4ε Π5 ]μαίέ απἲο) ΟΠΠ τασ αρχ. και. ΟΕ οἱ. ΏοςθίΙρρ Στ: 

Ψυχή εκεινη - απεκδυσαµενή το σώµα και προσηλωσασα προσ το 



ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 2, 18. ποτ 

16 Μὴ οὖν τισ ὑμᾶσ κρινέτω ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει ἢ ἐν μέρει 

ἑορτῇσ ἢ νουµηνίασ ἢ σαβῥβάτων», 1Τ ἅ ἐστιν σκιὰ τῶν µελλόντων, 
-- - σ- - ζ Ν ιά - 

τὸ δὲ σῶμα τοῦ Ἄριστου. 18 µηδεισ υμᾶσ καταβραβευέτω θέλων 
3 ΄ Ν - ” ] / 

ἕν ταπεινοφροσύνῃ καὶ Ὀρησκίᾳ τῶν ἄγγέλων, ἃ ἑόρακεν έμβα- 
- 

ξυλον και θῥιαμβευσασα δι αυτου τασ αθχασ κ.τ. εξουσ. Μη ευρεθη 
γυμνη. | εδειγµατισεν: Β ΡΥ88ΙΗ και | ν" θφιανβευσασ | ἐν αὐτῷ (α9/) 
εωως ἐν αὐτῷ, ᾳαθιηαἀπιοάππι α εν εαυτο. Αραᾶ 1α81ΠοΒ: ἔπι δεπιείμδο 
4 ορ νρ ΟνἰπίΣ,09. 4,ὔδο. ὅτθ. 608 Ἠ1/204. ττὸ. 900 μ] πηα, ὅτι ἔρδο ΑπΙΣςΕ. 
Οοπίένα Οσ1ὔτ1 ϱ{ὔ,118. 506. 5.4. 501 ϱ14.155. 906. 446 ν τω (30356 οἱ) ξυλω, 

Ίέεπι ΟµΙΙ{3316 ἵπ {έφπο ογμσί, 4ο Ίοσο 1Π48ΥΡΥθ65 ἆθ 510 αἀαῑαΙε: 

μ]1σθί Ἱπ αῖδ εχεπιρ]ατίραβ Ἠαβροκίαν ἐγζιπιρ]απε ἴπι Βεπιείρεο, 89 

αρπᾶ ἄταεςοΒ Παῦσαίιν ὕπ ζἴφπο. ΤΠ εππάστη Β6Π5ΙΠΙ ΕρΙΡΗ6δ4 βογ]ρεῖτ: 

ἐν γὰρ τῷ σταυρῷ ἐθριάμβευσεν ἀρχὰσ καὶ ἐξουσίασ. 

16. µη ουν τισ (ο τι): δτ. µη τισ ου» | η εν ποσει ΕΠΙΠ ΔΑΟΡΕΕΑΚΙΡ αἱ 

οπιΏσί ἆ ο (Πἱ5 φεῖ) ἔ ρ πιθ” νρ (14 αιέ) δο ΒΥΥΡ ΥΠΑ ααἲ]ι αγ1Ρ5 Μοῖοπ 
ερίρη 519 ϱ(915 Ογ1,1Τ1 ϱ[5.496 απί»,211. 334 αρ58αθρ Ειςάθιῃ 195 ϱ{Ρ52Τ01 

Ἐπίμα]σοά αἱ πια Απιῦ Β4 τθδιτγ 1165 Αμρορ 149 Απιζγςί α].... Ὁ βΥτΕΝ 
οορ Οσ1τά Τοτ(ααγςδ,19 ϱ] και εν πο. Ῥεὰ ΒΥΙΣΟΒ {απ και νουµην. 
καυ σαββ., ΤετΙπατο νεχο ᾳπαίοι εἰ Ῥτο η. | νουμµην- οΝΠΙ ΝΑΟΡΕΚΙ,Ρ 

α] Ρ]εν ΟΥ21ΤΙ ο δ1τά Ἐπδάεπι 199 ϱ{Ρ338 α] πια, Ἱέοπι ἆ πιωπεηζα, Πιο» 

πιιπιζπτῖς, 8η ποπιϊπίαε ... ΤΠ νεοµην- ομίἩ Ώρα 191. Ίδες ΜεΙοπεΡΙΡΗ 
519. 919 Ώαπιραα]16065 Ί{θῃ Ες νρ Τον ΙΠαΤο ΑπιὉΥΒί αἱ πεοπιεπίαε. 1861 
γουµηνιασ (νεομ.) οπι ΝΑΒΟΡΌΘΙΟΕΚΙΡ εἰς ... ϱ"ΕΕΙΦΕΙ γουµήηνια, 

}εομηνια, 16η ΜΕΙοιιθΡΙΡΗ 5τ5 (66 ποπεά ἀῑπά πθςδ15) Ώαπιρατα]]665 εν 

γεομήνια | η (ΜεϊοπερΙΡΗ 519 χαι) σαββατων (6ἱ. 99)... ΕΕταξὲ 97. 

116. Ώαπιρατα]] γ σαῤβατω, Μεϊοπερίρα 515 (ποπεᾶ ἀῑπι]) και σαββατω, 

εἰ ΟτΙπί 2,311. 958. 4065 αι βαδδαίο. ἸΙέεπι 8" ή σαββατου (Ίτερ 
-τω, Ρ8 -του), Τεντηατο εἰ δαὐθαιὲ 

1Τ. α εστιν ΕΠ ΝΔΑΟΡΕΕΑΚΙΡ αἱ οπιΗσ! {νο ΟΥ11 αιδν τά ο πί Ἅ,ὔ34. 911. 
550 ϱ(54εΡ Ἐιδάετη 199 ϱἱρ535 ΟΥ Ειίμα]εοά αἱ πω Απρίαιδίδ Απιυγοί 
αἱ ... Ὀπ ο εστιν ουπι ΒΕΡΙς ἆ 6 6 πιδῦ σο ΜεΙοπερίρΗη 519. 515 Αισερ 145 
εΓἶομ35 οιοΗῦ, Οέ αἱ, Τεγιπᾶγό φιαο εδὲ ππιόγα εἰο | του χριστου 6Η 
ΝΤΑΒΟΡ 1Τ. ὃτ. αἱ νῖκ πια Επίμα]σοᾶ Οες ... αὐ ὃσ Ἱωπ ΤΙ οπη του οι 

ΔΟΡΕΕΑΚΙ, αἱ Ίοηβε Ρ]α (12 αρ Βου) Οµτ Τηάτέ Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ | το δε 
σωµ.τ.χο.: ΟΗνή5 οἳ δέ τὸ σῶμα χφιστοῦ μηδεὶσ ὑμᾶσ καταβφαβευ- 
έτω, τουτέστιν ἐπηρεαζετω. Ἐαάσπι ΤΗΡΗΥΙ. ΟοπβγπιαΠηί αέεπη 60Ἡ- 
ΙΠΠΟΙΟΠΕΠΙ Ἠβπο Α (α το δε πονΗπη ΥαΥβαπῃ ΙποΙρΙοΠΒ) Β Ρ (νά! αἳ, κ) 

αἱ: Ἰίαπι ααἲἩ: {06 ποπι αὗέ ϱιιί οοπεπιπιαί 008 Ῥτορίεγ οὐτριιδ Ολη... 6 

εογγιιδ αιέεπι {δέ εδ{ῖν 

18. καταβραβευετω (Έα -ῥευτω): ἆ ϱ 5 1ο 31 Αιρερ 15 αἱ εοποπιοαί, 

{ νο πιδ» «εζισαί, Απιογςί ἄεοίρίαί, Ἠ]ϊει ναγο}τα: . Λεπιο Ό05 δρεγεί, 
1ᾷ αβί ΆΛεπιο αζυενβιπι 208 ὀγαυίμπι αοοζρίαί: Ἠοο απίπι ἄνγασσα ἀῑσΙίαγ 

καταβραβευετω." [ εν αἱ. κα... κ” οπι | Όρησκια (εί. 1μπθᾶ πΙη) ϱ, 6ΡΕ 
ἘςΡ 4]... ς Τί -σκεια ο. ΝΑΒΚδΙΙ1, αἱ ρ]εγ. 044 ν. 98. | Θελων: ὃτ. ἱερία 
Ττερ Θαλλων (5οἆ αρ Βου θελλων) | αγγελων: Ἀἲ ΡΥΔΕΠΙ μελλοντων (π0- 

ΤΙΡΟΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. Τ. εᾱ, 8, τρ 

Ἠο 10, 1 
Β, ὅ 



ΕΡΕ 4, 158 

1ν 5,2 

πτο8 η, ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 

-- ς -- -- 2 - Δ 

τεύω», εἰκῆ Φυσιούµενοσ ὑπὸ τοῦ νοὺσ τῇσ σαρκὺσ αὐτοῦ, 19 καὶ 
- στ - -- Ν -- ς - ΔΝ Ἴ 

οὗ κρατῶν τὴν κεφαλήν, ἐξ οὗ πᾶν τὸ σώμα διὰ τῶν ἀφῶν καὶ 
/ 3 4 λ ο τς Δ 2/ 

συνδέσμων ἐπιχορηγούμενον καὶ συνβιβαζόµενον αὔξει τὴν αὔξησιν 
- -- ϱ) η) ’ Ν νε ὡς ν - , -” 

τοῦ Φεου. 20 Εἰ ἀπεθάνετε συν Χριστῳ ἀπὸ τῶν στοιχείων του 
ο ξ Ἴ ν 

κόσμου, τί ὧσ ζῶντεσ ἐν κὀσμφ δογματίζεσθε' 2ἱ μὴ ἄψῃ μηδὲ 
’ [α ο Δ -” / 

γεύσῃ μιδὲ θίγῃσ, 33 ἆ ἐστιν πάντα εἰσ φθορὰν τῇ ἀποχρήσει, 

ἑανίξ 8) | α βίπθ ή ο. Ν”ΑΒΡ” ΙΤ. 28. 613” (πο 80. ἰεβία Βοτ]) ἆ ο πιδ” 
οοΡ ΑΓΠΡΣ αθίὮ ΟΥ1)558 (οὰἆ απίε Ώε]αχ. απὶ αἀποίαί: αἱ 6ε]εμίας 19- 

μῖι ἃ μὴ ἑώρ. ΧΙΙ 4θ εοὐἀ, ἀῑσϊί.) Τετπᾶτέδ)18 (αἴᾳ1οβ ἰαχαί αἱ ες 
ν]εἰοπίθι5 αηρο]]εῖς ἀῑεεῦαπί οἳδῖς αὈδίπεπάνην) Οτἰπίὃνὃ (ὖπ Πε 

ἆιιαε υἰεί) Τ,οις214 (αἱ υἰάείιγ) εἀά αρ Ηἰετ1 δή αᾳπἱάἆαπι εοᾶά”' αρ 

Απβερ 149 Ωιαεκδιδύθῖ (φμαε υἶαε) Απιυιςί (εα αιαε υἱᾷεί 5ο εἀνενι ἴπ 

5 ΄μαε ποπ υἰζεί οάτοπ)). δίο Ιβιίας ΗΙετνδὴ 1514 (αἆ Α]ραβ): «ιαε 
πεο ἔρδε υἰαέ φαξ 008 81ΡεάΓε ἀεδίζεγαί, δύτε υἶαεί (έν ηππφιιε επῖπι Παῦε- 

ἐπγ ὧν ἄταεςο) Ῥγαεθεγέῖπι «πι ἔμπιεπς απδιζεί. Τίοπι Αιρ Ἱ. ].: «επιο 

908 οοπυύισαί, 9ο]έπιδ ἴτ Ππιϊαἰε οτί εἰ οιζίιγα απφεἴογιηι (υεῖ δσιιξ 

υεδίγζ οοζζοεδ Ἰιαδεπίέ γεἰἰφίοπεέπι απ εἴογμπι, 4ιιαε ἄγαεοε θρήσκεια ἀῑοῖ- 

ἐπ), 4μαε ποπ υἰαά ἐποιίσαπα, υεῖ θίσοιιέ φιϊᾶαπι εοᾶίσεδ Παθεπέ, φτιαε οἳ- 

αν ἱποιίσαπα ...... ς (5εὰ 4009) Τί αἀὰ µη ουπι ΝεοΡΘΘΙΕΚΙΡ αἱ ΡΙετ 
(έεπι Ες ουκ) ἔ ϱνς Ρο βγταῖῦ αγ ΟΥ12985 ἀε]αγ (5ρᾷ ν]ᾷᾳ απίθ) εἰἶπί 

4665 ΟΥ (Επίμα]ζοᾶ μὴ, δεᾶ οπι α) Τ]άτί Ώαπι αἱ Αιρ οἱ Ηίει (4ε 
ααίρας ν]άθ απίς) αἱ | εορακεν εμπι ΝΒ”ΟΡΕΡ αἱ πηινί (ὃ αρ Φετῖ)...ς 

μη (πεβεῖεης Β”) εωρακε» επι ΑΒΕΕάΚΣΗΙ, αἱ Ίοηρο Ρ]α | εµμβα- αἱ ΝΑ 
ΒΟΡΕΕΚΙΡ εἰο .... ΡΕ εγβα- (9Τ. ενμβατ-). Ἐκ Τα ϊπῖς τοάἁπηί 4 ο 

ἓνρ Τιοἳ[313 εἰς απιδωίαπς, 6 Απιζιςι Φιαθβί επἰοἰίεπδ δε, πιθ” απιδιι- 

απ εωἰο[[ετβ 5ε (Ρ6ΥΡΕΠΡ δἶπε οαιθα ὑιήαέιβ), Αιος ἴποιῖσαπα | φυσιου- 

κενοσ: 9813 -νοι | αυτου εἰ. Νᾶ ... κ αυτων 

19. κεφαλήν 5ἶπο αἀἁἰίαπη θἱ. Ιτπί δι Ο 11555 οίο..' ϱΤΕΣ ἆ 6 5ΥΙΡ αΤΙΩ 
Νοναιδ1ὸ αὐἀ χριστον. ΟΕ ΡΑ-ΑΙΠ11 προσ κολοσσαεισ - ειρηται οτιο 
κρατων την κεφαλην, τουτεστιν τον χζιστον, εξου παν οἵο | συνβιβαζ-- 

επ ΒΊΟΡΕΚα...ς Ιπ συμβιβ- επι ΝΑΡΒΕΚΣΗ1Ρ αἱ εετίο Ρ]εν | αυξει 

ϱἳ. νᾶ»... νἲ δὲ, αυξη 

90. εν 5ἱΠθ «οΡ]8 61ΠΙ ΝΔΑΒΟΡΕΕΑΚΙΡ αἱ 55 {εγε ἆ ϱ {6 απι {α {οἱ α11ΔεἨηα 

Ρο 6ορ αἴπη αθἰὮ ΟΥ 29 5ετα Ἠίμα] εοά ΟΥΤΕΙΑΡΗ 159 Ώαπι αἱ Τεγίῖθ» 8ΤΏ 
38 0Υρ208. δι]... ς (-- 0 51) αἀᾶ ουν οππη (ΝἩ ει αποθανετε [5ῖε] 
ουν) πό αἱ ρ]α πιθ3 νρε]θ ΑΥτρ Οτπί 4 θθ Ομγ 9 5επι Τμάτί αἱ Απρςρ 149 

Απηζτοι αἱ. Τίεπι ἀθπι]ά αάά αμίεπι, ΥΕΝ επύπι | χριστω οππ] ΝΑΒΟΡΕ 

ΡΕΚΙΡ α] ρ]α (19 αρ Βοτί) Οµτ Εαίμα]εοά Τμάτί Ώαπι αἲ...ς ( αὖ 
ὦ7) ΡΥΔΕΠΙ τω εππι ππαθο (1 αρ δοτί) | τι: ϱ"Ε” διατι. Ῥταείετθα 9513 
Ὦ"ΕΒΙς ϱ ΤΠ β4ᾷ παλι»... νΕ Αιρβερ 149 Απιοιςί αἱ φιᾶ αἄλπιο | εν 
κοσµω: Εᾷ εν τω κοσµω, Ίἴεπῃ ἆ ο πα” {α ἀθπιῖά αἱ Οτ]πί 4,665 Απιυιει 
8] ἐπ Ίου ηπιπᾶο (ποπ Ἰέεπι Τα6χ{165 6αγη 55 ΟΥ ρ508. 551 α]) 

91. µηδε Ὀϊς εἰ. Οι 5396: 98. τὸ. τὸ. Τ4. 109. 9598. αἱ αἲϊᾳ ΟΥ3/313 εἠπέ4,48β. 
005. 666 Απιῦ (ν]άς Ροβι) Απιζιιι αἱ µη Ὀἱδ [µη αψη μχὸ. γεύση μηὸ. 
Φιγησ (Ον1π{4)905. 906 γιο εἰέφεγίς, πε οικἑαυετῖε, πε αἰἰαπιϊπαυετίς, ἸΜεπλ 



ΠΡΟΣ ΚΟΑΛΟΣΣΑΕΙΣ ὃ, 4. Πολ) 

κατὰ τὰ ἐντάλματα καὶ διδασκαλίασ τῶν ἀνθρώπων; 25 ἅτινά Μεν 
ἐστιν λόγον μὲν ἔχοντα σοφίασ ἐν ἐθελοθρησκίᾳ καὶ ταπεινοᾷρο- 

σύνῃ καὶ ἀφειδίᾳ σώματοσ, οὐκ ἐν τιµῇ τινὶ πρ σ πλησμονὴν τῆσ 
σαρκόσ. 

111. 

1 Εἰ οὖν συνιγέρθητε τῷ Χριστῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὁ Χρι- 

στόὀσ ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ καθήµενοσ᾽ 32 τὰ ἄνω φρονεῖτε, μὴ 
τὰ ἐπὶ τῇσ Ἰῆσ. ὃ ἀπεθάνετε γάρ, καὶ ἡ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται 

σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ' 4 ὅταν ὁ Χριστὸσ φανερωθῇ, ἡ ζωὴ 

ὑμῶν, τότε καὶ ὑμεῖσ σὺν αυτῷ φἀνερωθήσεσθε ἐν δόδῃ, 

Ταγίππατο ὄ,19 πε αἰἰἐφενίς, πε θιιδαυενίς, οἱο): πιδὸ Νοναίὐ19 πο ἐείέρενδεἶς 
πεφτιε ϱιδίαυεγεεἶς πεφιιο οοπἰγεσἰαυεγιέ, Απῦ 361" 500 αϱ888Ρ6 πε ἐειίφε- 

τ{έ{8 τι αἰίαπιϊπασεγ{1θ πε φιδίαυεγήἶς, Ἱ{ει αἱ | κ οΠΙ µηδε γευση 

29. εισ φόοραν τη αποχρησει: ἆ ϱ Απιοιμι τω ἐπέεγεδίπι (Απιοτβί αἆἆ εἰ 
σογτιρέίοπεπι) ρεγ αδιδίοπεπα, 6 πι οογτιρἐίοπεπι 1ρδο ίδμ ἑ ρε αὐμβίοπεπι, 

ἔνς πιδ ἔτι ὑπέεγῖδι (--ἔμπι πι) {ρ8ο τ1δι, Απρ ὀτ. 500 αϱ58ερθ Ἠ]Ιεγβ]ρα» 
αα10 α] αἆ οοτγαρἑεῖαπι ἴρδο Ίδιι 

29. εθελοθρήσκια «. ΝΟΡΡ αἱ] πι] (ὃ αρ: Βοχ], 1 αρ ΜΙΙἨ), Τίεπι εα Όρη- 

σκια .... Α Ι81εῦ ... ς Τωη ΤΙ --σκεια ο. ΒΡ(ΕΚΙ, αἱ ρ]α1, ΟΕ Αεί 96, δ. 
Κοαάἁδππί ἆ ο γεἰἰφίοπε, { νρ Ἠ116' αἱ σωρεγεἰέίοπε, 5 Απιρεβ 139 οὔδεγσα- 

ἐίοπε, Απιρι) 6 οὐθεγυαέίοιε γεἰφίοπύθ, Απιζιςι δὐπιιζαξίοπε (95οᾶθᾶ τοπα 
οὐθδεγσαίῖοπε) γεζφίοπῖε | ταπεινοφροσυνη (Ο1επαδδά -συνησ ΟΠΠ68Ο και 
ᾳαποά βεαπίπγ): τα ἆ ο ἔρ νρ 5ΥτΡ Η1Ι64 αάά του νοοσ (8εηδιι), 1ἴεπη 

Απηζιμι απὐπιό, Πιδ" σο ϱ0Ρρ ΑπιρθΡ149 σογῶϊ5 (αάά οοτᾶίς εἰ. Οτ1πί 965 
νετβι 18, ΠΟΠ 1ΐ6πι Ίου Υ6ΥΒΙ) | και απίθ αφειδ.: Ἡ πηδ Οτ)λί 906 Ἠ]] 

64 Απιουςί Απιῦο267 οπι, πο Τη [και]. Βεάἁππῖ απἴετη καν αφειδ. ἆ ϱ 
εἰ υεωαξίοπεπι, Αποζιμι αἆ υεωαξίοπεπι, ΟτΙπῖ ρε υεπαϊῖοπεπι, ο εἰ αδιήι- 

ἁαπίία, ἓ νο ΗΙ]6 ΗΙεγδ]ξᾶ» απ 10 οἱ (Ἠ1] οπι) α ποπ ραγοεπάωπι, πιθ” 
ποπ ρατοεπᾶο (Ίρ8θ οοᾶ Φιιγαπᾶο), Απιῦ 10 ποπ ὑπ ὑιαι]φεπίία, ΑαςεΡ 115 

υεὲ υεωαξίοπε σογρογῖς ναὶ 51εαῖ 1 Ἱπίεγρτεία!{] δαπί αἄ ποπ ραγοεπᾶιπι 

εογρορ.. Ώεαίπιας απίεη αφειδια ΟΝΠΠΙ ΝΒΟΡΕΕΑΙ, αἱ Ίοηβθ ρ]α 

Επίμα]ζοᾶ (Α Ἰαξεί) ... 1η -δεια ουπι ΒΕΡ αἱ πιαὖ1 (9 αρ οτί) 

ΠΙ. 1. τω χριστω οἳ. νθ ΟΙεταῦδῖ 053159 ϱιο Τεσίσθ οἈτα»5 ϱΥρ2 ὅ9 αἱὐ08 

Απηζισ α] ... Ν” εν χρι. | ου: Ἐα που | ο λριστοσ: κ” ο Θεοσ, 5εἆ 
1ρ86” βίαίΐπι οογτεχἰ58θ ναἰχ | εστιν (9τ. 116. Ι)απιρβτί5δ απίθ ο χρι- 

Ροπ) οἱ μᾶ .... ν” 98. 120. οπα 

9.τα ρτὶ: Ε0 ἆ. Ο8 1 να φιίαε δή δι διπέ (5 οπη διπέ) | επιτησ γησ: 

2. 40. 4Τ. Τ4. αδοῖ Οτ5)396 ϱπῃ τησ 

ὃ. τω χριστω: ΡΕ Οπιτω | τω Θεω οί. Ο1επιδὸῖ 032518 οιδ,δῦ ο(693. 960 
ΕβΡ5 387 οίς (11 άθπι εἰ. απίεα τω χριυ.) ... ΚΙ, α]ὸ {6Υ6 0Πι τω 

4. φανερωθη: ΕΕΤᾷ ρ αάά και | υμων (49) «πτη ΝοΡ”ΕΘΕ (Ιαϊαί Α) 17. 

4Ττ. 59. τὸδ. 109. 116. Κδετ εαϊχί ἆ ϱ ἐς νε Ρο αὐπι αθἰἩ Βα8Ρ5 557 
ΑτἩ 



Ώρα 5, ὃ 

ΕΡΗ 5, 6 
Ῥο 1, 18 

οσα] 5, 19 

Ώρ]ῃ 2, 5 
8, 81 

πα ὃδ,δ. ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΛΕΙΣ 

/ τ λ Ν - - . 
ὅ Νεκρώσατε οὖν τὰ µέλ τὰ ἐπὶ τῇσ γήσ, πορνεία, ἄκα- 

/ [ή 3 ε / / Ν Δ / σα 3 υ 

ἑαρσία», παθοσ, επιδυμιαν κπακην, και την πλεονεξίαν ἥτισ ἐστιν 
᾽ . ι ο α Ν - » τ λ 

εἰδωλολατρεία, ϐ. δί ἃ ἔρχεται ἡ ὀργῇ τοῦ Θεου. Ἱ ἐν οἷσ καὶ 
« ον σ -- / 3 Ν ο ῷ 
ὑμεῖσ περιεπατήσατέ ποτε, ὅτε εζητε ἐν τούτοισ Ὁ νυνὶ δὲ ἀπό- 

ΝΥΦΦ2:600 (ποπισαπίϱ) Τ14]αί 509 ΟΗχ45 Εανα]εοά ΟΥτΙομ 114. 815 Ἑμα σε 
Ώαπη αἱ ΟΥΡ299. 508 Η111025 Απιογςί αἳ.... ς Ιμπ Τί ημων επι ΒΡΡΘΙΟΚΙ, 
αἱ Ρ]οι βγσαῖ ζοΡ ΟΥ993 (θἱ. ηµεισ εἰ φανερωθηήσοµεθα) 193: 360 ουἶπί 
19191: 4,566 (141361, 56 οἱἶαΙη βίο ν. ὃ 6ἳ Ροβίθα ημεισ αἱ φανερωόησο- 

μεθα) αἱ ΗΙΙ55Τ (Ίἴεπι ρο8ί οκ οᾷ βλπίῖα που αρραγεδύπαιθ) Απιῦ ΡοἩ που 

15 (Αθᾷ εἴ]απι πο αμρατγεὐύπιις) | συν αυτω εἰ. Οτ5)563: 965 ο(4)33. 105 Ε8 

Ρ8 381 ϱίο: Α τσ. ΝΥΑ5 900 οτι 

δ. τα µελη θἶπο υμων ουπ κ πο” 1τ. 6113 1. Ο1οπιῦδ οἰ”θὸ οοᾶ Ον1ή0" 
616. 151 ϱ(20811 ϱ5356 ϱ{1πῖ 4,506 Ί)ι9ρ5 191 Είμα]σοᾶ Μακἰποησδίαρ 3ὲ (ναίχ 

αἱ. Ώαπηθοπι, βρἆρατα]]θ45 αέηιια εαπηρανϊ5 Παβαί υμων) αποίδίπς ε]ει]ο 
(ἑοτίαβςς οἱ. Τεγίριαἶο 1; , ἀθπιοηδίταί εἰ Ο0οΙοβδεηςδίρα5 «μαε πιεπιῦγα 

πιογέζοεπέ 5ιιφετ ἑεγγαπι, Γογπἱοαξίοπεπι. είς) ...... ς Τη Τϊ αἀᾶά υμων 

ο πη ΝΟΑΟΞΡΕΡΘΗΚΙΡ αἱ ΡΙεΥ 1{ νΡ 5ο 6ΟΡ ΔΓΠΙ αθίΗ αγΌθνύ αγΗΡ5 Ο] επι 
906 οὰ (Ἠγ408 Τ]ιάνε Ώαιη αἱ Ιλ δοτ ΟγΙπίΣμ4θ. 660 ϱ{5/951 ϱ{40553: 6το ΟΥΡ 

πο Ἠ1]5Σ4 Απιυγςί αἱ | πορνειαν ευπι ΒΟΡΕΒΚΔΗΗ, είο... ΝΑΡ"ΕΚΑΗΡ αἱ 
γιαν. Ο8 αᾱ 1 Όο 6, 15 οἱ Ῥτο]ερο | ακαθαρσιαν: 980" ΡΤΑΕΠΗ και | 

παθοσ επιθυα. κακην και την πλεονεξιαν εἳ. ΓεἱΠί 50Τ ΑΠΙΡΡΣ 15 Απιοιμι 

αἱ ΟΙαπι2θδ (πιῖπαςδ αοοιχαζαο Ο1οπηδῦῖ 012616 πες Ἠπο ἵηπ ἑοβήπποπΙπα 

αἀ μυ σπάϊ 5απέ) οίς. 1,1ρεχο οἱ. ΟΥρΤ" Γονπίσαίίοπεπι ὑπιπιιπιαίαπι εξ 

οοπιοιρἰβοεπέίαπι πιαίαπι εἰ ομρίώίαέει «πε διιέ ἱάοἴογ πι θεγο ζωη», Τεν 

Ριάίο 1! γογπίσαξίοπεπε ἐπιπιιαιέίαπι οοποιρϊθοεπέίαπι πιαίαπι οὗ ἔωρτῖο- 

σήμα... ΕξΤα ϱ πλεονεξ. παθοσ επιδυµιαν (οΠ1ἱ8860 κακην). Ῥατίίετ 
ΗΙ1554 οἵη κακην (το]ῖᾳπα αεοαταίο Ἠαῦοαί: |Γογπέσαξίοπεπι ἐπυπιπιάζέέατι 

Πἐδίάίπεπι οοποιρἰεοεπἑίαηι εἰ αυατέέαπι) | ειδωλολατρεια αἱ ΔΑΒ"ΡΕΕΚΗΡ 

οίς ... Βέορ"Η 41 πα ειδώλολατρια (6 τδω-), Εᾶ τδωλατρια 

6. δι α οΊη ΝΑΒΟΡΡΘΙΟΕΥΤΗΚΙΡ α] οπηΠΣΙ Ενρ ϱο βγταίτ αγπι 01 6Πι”55. 581 
οίο ΟΥΡΊ4 οίο... ο) ΡΕ ΈΡία ἆ ϱ ὃν ο, Ίίθπι 6 Ῥγορέεγ φιιοᾷ ἑφμαο | 
η οργή: ο ξα οπι η, πο ΤΠ [ή] {του Όεου 5ἶπο αἀαἰίαπι επι Β 8αἩ 
Ἀθίμτοπι Ο1απι”θῦ σοᾶά ϱο{δδΙ ΟΥρῖά (ορῦξ αρ Βαἱαπ, ερῖδ αρ ἄειβδά οίο) 

Απιῤγρί αιοίδίπς ο]ογίοσῦτ (μπ]]ο Ἰποᾶο πο ἰταμὶ ροΐεΒί Ιπί 5ο αἱ 
ηθο δι α ερχ. ἡ ορ. τ. Φε. αβετί); Ιέεπι οχειηΡ] απᾶςο ϱ οχδοηρία» εδί 

(Βαπί επἶπα νεγθα επι τ. υι. τ. απιῶιασ εοάσεπι 5Η6Πο 4πο ᾳπαθ ργα6- 

οοᾶππέ εί ἄταεοο ε{ Τ,πίϊηο ῬγΑθί6χ ΠΙΟΓΕΠΗ εί Ἱην]{ίο βρα!{ἱο αρρορίἴα) 

ενω 5 Δ4ᾷ επιτουσ Όιουσ τησ απειθειασ (ΟΡΕΕΑ -θιασ, ΠΟΠ 1ἴ6πι ΝΑ 

ΗΚΙ,Ρ), Ίέεπι Ἰμπ: [επιτ. υν. τ. απ.] οππι ΝΑορ(ν]ὰς αΠΙΘ)ΕΕΑΘΗΚΗΡ α] 

οπιπν] ἆθίερονρ δγταίτοορ αγΠι 4θἴΠΡΡ Ο]απι5ῦ5 ο Ομτάήὔθ (ουκ ειπεν 
εφ υµασ, αλλ' επι τοισ υι. τ. απειδ.) Επίλα]σοά Τματί αἱ ΑιαροοπΙΤη 6, 
816 Αα] 1: οκ ΗΡΙ] ὅ, 6 αὈϊ Πεπῃο οπι. Οθίοταπη τε ἁση{ Ιδία νοεχρα δε 

(ἴπ) Πίος ὑπογεάιζεαἰζε { να, διρεγ (ὐπ) Πίος αἁ[ιαεπίίας ἆ ο ς {, ὅτι 10. 

ηιάεζιέα(ί Αα; 

Τ. ποτε: Ρ 28. οι | εν τουτοισ ΟΠΠ] ΝΑΒΟΡ”ΗΡ (5 εκ ϱΤαίό {οχιπαν]έ εν 

τοαυτοισ ἀθ]θίῖβ το ΙΜ{ατῖβ) 1Τ. 26. ΑΠ. Τ1. Τὸ. Βρε Ἐυίμα]οοά.,.ς 



ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ ὃ, 19. τ41 

α. Δ ε - Δ ’ » 4 Ν ΄ ’ 

θεσθε και υμεῖσ τὰ πάντα, ὀργην ὕΌυμον κακίαν βλασφημίαν 
3 2 3 - ’ { ” Δ / .] 2 ΄ 

αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόµατοσ ὑμῶν, 9) μὴ ψεύδεσθε εἰσ ἆλλήλους, 
2 Δ -- - 

ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖσ πράξεσιν αὐτοῦ 
Ν / .] / 

10. καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰσ ἐπίγνωσιν 
2 ντ ., “4 2 / ιά 3 3 α ΔΝ 

κατ εἰκονα τοῦ κτίσάντοσ αὐτόν, 11 ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ 
- Ν ’ ’ - 

Ἰουδαῖοσ, περιτομή καὶ ἀκροβυστία, βάρβαροσ, «Σκύθησ, δοῦλοσ, 
ώ Δ δν. ” ΄ 

ἐλεύθεροσ, αλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσιν Χριστός. 
’ ασ { 3 Δ . -- [ο ο] 

12 ᾿Ενδύσασθε οὖν ὧσ ἐκλεκτοὶ τοῦ Φεοῦ ἅγιοι καὶ ἠγαπημέ- 

ἐν αυτοισ επ ΡΕΕ3""ΈαΚΙ, αἱ ρ]εν Ον Τ]άτε Ώαπι αἱ. Αριᾶ Τ/ΑΙΠΟΒ 
εδί πι ἐζ{18. 

8. και υμεισ εἰ. νὰ Οτ2ό5ῖ (Ο]1επιῦδῖ αποὀθεσθωσαν οὐν και αυτοι) ... κἩ 
εαἩ οπι | τα παντα: Ἡ Τὸ. παντα (εί 94. απαντα) ... Ε6 Γ (6) κατα 

παντα, 6 ιπζσεγθιπι ἕ δεσιἠιάπι οπππία. Οἱ παδῖ Άιπο αιέεπι ἀεροπῖέε 908 

οπππεπι ἔγαπε, ὑπάἰσπαίίοπεπι εἴο, | εκ τ. στοµ. υμων: Έα Ερ βαἩ ϱ0Ρ ατ 
Ηρ» αείΏ ϱο Απιογςί Υ1βΥαΤΙΠΤ39 α4ᾷ µη εκπορευεσθω (Αποῦσιίι Υἱρ 

Ἅωπο αμίεπι ἄεροπαίε -- ὀἴαξρλεπιίαπι; ἐιγροφιέιπι ἄε [Υἱς εα] ογ6-υεβίγο 

ποπ ϱγοσεᾶαξ). ἈΒἰπαϊ λεν 841: Ίίεπῃ οοΡ, 56 γα! εἰ. βλασφημια ορη- 
Ίπησθτθ «ΠΙΩ 3 εκπορ. 

9. απεκδυσαµενοι: Ῥ αποδυσαµενοι ... 011155 εκδυοµενοι, α{)135 εκδυ- 
σαµενοι | συν τ. πραξ. (01ειηδῖ επιθυµιαισ οΠΙ86ο αυτου) αυτου: 
ΒΥ1Ρ αάά ο." εἰ οοποσιρἰβοεπιτῖς. 

10. ενδυσαµενου ϱἴ. νὸ Ο1επιδ»1 03135 Εαπισθ]] 35 ϱ{ο (0112156 ενδυοµενοι) 
«ΝΑ επενδυσαµενοι | του κτισαντ. αυτον: Ἐᾷ ΡΙΑΕΙΙ αυτου. ΟΕἆ ο 

ἓ νο Ιπίδοτ ΟτΙπί αν απ ἨΠ11 Απιργβέ οίο εἶις φιῖ οτεαυᾶ (Απιῦιςί 
οοπαἰἑαε) εισπι (ἴζωπι ἃ ο είς), Ἰτεπι 6 εἴμδ ογεαπἰέῖς ἑ φιιξ ογεαυτέ ἐἴζπι ἐ 

επι 

11. ουκ ει: ϱ' ΕΕ ἆ 9 Εξ 6 νοδὶχ ἁαπη]ᾷ Ἠα] αἱ (86 Τιαεῦταξ: Νοπ ἵπ- 
ἐεγίϊοίας πηαδοπ]5 αἳ Γααπιῖπα, διρεγ]/ωῖέ επῖπι Ίιου ζοσο) ΑπιΡΙΑ 5583 Ἠ]εν 

Ἰονῖπ 1 Αιασδεῖπι 4οη 1 (ροβί ελλ. κ. ιουὺ.) αἱ αἀᾶ αρσεν και Θηλυ | ελλ. 
κ. νουδ.: 1Τ. ατπι νουδ. ουδε ελλ., Ίέεπι ΒΥΙΣΕΒ Γαᾷαειις εἰ δις | βαρ- 
βῥαροσ σκυθησ (ΑΥΥ5έ8 ὄταεσομε εἰ θαγδαγιθ, αεἰἩ αφγεδέίε εἰ ορρίιζαπιιθ): 

Ρ’ΕΕᾷ αἱ Ραπς ἆ ε {γρ Ρο Απιο Ηῖοτ Απιργβί αἱ βαρβ. και σκυθ. 

Ο8 εἰ. Ῥείγδιες αρ α11956 επει και παντα και εν πασιν εστιν 9 χρι- 

στοσ, εν τε βαρβαροισ και σχκυθαισ, δουλοισ και ελευθεροισ, σκΟΠΕιΝν 
οφειλουσιν αἴαο. Ο8 εἰ. Ερϊρῃὸ εἰ φησι γαρ" εν χριστω ιησου ου βαθ- 

ῥαροσ, ου σκυθησ, ουχ ελλην, ουκ τουδαιοσ (86ς Ίος αἀά αλλα καινή 

κτισισ). | ὃδουλοσ 8ἴπθ και 6ΙΤΏ ΝΒΟΡΕΕ3ΚΗΡ αἱ Ρ]6ς β41 ΑΥΤΡ αγπη 
ΟΙαπιδ»! Οµτ Επαίλα]εοά Τμᾶτί Ώαπι (αἳ.Ρατ18) α].... 1 αἀᾶ και οΠῃ 

αρ"Έ"τα ὃ. 46. Τὸ. νο 5ΥΙ5ΕἈ ϱορ αεῖΏ ρο Απιορ Ἠίει Απιυγβί αἱ | 
παντα εππι ν’Αο ὃ. 7. 17. 80. 1083 αἱ ραας Ο1επιδῦ1 Ῥοδχ (ν]άθ απ{θ) 

Ῥβ-ΑίΗδ αἱ... ς Τμ ΤΙ τα παντα ΟΠΠ ΔΕΒΡΕΕΘΚΕΤΙΡ (τα παν) (Οµτ εἰ 

τα παντ. εἴ παντα) Τμάτί Ώαπι αἱ]. Οἱ οΜ. Ιτ1δ (εκ ΕρίρΙΗ) και αυτοσ 

εστι τα παντα. 

19. ουν: 1, ΑΓΗΡ5 ΑτΌεάνν οἱ ῃωσ: Ῥ’Εά ωσει, 6 ΠΟΠ εχρτἩ | του Θεου 

4, 122 5Ε 

ᾳ 95, 28 



τ4» 5, 19. ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 

/ 3 ο / 4 

Ώρμά, 2.55 γι σπλάγχνα οἰακτιρμοῦ, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνη»ν, πραῦτητα, 

Ἡρ]ι 4, 8 

Ῥ]ῖ 4, Τ 

ο 3 ’ / Ν - 

µακροθυµίαν, 19 ἀνεχόμενοι ἀλλήλων καὶ χαριζόµενοι ἑαυτοῖς, 
., / Λ Ἀλ ως ξ 

ἐάν τισ πρὀσ τινα ἔχῃ µομφήν, καθὼσ καὶ ὁ Χριστὺσ ἐχαρίσατο 
.” Ν -- Δ - Δ 

ὑμῖν οὕτωσ καὶ ὑμεῖσ, 14 ἐπὶ πᾶσιν δὲ τούτοισ τὴν ἀγάπην, ὅ 
- Δ { - - 

ἐστιν σύνδεσµοσ τῇσ τελειότητοσ. 19 καὶ ἡ εἰρήνῃ τοῦ Χριστοῦ 
; -- ’ ς -” 3 ε Ν Ν 

βραβευέτω ἐν ταῖσ καρδίαισ υμῶν, εἰσ ᾗν καὶ ἐκλήθητε ἐν ἐνὶ σώ- 
. Δ 2 / / ς / ο. ο ον / 

ματι και εὐχάριστοι γύεσθε. 160 ὁ λόγοσ τοῦ Χριστου ἐνοικείτω 
εα. ) η 5 : 

ἐν ὑμῖν πλουσίωσ, ἐν πάσῃ σοφίᾳ διδάσκοντεσ καὶ νουθετοῦντεσ 

ΕΙΙΠΙ ΝΒΟΡΕΕΕΓΡ αἱ Ρ]εν 01επιδῦδ Ον Ευίμα]οοά Τ]άτί Ώαπι αἱ... 600 

Ιωπ οπ1 του μπι ΑΡ"Ε6 οδεῖ αγία | και ηγαπηµενοι οί. Οἶαπι οἵς ... 
Β {τ. 1Τ1εΟί β8Ἡ Οἱ και (219. απίθ αγιοι ροπ) | Ρ"Εα σπλανχνα | οι- 
κτιρμου εππι ΝΑΒΟΡΌΘΙΟΕΕΕΙΡ αἱ Ίοηρο ρ]α (Ἰ αρ Βοτί) 1 νο (1αίΐπε 

πιϊδεγἰοογᾶίας) 84] ϱοΡ 8ΥΥΡ ΟΙεπιδὸὸ Ος551. 19 ϱ Οµτή1 Ειίμα]εοά 

Ώαπῃ αἲ µ. ]. αίρατῖδ.... ς (Ξ αὖὐ 92) οικτιρµων οι. κ αἱ δαΐ πια Ο]οπω 

68 015.195 οοᾶ ο{οαί πιβίίμ 150 Τμάτί ΑπΙΟΕΙΙΙΤ4.,, ϱ813 ΒΥΙΣΟΡ αὖπι 6ο 
και (Ρο ΟΠ1) οικτιρµον | πραὔτητα οΙΠΙ ΝΑΒΟΡ 1Τ. 80. Μακιπιηγσίας 34 
οοᾶ,,,ς πραοτητ. ουπι ΡΕΕΕΚΙ, αἱ Ρ]οτ Ο]απηδδ: 556 ΟτὸΤδδ Οἱ Εαίλα] 
οοᾶ Τ]άτί Ώαπα 

19. και χαριζ.: 1Τ. ΑΙΠΙ ΟΠ και | εχη: ΕαΙΡ 1Τ. αἱ ϱ)1810 Απίϊοςμ19δύ 
Γαπηρατῖς ΤΠΡΗΥΙ εχει | µομφην(ᾶ ο {6 νρ φιογείαπι): ϱ” µεμψιν (Β 

εκ οοπΕαδίΟΠθ µεμφὴν), ΕΡΤαΕΙ οργην | ο χθιστοσ οἶιπι νὰ(σ1ά)αιεσρΏείς 
ΕΚΙΡ αἱ {6Υ6 ΟΙ ΑΥΥΙΙΙ ΑβΑΗ «ΟΡ αθἴ]ῃ σο αγυθάν” 0]επηδὸῦ Ον Ἐκ] 
οοᾶ ΤΠάτε ΑπΙΟςΗΙΟ59 Ώαπι αἱ Απιζιςι 1,8οδδΤΠι 15... Τ ο κυριοσ 
ομπι ΑΒΡ"Ε(οπι ο)ᾷ 919. ἆσς Ες πιῖὸ νο Αιρίομ 55 Ῥε]αρ ... νἲ ο θεοσ, 
Ιίθπ 1Τ. αγπι Αιρερ 145 ο Θεοσ εν χριστω | υμιν: (ΔΕ)ΡΕΒΙΣΚΡ 1Τ. 46. 
Το. αἲ1ὸ Οἶεπι Τμάνί ΑπΙοσΙ1050 ημων (Ρ ηµιασ). (ΝΔ9 οογγθοίατιαςδ ΘΥὰί 

ημιν, 56ᾷ } τΙΥΡ18 αἈβίοτβίϐ). Φεά 1τ. 5ο ΟΙεπι ροτριπί εὔῖατη ουτ. 

κ. ημεισ | υμεισ: ϱ’"Ε"ΕΕία ἆ ο ᾳ πιῖθ βαἩ αοίἩ ϱο ΑΙΙΌΥΒέ αάά ποιειτε, 

Πίεπη ΒΥΥΣΕΗ αΤΗΡΣ χαριζεσθε | 

14. ο εστιν (α0ὐ’’) ουπι ΑΡΟΚΑΡ 17. 19τ. ΟΙ6ιωδῦ5: 595 ΟΗ110.415 (εν αγαπη 

γινεσθω, οπερ συνδεσµοσ εστι τελειοτητοσ) ΑπΙΟςΗΙ050 Ώαπιρατί», 
Πτεπι φιοᾷ εδ υἰποιζωπι Ἱς να Απιοιδέ αἱ]... ΝΡ Βαίμα]εοᾶ οσ εστ. 
(αμρ”). ΟΕ εἰ. Ι,411Πο8.... ς ητισ εστ. 6πἩ ΝΕΡΒΘΙΟΕΚΙ, α] {66 ΟΙΠΠ 

Ον” Τμάτε Ώαπι αἲ Π. ]. αἱ. | τελειοτητοσ: ϱ"Εξίᾷ ἆ ο 6 Απιριβέ 
ενοτητοσ 

10. Ἠ ειρήνη: τα 14. 4Τ3 αδΟΙ" 456Γ οπη η | χριστου οἶπι ΑΤΑΒΟ"ΡΕΘΡ 
10. ὃτ. ΑΠ. 1ΤΤ. 118. 1Τ9. 8Ρ9 ἆ ο ἔ 6 πιδὸ υρ βγυγΏίτ βα] 60Ρ αὖπι 

αθίἩᾗ ατὲ αγροᾶνν 0]6πιδβδ. 605 Ἑια]οοὰ ΈΏαπῃ αἆ }. 1, Αυρξα] δὲ Ρε]αρ 
εκες (Ξ αυ Β2) Θεου υπ ΝΕΟΌΡΕΕΚΙ, 1Τ. αἱ ρ]εν σο Ον ΤΠάτί Ώατα 

ρατῖ5 αἱ Απηζἒοι { εν ενι: Β 6133 84] οΙΗ ενι | γινεσθε: 3 γενεσθε 

16. Τη γίνεσθε1δ (ὁ λόγοσ - πλουσίωσ) ἐν πάση | τ. Χριστου πα ΝΟΒΟ5 
ΡΕΕΑΙ, αἱ Ίοησε ρ]απ ἆσθ {ς πιδδνο σο 8αἩ ΒΥΤΡ (ΒΥΥΣΟΒ αᾶᾶ ῥοβέ γι- 

γεσθε Ο)ιπίίο, ΡΕΙΡΘΙΒ οµύμ5 56ΥΠιΟ) γι ΟΥ 59 ΐει ἘΕίμα]σοά Ώαπῃ αἱ 

Απιρτςί αἱ... Αο3 1Τ. αἲ15 αθίῃ αγἱρ5 Τιάτε ΤΗΡΗΥΙΑΡ τΤ. Θεου ... κἲ 



ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΔΕΙΣ ὃ,19. Ἴάδ 

ἑαυτούσ, ψαλμοῖσ ὕμνοισ ᾠδαῖσ πνευματικαῖσ, ἐν τῇ χάριτι ἄδοντεσ Εριιδ, 198 

ἐν ταῖσ καρδίαισ ὑμῶν τῷ 9εῷ, 1 τ καὶ πᾶν ὅ τι ἂν ποιῆτε ἐν λόγῳ αν 

ἢ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀγόματι κυρίου ᾿]ησοῦ, εὐχαριστοῦντεσ τῷ 

Θεῷ πατρὶ δί αὐτοῦ. 
ΕΡΗ δ, 30 ε -. « [ “. ε - 

18 «4{ἱ γυναῖκεσ, ὑποτάσσεσθε τοῖσ ἀνδράσιν, ὡὧσ ἀνῆκεν ἐν 18951 
/ ο η 2 α - Ν 

κυρίῳ. 19) οἱ ἄνδρεσ, ἄγαπατε τὰσ γυναῖκασ καὶ μὴ πικραύεσθε 10Η 515 

«ορ ΟΙεπι1δ4 τ. κυριου | σοφια: πι αάᾶ οἱ οπιηζ ἐπεζίεοίι δρὶγέέμα[ὲ, 

Ί{επι ϱο εέ ργιάεπίία ερ ἅμαϊί | εαυτουσ: ΙΤ. αυτουσ | ψαλμοισ 5ἶπθ 

και «ΠΠ ΝΑΒΟ" Ρ"εα Τὸ. 46 ἔσ πηδδ νς ϱρο 5ΥΤΡ ατοεάνν ΟΗτάδ Απιζιμι 
εἄτοπι α]...,ς(Ξ αὐθ Βσ) αθά και οππι ο3ΡΌθίοεΕκΙρ αἱ ρίθι ἀθιηῖά 

α118οΏπῃ ΑΥΥ5ΟΝ 94Π «ορ ατπη αθίὮ ΟΙ6πη194 ΕρΙΥ5163 ΟΗνή 5ο. 453 Ἐπίμα 
εοᾶ Τμάτί ΑπίϊοςΙι195 Ώαπι Απηυιμισά ει Ῥοε]ας | Ίιμγοισ 8ἱπθ και 
αυτη ΝΒΟ" Ρ"Εα 1Τ.ἆ 6 ΓΡ πι απ {ζα ἀθπη]ᾶ {οἱ ϱρο ΒΥΤΡ ΟΗτήδή Απιοἒσι 
εάτοπι,,,ς (499) αάά και οππῃ ΑοδΡΡΌοί«ΕΚΙ, α] Ρ]ει νρεῖο βασίοί ϱννγ 
50Ἡ β4Η ϱ0Ρ αΓΠΙ αεί ατοεᾶνν ΟΙ6πι ΕρΗΥ2165 0Ἠγ450. 455 Ειίμα]εοά 
Τ]μάτί ΑπΙοσμ1195 Ώαπι Απιυσειθᾶ ΥοἩ αἱ | εν τη χαρ. εΙΙΠΏ ΔΕΒΡ ΕΕ 
613” Οἶεπι ΟΗχ454 015 Τμά τί... ς οη1 τή οἵιπῃ πἲΑο” (νἰάε ροβ{)ΡεΕ""κι, 
αἱ ἴοτο ΟΠΙΏ αγ Οδ” εἰδεπιήσή Επίμα]εοὰ Ώαιη αἱ. ἹΊπ ο βοτΙρἔἁπα 

οδί εν χαρι, 5εὰ ραπε(ῖς 5αραγροβί(15 εί διυκίγα(1ς ἀθ]είαπι αδί, Ἠϊης 

οξοτΣ οπι εν χαρ., αἱ αἱ. 99. ἀ5ει ΕρΗτ21163 (Τ4. 45ΟΥ εν ευχαριστια) | 

εν ταισ καρδιαισ ΕΙΩ ΝΑΒΟΡ᾽Εᾷ αἱ1θ ἀ 6 Γρ πιδὸ νο σο ΒΥΤΙΙΙ ϱαἩ «ορ 
Ἁτπι ΟἨΥ Επίμα]εοᾶά Απιζγεία]...ς (Ξ 0 52) ΤΙ εν τη καρδια 6Η 

ΡΕΒΕΚΕΙ, αἱ ρ]οτ αθίι Οἶ6πι ΕρΗτ163 Τ]άνί Ώαπι αἱ :: οἳ πο ΕΡ] 515 | 
τ. Θεω εππι ΝΑΒο ρ"κα Ιπ. 4Τ. 6133 τὸ. 119. ἀ ο [ρ τη νρ 88 ΒΥΥ 
αἱ αγπι 016154 Ονή54 0ἱ5 Ἐπί]μα]σοᾶ Απιογρίεά τος αἱ)... ς(- συ βα) 

τ. κυριω οὐπι Ο3ΡΕΕΚΙ, αἱ ρ]εν ἀεπι]ά Ρο σορ ΕρΗι5165 ΟμΥ7ο1κί Τ]άγί 
Όαπι αἱ Απιυγςίεᾶ Υεπ Ῥε]ασ 

1Τ. και 8Ώ ἹπΙο: Ῥ"εα 9. Τ4. ἆ ϱ ἓνρ πῃδδ 6ο Απιυγςί αἱ οιι | αν οιπι 

ΝΑΟΡΕΚ αἱ Ίοησο ῥρ]ι ΟΙ απαθή Ομγή5Σ. 455 Ἠι{μα]σοᾶ Τ]ατί ΑπΙοσ1550 

Ώαπα ,.. ἵμῃ Τϊ εαν ο] ΒΕΑΙ, αἱ {εγεῖῦ | ποιητε: ΚΣ, α] Ραῖο ποιειτε 
Γ κυριου (4)00) νησου εππι Εροςκ 1Τ. ὃτ. αἱ Ίοηδε Ῥ]α { απΏ {οἱ Ρο 

ϱυτΡ ατπι 016.19” ο Ο]τ δὸ Ἐπί]α]εοὰ Τμάτε Ώαπη Απιζζςί, Τεπι κυρ. 
ιησ. χριστου ἃ νβοἳθ ία ΟΙειηζοᾶᾶ 3 ΑπΟσΜΙ330, Πέειη ἁοπιπέ ποβέγί 16. 
ΟΥ. ἀοπηϊά ΥΥ5ΕΝ ΦαἩ 6ορ αείὮ αγυθάπν ΑπΙΡΥΠΕΕ 6915, Πίεπη ἆ 6 ἆο- 
πιζπὲ Οιγἱεέὲ Πεδι. Ῥταθίθγθαφιιθ κό τὸ. τά. 114, 118. 120. αδοῖ ϱ56Ι α110 

ἔογο ῬτβεΠι του απίε κυριου... 1 ΠηΙΙ η]βὶ κυριου... Ἠπ τησου χριστου 

ΟΠΙἱ5ΒΟ κυριου ουπῃ Αορξι"Εεῖα ᾳ | πατρι 8ἱηθ καν ΟΙ ΝΑΗΟ Τὸ. πδὸ 

54] «ΟΡ ΦΥΤ5ΕΣ αεἰμαίτσο Απιζυἒς οοἱδ 1... ς (409) Ρταεπι και οµπι 

ΡΕΕΑΚΙ, αἱ {ετοοπ]η ἆ ο {ρ νς ΒΥΤΡ αὐπι Ο16πα15ή Ο)σ Επαίλα]εοά Τ]ιάτι 

ΑπίϊιοςΗ1230 Ώαπι Απιζισί αἱ :: οἱ ΕΡΗ 6, 90 

18. αι γυναιχεσ: Έα Αἴπι ΟΊη αι | ανδρασιν οαπιΝΑΒΟΡΕΕ” κ 11. αἱ Ρ]α5 
15Ο νο Ο1αεπηδοῦ ΟΗΥήἳ 5 Επίμα]οοά Απιζσείι...ς ( α0 Β2) ιδιοισ 
ανὸρ. ο. 1, αἱ Ρία ΤΠατί Βασ... ΡΕ"εα ἆθβξῃ ΦΥΥΣΕΒ (6ἱΡ υμων ο,”) 

«0Ρ ΥΠ αθίἩ σο ΤΠΡΗΥΙ ΡῬε]ασ ανδο. υμων | εν κυριω: Εά ε. τω κυ. 

« ΑΥΙΣΕΣ η ΟΠιγίδίο 

25 



44 ὃ,20. ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΔΕΙΣ 

ωιρ ε - - ’ . 
πρὸσ αὐτάσ. 30 τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖσ γονεῦσιν κατὰ πάντα 
τοῦτο γὰρ εὐάρεστόν ἐστιν ἓν κυρίῳ. 21 οἱ πατέρες, μὴ ἐρεθίζετε 

π , κο Φ ο β] - ς ς - « ῃ Δ 
τὰ τέκνα ὑμῶν, ἵνα μὴ ἀθυμῶσιω. 235 οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε κατὰ 

’ -- ’ 9 « ὼ 

πάντα τοῖσ κατὰ σάρµα κυρίοισ, μῇ ἐν ὀφθαλμοδουλίαισ ὧσ αν- 
/ 3 / / 

Θρωπάρεσκοι, ἀλλ ἐν ἁπλότητι καρδίασ φοβούμενοι τὸν κύριον. 
Π ε να » / ς ο» ΔΝ ο] 

25 ὃ ἐὰν ποιῇτε, ἐκ ψυχῆσ ἐογάζεσθε ὧσ τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ ἄν- 

19. οι: ἄω,Εξο | γυναικασ 8ἱΠ9 αἀάῑίαπι ϱ. ΝΑΒΟ"ΡΟΕ" "ΚΙ, αἱ οπηησίἁ 
Πατ] Ο1απιῦθὸ ΟΗγάσῖ 05 Ἠπίμα]όοᾶ Τματί Ώαπη αἱ]... ἂό αἆά εαυτω». 
Τίοτα ΤΠ αάᾶ υμων ουπι ορ" Ε"ξα ἆ ο ἔ ᾳ τηδὸ νᾳ το]] (564 ΒΥΙΡ ο. οῦ.) 
Ουίπι 81 Απιργκί α] | πικραιεσθε: οκ 433 46. 119. 2919. αἱδ παρα- 
πικραινεσόθε 

90. εστιν Ρροβί εὔαρεστ. 6ΠΤΩ ΝΑΒΟΡΕ 17. 97. 4Τ. τ1. 116. ἆ ε ἔ τρ (Ρία- 

οεπ6 εκἰ ᾱ ϱ, Ῥίασίέηπι εδἰ { ΥΕ; πιΞὸ Απηριςί ρἶασεί) ΟγτΟΙ18 εν ς ΤΙ απο 

ευαρεστ. επτη ΕΡΤΟΚΙ, 4] Ρ]ετ 6 ΟΗΥ Ἐπίμα]σοᾶ ΤΗάτί ΏΌαπι αἆ Ἡ. ]. εε 

ρατῖς.,,. 46. 1223 ΟΙαπιῦζὸ οπα [ εν κυριω «ΠΠ ΝΑΒΟΡΕΕΟΚΙ, α] Ίοηρο 
Ρ]α 1ὲ νΕ 6ο ΑΥΙΡ ΑΕΠΙ (5Υ13ΕΝ ὑπ οοπδρεσέω ἀοποϊπὸ πιοδίγέ) ΟΠΥΡΕΤΑ Ῥ]ιάτε 

Ώαπῃι αά Ἡ, 1.... ς(Ξ αρ Β2) τω κυριω οτι πΙπαΒο τη (πι ΑπιρτἙί 
Ῥίασεἰ ἆεο) οοΡ αθίι Ο]6πι ΟΥνς 119 Ον 4ὔ8δεπι Ἐπίμα]σοᾶ ΤῬαπιραπίΒ, 

ΟΕ Τιαποῦτας , Λοπ εδὲ οπιἐεπάα ργαεροδίζο Ίπ."' 

91. ερεθιζετε επτη ΕΡΌΘίΕΕ""κ αἱ Ίοηρο Ρ]α ΦΥΥΣΟΒ αἱ Ισ Ο]επιδθὸ Οµγήὔτ" 

465 Τ]άτιεᾶ Ώαπι α].... αΡ’ ή ΤΠ παροργιζετε ΙΤ ΝΑΟΡ"ΕΕΟΚΙ, 17. 
91. 5τ. αἱ ῬΙιβ19 ΑΥτρ πε Επίμα]εοὰ Τ]άχιεοά ΤΡΕΡΗΥΙ 1: εκ ΕΡΕ 6, 4 

99. κατα παντα: ὃ. ΑΤ. 09. ὅτ. 69, Τὸ. 80. 115. ἆδοῖ ΥΠ ΓΑΠΙΡΑΙΙ5 οἵη | 
τοισ κατ. σαρε. κυριοισ: Εᾷ τ. χυρ. κατ. σαρχα, Τε νρ ἄοπιϊπές εαγπιαζέ- 
ὄμθ | µη εν: ο µη ωσ εν | εν οφΦαλμοδουλιαισ (-λιαισ πτη 8Ο αἱθ56Γ 

αἰξ πιαίίἩ οίς, Κ1, α] Ρ]ὰ -λειαισ: ν]άο εἰ. -λια εἰ --λεια) οι ΝΟΚΙ, αἱ 

Ριεν Ο1επιδὸ Ομ 9 λ8πι Τμάτί Οµε6, Ιἴθπι ΑΥΤΡ ποπ ο οσιζο 8εγυέζΟΥΊΙΠΗ 

ον, Ου’ δα Ἰωπ εν οφθαλμοδουλεια (-λεια αἱ ΑΗ: ΤΕΕΑ αἱ -λια, Ἐᾶ 

οφ αλμονδου-) εππη ΑΒΡΕΕΑ 91. 96. 4Τ. ΤΙ. Τδ. 80. 191. Ειί]α]σοά 
ΑπϊοσΙΙ0θΊ Ώαπι αἆ Ἡ, 1. οιραΤαΙ1447 ΤΗΡΗΥΙ, Πέεπι Οι ήδΤ 459 βεπη κατ 

οφαλμοδουλειαν, Ἰέεπα ϱ0οΡ Ίο ὕπ οσιζογιπη θεγοζο :: εξ ΕΡΗ ϐ, 6. 

Τα ]πὶ ποπ αἆ οσιζιηι ἐπδεγοϊεπίε. | Ὁτ. ανθρωποπαρεσκοι | αλλ πί 
ΝΑΟΡΕΣΟΚΙ, αἱ οπιηὺ1 ... Β αλλα | τον κυριον «ππι Ν”ΑΒΟΡΕΙ”ΕΕΙ"ΕαΕ, 
1τ, 19Τ. α1109 ἔσ απι {α Πατ] Αγταίτ ασγπη Ο]επ Ον Ἐαίμα]οοᾶ Ώαπῃ αἱ 

Απιζιρί αἱ... ς(Ξ αυ Βᾳ, 5εὰ 9’) τ. Θεον εππῃ περες” κ αἱ ρ]εν ἆ 

ϱ νρο1θ ἀεπιῖὰ {ο] 6ο «ορ ΤΠάτί 

99. ο εαν (εἳ. αὐ΄’ εἰ 25) οαπι κ ΑΒΟ 17. Τ1. αἱ Ρραπο Ιέ ν6 Ρο 60Ρ αἲπι 

Ἐπίμα]εοᾶ ΑπΙΟςΙΙΟ7 Ὦαπιρατα]]41τ (οἱ. ρατῖς) ΤπρΗγ]σοοᾶ Απιργδί αἱ. 
Τίεπι Ρ'Εά ο αν...ς και παν ο, τι εαν (Ρ6 αἱ αν) εππι ΡΌΘΙΟΕΠΙ, αἱ 

Ρεν δυταῖτ (ΟἨτίχί4ῦτ παν οτι αν 8ἶπθ και) ΤΗμάτί Ώαπα αἆ Ἡ. ].... 

Απ. 0133 τὸ. 115. Ο1επιδῦὸ και παν ο εαν | ποιητε: 1, 8] Ρας ΑΠΙΙΟΕἨ 

ΤαπιββτΒΙ1 ποιειτε | ωσ τω κυριω: Α 61. 8Ρ9 ΟΙοπι αἀᾶ δουλευοντεσ, 
1{θπι ροβί ανθρωποισ ΑπίΙοςμ1051 {και ουκ: Β ΟΠῃ χαι 



ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4,95... Τ4ς 

Ὀρώποισ, 324 εἰδότεσ ὅτι ἀπὸ κυρίου ἀπολήμψεσθε τὴν ἀνταπό- 

δοσιν τῇσ κληρονοµίασ. τῷ κυρίῳ Χριστῷ δουλεύετε 25 ὁ γὰρ 

ἀδικῶν πκομιεῖται ὃ ἠδίκησεν, καὶ οὐκ ἔστιν προσωποληµψία. 

Ν') 1 οἱ κύριοι, τὺ δίκαιον καὶ τὴν ἰσότητα τοῖς δούλοισ παρ- 

έχεσθε, εἰδότεσ ὅτι καὶ ὑμεῖσ ἔχετε κύριον ἐν οὐρανῷ. 

πα 

2 Τη προσευχῇ προσκαρτερεῖτε, γρή}οροῦντεσ ἐν αὐτῃ ἐν εὐχά- 
ο Δ ν.ς - ς ς 2 /΄ 

ριστία, Ὁ προσευχόµενοι ἅμα καὶ περὶ ἡμῶν, ὤα ὁ 8εὸσ ἀνοίξῃ 
« - ’ - - -- - 3 ιν) 

ἡμῖν Φύραν τοῦ λόγου λαλῆσαι τὸ µυστήριον του «Ἄριστου, δι ὃ 

24. αποληµψεσθε (-λημή- επι Ναβο"εἰδρύγα, ϱ” -ληνψ-] ς -ληψ- εππι 
ΡΟΕΚΙ, οἱς) ο. Ἁ’ΒΟΣΡ"οἰΡεί«Ε αἱ Ρ]α Ο]επιὸῦὸ εἰς ... ΝἑΑοῦκ, αἱ ρ]α930 
Ον Τμάτε Ώαπυρατα]] 44τ (6 ρανἵϱ) αἱ ληψεσθε (Α5ΑοΟ” λημψ-) | κλη- 
ῥονομµιασ: οὗ 29της 91. 97. 4Τ. Τὸ. 80. 116, ασπι Ἐπσίπα]σοᾶ Τμάτί αάᾶ 

υμων, Ίἴεπι ΟἨΥ459 (ποη 1{επιήῦἳ) ημων | τω κυρ. χρυ. 8ἱπθ γαρ οππι ΝΑ 

ΒΟΡΕ 11. 4Τ. ΤΙ. νς «ορ (Ξεγυίε ζοπιίπο Ίεδι ΟΙιγίείο) ατΗΡΣ Επίκ] 

οοᾷ Ῥε]αρ ... ς (6000) ροβί τω αά γαρ επι Ρ08ἱΕΚΙ, αἱ Ρίετ (9Τ. 114. 
191. α] οπι χριστ.) Αγταϊ ΑγΠΙ σο Ο]επιδῦῦ ΟΗχή5τ. 490 Τ]άτί Ώαπη αἱ 
ε.» ΟΟΠΙΙΠΡΕΠΙΕΒ «πΠΏ εἶδ ᾳπαε ρταεσεάππἰ Εᾷ 4 ο Γρ ΑΙΙΡΥΡΒΙ του κυ- 

ριου ημων ιησου (4 ο Απιοιβί οπι ημων ιησου) χριστοι, ὦ δουλευετε 

96. ο γαρ (α9’’) ευπι ΝΑΒον᾽"εο 17. 28. 81. ΤΙ. Τὸ. Τΐ νρ Ρο «ΟΡ ΑΡΙΡ5. 

ΟΙ επιδὸ Εαίμα]εοᾶ ΑπΠΡΥΑΙ α]...ς ο δε οεππι ΡΓΕΚΙ, αἱ Ρίο δγτα!τ 
Οµτῦῖ5 Τπάτί Ώαπι αἱ | κοµνειται οππη Ν”ΑΟΡ” ΙΤ. αἱ ρε Ομχήῖ Επίλα] 
οοᾶ Ώαπι ... ωῃ Τί κοµισεται ΕΠΙ ΔΕΒΡΟΕΚΙ, ὃ. 91. ὃδ. 96. ὃτ. ὁ9. 

46. 108” 109. 115. ἀδὲν ΟΙεπι 0360 Τ]άτί ΤΗΡΗΨΙ ... ΕΞΤΕΙ κοµιζε- 

ται | προσωποληµψια έππι ΝΑΒΟΡ"Εα... ς -ληψια 6πΠ1 Ρ.ΕΚΙ, 8] ΟΠΙΩ 
νιᾶ, Ῥταείετεα Εᾷ {ρ νρε]ε {αι ἀεπηῖᾶ ἴοὶ αχ] (ποἨ 1ξεπι ΑΠ) 6ο ΑΤΠΙ 

Ον Απιογί α] αἀά παρα τω Θεω, ἴίεπι «ορ αγιιᾶ ετιπι 

ΙΥ. 1. οι: Εᾷ ω | παρεχεσθε εἰ. Οχ5)14 εἰς ... 0 2. 9δ. 48. Τὸ, Τ4. 114. 
958. αἱ”5ος Ο]ειιιῦθῦ ΓαπιρβτΙ5 παρεχετε | εν ουρανω ΕΠ ΑΤΑΒΟ 1Τ. 
81, 9τ. 99. ὅτ. τδ. 116. νο σο ΦΥΙΣΕΣ (Ο1απιδοὸ ΟΥδΤ4 Επίμα]εοά Ώαπα 

ΡατΔ]] 494 (ο{.Ρ81ΐ5).,, ς ουραγοισ «ΠΠ ΝΕΡΕΕΟΚΕΙ, αἱ ρ]ετ ἆαε {ρ πιδὸ 

{απ οορ ΒΥΤΡ ατπι ΟΥ Τ]μάτί Ώαπῃ αἆ Ἡ. 1. 1: οἱ ΕΡΗ ϐ6, 9 

ϱ. Τη: Έξειαξι Ἡ (οπιῖβδα Τ' Ππ]αΙΙ) | προσκαρτερειτε: 1Τ. -ρουντεσ. 
Β]νηϊ]1ΐεεν Ον Ιπί 1Ο αἱ ἀῑοΙί αροδίο]ας: Ογαξϊοπὲ ἐπδίαπίες εἰ υἱφιζαπέεΒ 

π εα".. | εν αυτη αί. να ΟΙεπιδύθ. 68 ϱΐο... Ν” οπι | εν (Ο1επιδδᾶ συ», 

ΠΟἨ 1{επηῦύ9) ευχαθιστια: ϱ Εὖ ἆ ο ΟΥρ14- 314: 535 (αετίε ἰτῖῦιις Πἱ8 1ο- 
65 {οίππη ΥΕΥΒΙΠΙ αβΕΥ{ 9ἶπο εν ευχ.) Απιρτβῖ οπη 

8. ανοιξη: 1, 8] ραπς -δεν | του (Ρ"Εα οπι) λογου: 663 Ο1επιδδὸ ΤΗΡΗΨΙ οπι 

εκτ Α 844 εν παρρησια | του χριστου εἰ. Ο]ετα ... Β”1 4. 41. 258, 
αεἲᾗ Ειίβα]ζοᾷ τ. Θεου | δι ο οἳΠῃ ΝΑΟΡΕΚΕΙ, αἱ ΟΠΙΏ {ετε ἆ ο {νσ Ρο 

ΟΙ ετα Ον Ἐτπίπα]εοᾶ ΟΥτΔ472 εἰς... Ἰπ ὃν ον εππῃ Βξξτα ϱ, Ἰεπι Τ1. 

ὁι ου 

ΕἘρ]μθ, 9 

ΕΡρὴ ϐ8, 18 8 



ἩΡΙ 6, 16 

Ἐρ]ι 4, 29 

ΈΡΗ 6, 21 ϱ 

ΤΙ] 10 

Ἀοί»η,» 
16, 8 

π4 44. ΠΡΟΣ ΚΟΛΔΟΣΣΛΕΙΣ 

ο Α ιὦ ’ ”- - 

καὶ δέδεµαι, 4 ἵνα φανερώσω αὐτὸ ὧσ δεῖ µε λαλῆσαι. ὃ Ἐν 
- χ 

σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸσ τοὺσ ἔξω, τὸν καιρὸν ἐξαγοραζόμενοι. 
ς / ς ο / / - 

ϐ ὁ λόγοσ ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένοσ, εἰδέναι πῶσ 
τς ο λ : δεῖ ὑμᾶσ ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρήεσθαι. 

Δ / - 

τ Τὰ κατ ἐμὲ πάντά γνωρίσει ὑμῖν Τυχικὸσ ὁ ἀγαπητὸὺσ 
5 ι Ν Ν- / Ν ’ μ] / ιν) ”/ 

ἀδελφὺσ καὶ πιστὸσ διάκονοσ και σύγδουλοσ ἐν κυρίῳ, ὃ ὃν ἔπεμψα 
ΔΝ { - ” - σ - τσ - 

πρὸσ ὑμᾶσ εἰσ αὐτὸ τοῦτο, ἵνα γγῶτε τὰ περὶ ἡμῶν καὶ παρακαλέσῃ 
Π « - - -- - 

τὰσ καρδίασ ὑμῶν, Ὁ σὺν Ὀνησίμῳ τῷ πιστῳφ καὶ ἀγαπητῷ 
ο τση ς πμ -- ο. ο 

ἀδελφφῷ, ὅσ ἐστιν ἐξ ὑμῶν πάντα ὑμῖν γνωριοῖῦσιν τὰ ὧδε. 
2 / ο / ε , / 

10 ᾿σπάζεται υμᾶσ "4ρίσταρχοσ ὃ συναιχμάλωτόσ µου, καὶ 
; 3 Ν / πρ ωσξ 

Μάρκοσ ὁ ἀνεψιὸσ Βαρνάβα, περὶ οὗ ἑλόβετε ἐντολάσ, -- ἐὰν ἔλθῃ 
π . » τε. Ιω ῃ Λ. ” Π , η - : 

πρὺσ ὑμᾶσ, δέξασθε αὐτόν, -- 11 καὶ Ἰησοῦσ ὃ λεγόµενοσ Ιοῦστοσ, 

Δ. ινα: 98" αἀά και 

ὅ. σοφια: ὃτ. ΡΙΔ6ΕΙΩ παση 

6. υμων: Ὀδτῖ ημων | πωσ δει υµμασ: ὃ. 108. ἀδεῖ υμασ πωσ δει 

π. τα οἱ. Νὸ ... Ν ΒΥΥΣΟΝ ΥΠ αάά δε | κατ: ϱ" καθ | και συγὸουλοσ αἴ. 
Νο... Ν ΟΠΙ 

8. υ” (αἱ βο1οί) επενψα | γγωτε εἰ ημων πι Ἀ"(5εᾶ υμω», νὶὰᾶς Ροβ{)ΑΕ 
Ῥ"εδναςρ 10. 1Τ. 99. 90. 9τ. 44. Απ. τι. 111. 116. 19Τ. ἆ ο 6 αὐπι αθί]ι 

ας Επίλα]εοά Τ]ιάτε. (να ίς Ἱία οἵαπα ἵπ οοπι ]αρεπάιπι) ἨΙετερη ὃ (κο 

8προί υ ἵπ Όμων ποῖανεταί 1, 5εᾷ ταγδς5 αὐβίειςίί. ὙοιεῬαί Ιβῖίατ 

Ρτίπιπα δα ὐδθἑαϊ ημων, ᾳποᾶ γνωτε ροδία]αβαξ; πππίαία νεχο 56η{θΠ- 

Πα Ῥτο γνωτε τεροβαῖέ γνω, ΤΕΒΗΠΘΗΒ πα Όμκων)...σ  αὖ΄ Β4) ΤΙ 

γγω εί υμων εαπι ΝεοΡΌΘίΟΕΚΙ, αἱ ρ]ετ {νς ϱο γταίἵ σορ Οςσ Ώαπι αἱ 

(Ώαπα γνῷ τε -) Ηἰετρηί]ετι Απιζιοι αἱ | παρακαλεση: 1Ρ αἱ Ραιο 
-λεσει εἰ ϱ” -λεσαι 

9, τω πιστω και αγαπητω ΟΠΠῃ ΝΑΒΟΚΙΡ αἱ ΡΙ6Υ (56ἁ 9ἵ. -- και τω αγαπ.) 

αυταἰ; ϱ0Ρ αἴπι αείῃ Ειίμα]εοᾶ Τ]άτί Ώαπι αἱ ... ΏΕξα ὅδ. 112. Τε νε 

Ρο 01:69 ΗΙοιβη]επῃ ϱ{ερα5 Αιηζιοί αἱ τ. αγαπητ. και πιστ. | εξ 

υμων: Νὸ ΒΙΡΟΕΥ υ ΠΟΙΑΜΙΓΙΦ εγαί η, δεἆ ταδα8 αΏβίοτβίέ / παντα: ϱ8τ" 
ἀεπιῖᾶ ϱο ΗΙετερΏ 5 Ρε]ας ΡΤΔΘΠΙ οι, φμ1. Οοπίγα θ8ί 1αιοῦνας; ,, Οπιπ]α 

απαςα Ἠῖο αριπέαγ. Λοη ΡΥαεροπα» λῖ υοτδίε απ". | γνωριουσιν ευπῃ νἲ 

ΑοΌεκι, 17. αἱ οπιηῦῖ ΟΥ Τ]άτδῖδ αά Ἡ. 1. ... 1 γνωρισουσι) οΠι 
Νοβρ”(5εἆ Ἠαδεί -σωσι)ΕαΡ Επίλα]εοὰ Τμάτί κά Ἡ. ].5εππ6! οοὰ ϱ{δ)Τ15 
Ῥαπα.... δτ. γνοριζουσι ... πι Ηἱθτερᾶ ὃ Απιργςί ποία Ταεῖζεί | τα ωδε: 
τα ἆεξρνρ Ηίεγ Απιζιιι αἱ αάά πραττοµενα (Τιαΐί φμαε ο αριιἔι)) 

10, δεξασθε:; ρε" γεταξι αἱ ΤΗΡΗΥΙ Απιοιςί (αἱ δὗ υεπεγῖέ αἆ 008 επεῖρία- 
ἐς ἐἴζιπι) ΑΥΥ5ΕΝ δεξασθαι. Θα 1η τ6πι ΤΗΡΗΥΙ ποίαί: Φύνασαι δὲ 

στίξαι «ιἓν εἰσ τὸ »ἐλάβετε ἐντολάσ', εἶτα ἀπ᾿ ἄλλησ ἀρχῆσ ἀναγνῶ- 
γαι τὸ ἐὰν ἔλθη πρὸσ ἡμᾶς, ὦ κολοσσαεῖσ, δέξασθε αὐτὸν ἐντίμωσΎ-. 

Οοπίτα Γ]α]δόῖ -- ἐντολάσ, ἵνα (8ἱ9) ἔλθη πρὸσ ἡμᾶσ' δέξασθε οὖν 

αὖ τόν. 
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οἱ ὄντεσ ἐκ περιτοµήῆσ οὗτοι μόνοι συνεργοῖ εἰσ τὴν βασιλεία» τοῦ 
9: - ο, 3 θ. ση, -, / 12 2 ζἕ ο ος 

εοῦ, οἵτινεσ ἐγενηδησάν µοι παρηγορία. ἀσπάζεται ὑμᾶσ 
- ς 4 - - - - ΄ 

Ἐπαφρᾶσ ὁ ἐξ ὑμῶν, δυυλοσ Χριστου Ἰησοῦ, πάντοτε ἄγωνιζ µε- 
« Δ { ο -” ” [ς -- Δ 

νοσ ὑπὲρ ὑμῶν ἐν ταῖς προσευχαῖσ, ἵνα σταθῆτε τέλειοι καὶ πεπληρο- 
λ / - - Ό : » ” 

φορηµένοι ἐν παντὶ θελήματι τοῦ Θεοῦ. 19 μαρτυρῶ γὰρ αυτῷ 
σι [4 Ν [4 - ΔΝ - ον , Ν ν 

ὅτι ἔχει πολὺν πόνον υπὲρ υμῶν καὶ τῶν ἓν «{αοδικίᾳ καὶ τῶν ἐν 
ε / 2 /.-. ε . - εδ Ν ο λ λ 

Ἱεραπόλει. 14 ἀσπάζεται ὑμᾶσ «Ίουκᾶσ ὁ ἰατρὺσ ὁ ἀγαπητὺσ καὶ 
«ημᾶσ. 19 ἀσπάσασθε τοὺσ ἐν «Ίαοδικίᾳ ἀδελφοὺσ καὶ Νυμφᾶν 

Ν ! 2 ασ ” / Δ / 3 Ξ 

καὶ τὴν κατ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν. 16. καὶ ὅταν ἀναγνωσθῃ 
ο Ἕ Νν. ς Δ -- ς 

παρ ὑμῖν ἡ ἐπιστολή, ποιῄσατε ἵνα καὶ ἐν τῇ -«Ιαοδικέων ἐκκλη- 

11. ιησουσ: υἈ ο 1ξ | συνεργοι: ΡΕ Ες απ (Ρ Ιέ νο Γ]αἱδύ1) αἀὰ µου 

εισιν, 1ἴ6πι αηΠηἲθ συγεργ. Ὠϊα] αᾶᾶ µου εισιν, Ῥ εισιν. Ἐκ ΠιβΗΠῖς νεχο: 

μὲ εοὔὲ βηπέ αἄζμίογες πιεῖ (απα ει" οπη) γεφπέ (ἐνς ἐπ γερπο) ἀεὶ ἆ « νε 

Απιργςί αἱ, Τΐθιη ϱ ῖ δοζὲἱ δµπιέ οοοΡεγαίογεδ ἑ ααζμίογεβ πιεῖ διπιέ πι 6ο 

ἑ πι 4εῖ 

19. ς αΠίΡ δοῦλοσ ΠΟΠ ΙΠίΘχρΡ | χριστουιησου επι ΝΑΒΟΙ, 1τ. 91. ὃτ. 

99. τ1. Τὸ. 115. 116. νΕ «ορ ατ1Ρ5 Επίμα]οοᾶ Ασοοντ 6ί ϱε10,Τ1ὅ Ῥε]ας, 
Τίετη Ρ Τὸ, 80. ΔΡ ΑΤΙΙ νησου χριστου ... ς χριστου ἰαπίάνη 6η ΤΕΕ 

οκ αἱ ρε; ἆ ο ἔ5 5ο 5γτα ααίμ ατυεᾶν Ον ΤΠάτί Ώαπι Απποημι | 

υπερ: "Έα περι | υπερ υμων: κ” υπ. ημων (5εἀ Ίαπι απΠίθ κ 6011. 

εδ) | σταθητε εππῃ ΝΕ 25. τα. Επίλα]σοᾶα.... ς Τμ ΤΙ στητε οτι ΝΑ. 

ΟΡΕΕΟΚΙΡ αἱ Ρρ]εν Ον Τάτε Ώαπα ... 45. 55. 91. 116. 19913 919. ο 

8ος ϱδοι 15633 Απιυσαιεᾶ ΥθὮ ήτε | πεπληροφορηµ. (0’) ουσ ΑΠΟ Ρ3 
τα 10. 1Τ. 891. 61τἳ” τι. 919. ΑΥτΡπΙΕ Ειίμα]οοά ,,.ς πεπληρωμεγοι 

επι ΡΕΕΚΙΡ αἱ ρ]εν ϱγιδΕεΙ δἱρ ἰχί αγ ΟΥ Τπάντί Ώαπι |. εν παντι: 
οι ΕΥ | του (Ρ 4Τ. Ις56Ι οιη) Φεου: Ρ” 156Υ ἆ ο τ. χριστου 

19. πολυν πονο» ΟΊΠΙ ΝΑΒΟΡ 80. Ειπίμα]σοᾶ, Τίεπι Ῥ"ξᾶ πολυν κοπο». 
Ττεπι αιιοά πίτίαᾳαε χθβροπάἀθί πιιζέιπι ζαῦογεπι Ἱτ ΥΕ 5ο «ΟΡ ΑΡΤΑ ατ11Ρ5 

ες (- 60 Βᾳ) ζηλον πολυν ει ΚΙ αἱ Ρ]ευ ταῖς Ον Τιάνί Ώαπη, 

Ίέεπι Ρῦθίομ 1Τ. 28. 4Τ. πολυν ζηλον. Τίεπι 10. δ1. Τ1. Τὸ. 193. πολυν 

ποθον 8ἶνο (αἱ 10. 91. 19Τ.) ποθ. πολ., Ἱῖεπι 6. 6137” πολυν αγωνα | 

ᾖαοδικια ΟΠΠ ΝΑΟΡΊΕΟΡ αἱ ῥραῖς ΕπίμαΙεοά Ἐ,,, ς Ἰωω Τϊ λαοδικεια 

επ ΕΡΕΕΚΙ, α] ρ]α ἘΕιίμαΙεοά”” 

14. ο αγαπητοσ: ΙΤ. ἆδεῖ οἵη 

15. ασπασασθε: Εα”" ασπαζεσται, αδι3 -ζεται | λαοδικια ΕΠΙ ΝΑΟΡ ΤΕ 
ακΡ αἱ... ς Τη Τί λαοδικεια εππι ΒΡΕΕΙ, αἱ Ρ]α Επίμαιέοά | νυμφᾶν 

εἴς θἳ. ΡΟΠΡ ..,. Ιω γύμφαν, αἱ Βὸ Ειίμα]εοᾶ | κατ οικον: α οιχατοι- 

κον εί Ε ον .κατοικον | αυτων ΟΠ ΒΑΟΡ ὅ. 9. 1Τ. 99. 94. 99. 41. Τὸ. 
ΑΤΗΡ5 Ἑπέ]μα]εοᾶ.,,, ς Τϊ αυτου επι ΡΕΕΑΚΙ, 8ἱ Ρ]6Υ ΒΥΙ5ΕΒ ϱ{Ρ πι ορ 

ϱο Οἱς Τμάνί Ώαπη αἱ. Παπ Ιω αυτησ ου Β 6113 αγτρ ἴχί, Τίαπι Τέ 
να εἴιδ 

16. ή επιστολη (109. αποστολη): Β οπ ... ὃ. 4. δῦ. 9τ. Τὸ. 90, 108. 116. 
190. νσο]ε (ποπ Ίέεπι απι {απ {ο] αἱ, 5εὰ ἀρπιίά Ίιαεο ερὶεί.) «ορ αὖά 

1, Τ 
ΡΜ] 28 

1 

Ῥμ] 84 

Το 16, ὅ 
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σίᾳ ἀναγνωσύῃ, καὶ τῇν ἐκ «{αοδικίασ ἵνα καὶ ὑμεῖσ ἀναγνῶτε. 
μας 1Τ καὶ εἴπατε ᾿Αρχίππῳ᾽ βλέπε τὴν διακονίαν ἣν παρέλαβεσ ἐν' 

κυρίῳ, ἵνα αὐτὴν πληροῖσ. 

ο Τμο 8, 11 18 Ὁ ἀσπασμὺσ τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. μνημονεύετέ µου τῶν 

δεσμῶν. ᾗ χάρισ μεθ’ ὑμῶν. 

αυτη, ἷά ααοάᾶ 1μαοῦτας «οπβσιηαῖ: ϱ Λο οπαίίαβ ΡΤΟΠΟΠΙΕΠ Ἀαεσ''. | εν 

τη: Ἐα εν των | λαοδικεων, πἲ ΕΡ«ΕΚ εἴο ... ΔΑΟΡ᾽ΕΕΙΗΡ αἱ πια (5 αρ 

Φοτῖ, ὃ αρ ΜΙΕΠπ) Επίμα]εοᾶ  -καιων | την εκ (Εξτα 49. µ εν) λαοδικ.: 

ἔνςρ Απιυτεί α] ἐαπι φιιαε Γαοάἰσεπείιπι εδ (Απηῦτεί εδἰ Ροβέ φιιαέ ΡοΠ)ν 

4 ο εαπι φιῖ (ο (παεβ) Ιαοᾷΐσίαπι ἐδέ, 6 εαπι ΦΊιαε ὑπ Ἰαοᾷο ἑ αε οἷα εθὲ | 

λαοδικιασ οτι ΔΑΡΤΕΘΡ αἱ πια (6 -καιασ) ... ς μη Τὶ λαοδικειαα οαπι 

ΏΡΕΕΚΙ, αἱ ρ]α Ῥπί]μα]εοᾶ, Οεἴεταπι ΓΟΥΠΙΑΠΙ -διχια οοπβτπιαη! είίαπα 

Τ,αἰῑπὶ, ζαοαΐσίαε (Ιαιάϊσίαε) ΡταεὈθηίθς (εοπίτα Ρο ]απά εἰκαῖα). { να 
και: ἘξΙᾷ σαι να... Ρ" 1. 115. οδεῖ ἆ ϱ Απιζμιινα... ἔνρ Εε]ας 
πο ακρτῖη (1 εηῖπι Ἠαῦεηί: |Γαοῖε μέ εἰ πι [ιαοβζσετδίωπι εεο[εδία ἴε- 

θαδιη, εἰ εαπι (Ά1η ἐα) 4μαε Τιαοάἰσεπδίιπο ἐδὲ 005 ζε(α[ίθ) 

1Τ. αρχιππω: 1Τ. Ῥταεπι τω | βλεπε: ΕΡΙάΕΤ 17. ῥλεπεται (51) 

18. η χαρισ: Ἐᾶ οτι ή | µ. υμων 9ἵπθ αμήν οππῃ Ν"ΑΒΟΕΕΙα 11. 61” 
ΑΥΠΙΖΟἨ ααἴῃτο ατΠΡ5 Επίμα]σοὰ (αἀάίίαν αμήν ταῦτο 1Ππ πιατρίπε) 

Απιζτει... ς (Ξ5 αἲ 87) αἆά αµην ΟΠ ΝΕΡΕΚΗΡ 4] Ριετ ἆ ε ἔνςδ ρο 

αγτπίτ ϱ0Ρ ΑΥΠΙ156 ϱΠΠΔ5 Ο]490 εἰο 

πιβοχ]ρίίο: (Α)η”ο 11. 4Τ. 196. 1Τ0. αἱ προσ κολασσαεισ (-λα- είῖαπα 

κ αἱ πι; -λο- ΒΕΟΙΡΕΕάαΙΡ αἱ ρ]α). Ῥταείθεγει Α 84ᾷ4 απο ῥωμη, 
Β9 εγραφη απο ϱωμησ. Τίεπι Ῥ πρ. πολοσαεισ εγραφή απο ϱωµήησ... 

ΡΕ προσ κολοσσαεισ επληρωθη αρχεται προσ Φιλιππηνσιουσ, Ἐά 
ετελεσθη (Ε -στη) προσ κολοσσαεισ αθχεται προσ Φεσσαλονικαιουσ 
προτη (α ἅ πρωτη επιστολή)... Κ 12. 42. 109. 111. 119. 919. 398. 

αἱ πρ. πολ. εγραφή απο ϱωμησ ὅνα τυχικου και ογήσιµου, 1, του αγιου 

παυλου επιστολη πρ. κολοσσαεισ εγραφηή απο ρωμησ δια τυχικου καν 

ονήσιµου ... 61. δίο: πρ. πολασσαεῖσ ἐγράφη ᾱ. ῥώμησ διὰ τυχικοῦ 
καὶ ὀνησίμου" λέγει δὲ τὴν λαοδικείαν περὶ τῆσ πρὸσ τιµόθεον α 
ἐπιστολῆσ ὅτι ἄναγνωτε (Μειμααϊ ἀνέγνωται) ἐκεῖοε" εἰσ λαοδίκειαν 
(δαρτα «κείαν) γὰρ ἐγράφη ἡ πρ. τικόθεον β (5ἱ9) ἐπιστολή' ἔχει ἡ 
πρ. κολασσ. ἀναγνώσεισ εἴο. Ἐθδο την εκ λαοδικ. ερϊία]ατη 1. κά 
Τίπα, ποίανΊὲ ΤΗΡΗΥΙ αἲ ν. 16., αἱ αΐαπι ἵπ 86ΠΟΙΙ15 ϱδί, ε{ἴ 8ρ Μαί- 

Ώνασίππω Ῥαρ1τὸ.,., ἆ αἲ 60Ιοβδεπθεδ επρῖἰοϊ («οτί αάᾶ πιίδδα α τοπια) 

ὑπερᾶ αἆ Ρίρρεπεε», {5 επγζ. αἆ οοἴοξδεπβεν ({ εοἴοδετιδεβ) ἐπαίριέ αἆ 

ἐιεβκαζοπίσεπβες (8 ἐ]εκαί.), 6 Ἱπδαροχ αάά ῥγίπια ερἰνίοῖα, Άτα επφζ. αἆ 

εοἴοθεηςες ἔπο. αἆ ἰλεβεαϊοπίσεπδες ϱ, {α αἱ επρῖ. αἆ οοἶοδθ. ἴιο. αἆ ἴαο- 

ἀοεπδεβ, Βη]ίλαπε ερἰκία]α 1] αΡοοτγρΏα δα ρδογιρίαπη οβί: επρῖ. αἆ 

Ἰαρζίσεπδεβ ἶπο. αἲ ἐὐπιοί]ειπι Ι. (Μΐτο πιοάο νροοᾶ πιατῖ8η ερἰφία]αε αἆ 
0ο1. θα Ὀβδοτίρίαπι Ἠαβεί: εωρἰίοί ερἰε. αἴ ἰαοᾶίσεπβεξ, Ἰιαδεί υεΤΒιιΦ 

οΟΙΥΠΠ. Βαυβεαπ]ίασ Υετο Ίρεα ερίείι. ἰδία αροοτγρᾶα, Ἰπβετρία: 

πο. ερίθὲ. αἴ Ἰαοᾷίσθπδεε. Οίας ἵπ βαυθογ]ρίῖοπε θδί: εωρῖ. αἆ Ιαοᾶί- 

οΕπ8εΘ ὧιο. αἲ Τήποί]ευπι 1.) ... Βπϊλα]εοᾷ προσ κολασσαεισ εγθαφη 
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ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α. 

Ἡ 
-- - ᾽ ." -- 

1 Παῦλοσ καὶ «Σιλουανὸσ καὶ Τιμόθεοσ τῇ ἐκκλῃσίᾳ Θεσσα- Άι ᾖ) ὰ 
ο 5 ” λ λ μν - - ; αμ ον Λ 

λογικέων εν Θεῷ πατρι καὶ κυρίῳ Ίησου Χριστῳ. χᾶρισ υμῖν καὶ 311 1, Σεἰο 
δι {ψῥ 

ειρήνη). 

πο ϱρωμησ υπο παυλου και τιµοθεου δια τυχικου και ονήσιµου ... 
ς (-- αυ Βα) πρὸσ κολοσσαεῖσ (κολοσσ- «6, 6 πολασσ-) ἐγράφη ἀπὸ 
ῥώμησ διὰ τυχικοῦ καὺ ὀνησίμου οππῃ ΚΙ, αἱ Ρία 6ίο. Αρποδειηέ απο 
ῥωμησ εἰ. ΑἲΒΕΟΓ Αγτιίτ 499Υ: «ΟΠΙΓΑ ϱ0Ρ δοτέρία 4ί]ιοπί Αά νετΌα 

δια τυχικου και ονήσιµου ο0Ρ 39 ατΙΙΡΣ αάάᾷ καν µαρκου, ὃτ. 116. αἱ 
Ῥθπο Ἠαῦεπί ὅια τυχικ. και τιµοθεου και ονήσιµου, 8ΥΣ {8ηἴππα ὅια 

τυχικου. Τη πια]{ἱΒ στιχοι ποϊαπίαχ: ση (51ο κὖἰτ, αἱ Ρ]α; αἱ ραιο σν’, 

σνη”, αΙΡ5 919), κἲἲ στιχων τ’, Ρ στιχων σ. Ῥταείεγεα ἵη ραιοῖδ ΟπΠη 
Ἐπίλμα]ϊο παπηεγαπέασ αναγν. β’, κεφφ. ὁ (ΑΠΡ κεφφ. ς). Β ἃ οαρῖίε 
π᾿ Δὰ πε ρετρῖί; ΑΠι ΟΔΡΡ 29 παπιθγαί, {ὰ αἱ δ1 (παπιεχὶς 50 αἱ 91, 
αυΙ ἀθριπί 1η απι, αἆ νυν. 1Τ εί 18 εαρ](ἵς 4. Ροβί118). 

Ἀ ΝΑΕΚ 1Τ. 81 προσ Θεσσαλονικχεισ (Β3 -νει-) α΄, Ίίεπι ᾳο 60Ρ Ὦαδπι. Εἴεπι 
3] πα πρ. Φεσσαλ. επιστ. πρωτη 5ἶνε α., αἱ εἰ »γτα!ξ επιστολη παυλ. 

5ἶνο παυλου επιστ. προσ Φεσσαλ. πρωτη ... ΡΕ αρχεται προσ Όεσ- 

σαλονικεισ α’, Ἐ αρχεται προσ Φεσσαλονικαιουσ πφοτη, ἃ αρχ. προσ 
Φεσσαλονικαιουσ α΄ πρωτη ἐπιστολη ... Ἡ του αγίου αποστολου παυ- 

λου επιστολη προσ Φεσσαλονικχεισ πρωτη, Ρ παυλου επιστολη προσ 
Φεσαλονικεισ α ... σὲ 6ὐ Ὁᾳπ παυλου (ςὲ αἆὰ του αποστολου) προσ 

ές η προσ) Φεσσαλ. επιστ. πθωτη, ς ή του αγιου παυλου πρ. Θεσ- 

σαλ. πρωτη επιστολή. 

1. 1. σιλουανοσ οππι ΝΑΕΚΤΕ αἱ οππὖΙ 015615 Βπίμα]οοᾶ θίο, Ίέεπι έἶμα- 
πι ΕΕ }Υςδ... ΡΕΕΒΙΑΕΙ σιλβανοσ, επι ἆ ϱ αἴἶδαπιν | Ῥ Θεσαλονι- 

καιων (Ρτο και πηἁ]ε εάἹίαπα καυ) | πατρι: κ ΒΥΥΡ ΡΙΔΕΠΙ καν... Α δτ. 

116. 8Ρὲ ν νρδΙΧ Ῥαβπῃ α εἰ αγπιπιΡ ΓΙΑ ΤΙ416 Απιυγεί Ῥοε]ασ αάά ημων 
[και κυριω: ἀαπιῖὰ Πατ]. βασ1εί α]]ασμπα ΑΥΥΣΕΗ αθίῃ αἆᾶ ημων... Α 
1Τ. κ. κυριου, ἃςα ρετριπί, αἱ εί. ΡΕ1 α], ησου χριστου | ειρήνη 5ἶπε αά- 

Δ1ί8πι οππι Ἠξα 4τ. τὸ. 115. οασί [σννςρ (εί, απι Ἠατ] ἀεπι]ά) 5Υτ 

308 ϱ{Ρ ἴΧί Ῥαβηα απ ααίῃτοπι ΟγΙΠί 4,465 (ν]ὰς ρο5:) ΟΗτ455 6ο ΤΗΡΗΥΙ 

Απηζτεί α]. Βϊο νετο Οτίπί 1. 1. , Αά ΤΙ688. νετο ρτίπια Ἱία Ἰαβαί: 
«ἑραίζα υοδίς εί ραᾳ, αἳ πΙμ]] α]ίτα''. Τά ααοά οοπβτπιαί αἱ, Τάοῦταάβ: 

»Λοπ αἄάαθ: ἃ 4εο Ρλίχθ ποβίτο εί ἀοπιίπο ἹΊεδα Ομτ]δίο”....ς (409) 

Δ4ᾷ απο Θεου πατροσ ημων (5Ε 80. 156 Ομ ικιοοά Τ]άτί Ώαπι 



Ο0οἱ 1, ὃ 
2 ΤΗ1, 8 εἴο 

9 ΠΠ 9, 18 

1 0ο 4, 20 

2 ΤΗ 9, Τ ϱβ 

τ5δθ ο ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Λ’ 

] - -- ” ’ ΔΝ Ρ « -” 

2 Γυχαριστοὺμεν τῷ Φεῷ πάντοτε περὶ πάντων ὑμῶν, µνείαν 
’ κ ο -- [ὰ . Π ’ 

ποιούμενοι ἐπὶ τῶν προσευχῶν ἡμῶν, Ὁ ἀδιαλείπτωσ μνημονεύου- 
5 ν » 4 - .η . Ξ 

τεσ ὑμῶν τοῦ ἔργου τῇσ πίστεωσ καὶ τοῦ κόπου τῇσ ἀγάπησ καὶ 
- ε -- - 3 / -- , «ς -- -- - 

τῆσ ὑπομονῆσ τῇσ ἐλπίδοσ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ ἔμπρο- 
- - Ν Γ ο -- Σς. / Σο κ δν τὸ ’ 

σθεν τοῦ Ψεοῦ καὶ πατρὺσ ἡμῶν, 4 ειδύτεσ, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι 
ε - - Ν ε - -- Γ - Ὦ 

ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, τὴν ἐκλογὴν ὑμῶν, Ὁ ὅτι τὺ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ 
3 / » [ιά ” 3 ’ / 2 Δ Ν .) ’ Ν 5 ΄ 

ἐγενήθι εἰσ ὑμᾶσ ἐν λόγῳ µόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάµει καὶ ἐν πνεύ- 
ς Δ ’ . ο 2), το 3 ’ 

µατι ἁγίῳ και πληροφυρίᾳ πολλῃ, καθῶσ οἰδατὲ οἷοι ἐγενηδημεν 
[σε παν 4, -έ ος ας ο Γι --- 

ἐν ὑμῖν δὺ ὑμᾶσ. ϐ καὶ ὑμεῖσ μιμµηταὶ ἡμῶν ἐγενήθητε καὶ τοῦ 
/ ’ Δ ’ 3 ο ’ ο Δ ὠώ / 

κυρίου, δεξάµενοι τὸν λόγον ἐν θλίψει πολλῇ μετὰ χαρᾶσ πνευµα- 

{οἱ οπι, ἆ ο 9Π1 πατρ. ημ.) και κυριου (1ο] «ορ αε{μΡΡ αἆά ημων) νήσου 

Άθιστου, Ίί6πι Τη [απυ - νήσ. χθυ.], οΙΠ ΝΑΟΥΙΡΕΚΙΡ α] Ρ]εν ἆ ο {ι 

1ο] «ορ ΒΥΤΡ ο.” αθἰΠΡΡ Ον θλίκί Επιμα]οοά Τμάτί Ώαπι 

2, περι (0 περι παρι πες εογτεςίαπῃ) παντων (κ οἱη) υμων: 0 Ἡ οπι υμων 
ανειαν 9ἱΠθ υμων ου ΑΑΕ ΙΤ. 61313 1993 απι Πατ] α]βοἈπὸ αΓΠῃ 

Ἠαίλμα]οοᾶ,.. ς αἀᾶ υμων οἳπῃ ΝΕΟΡΕΕΟΚΙΡ αἱ ρ]ετ ἆ ο {ρτνρ-θ 
(6ὲ. {ι ἀεπιῖᾶ (οἱ: πες αλ ίον βΥτα «ορ Όαδπι αεί) Οἵς Τμάτε Ώαπα 

αἱ Απιογςί αΙ :: οἱ ΕΡΙ 1, 16 | ποιουµενοι: οἳ 17. 4δε ποιουµενοσ, 
Ίέεπι ἃ ο Γαοἴετδ | ημων: Α υμων 

ὃ. αδιαλειπτωσ: 93 αδιαλιµμπτωσ οἳ Ὀὲ -λειμπτωσ (με ροχ Ἱποισῖατη Ἱπ- 
ἴαοίο τε]οίο) | υμων του ερΥ. τησ πιστέωσ: ΡΕΕα 1 νς θγταῖῖ ϱ0Ρ 
Ῥαβπα Απιζἒαί αἱ του εργου (Έα το εργογ) τ. πιστ. υμων | του κοπου ᾿ 

(1Τ. τ. σκοπου) εἴ τησ υποµονησ: ΡΕ τον κοπον εἰ την υποµονην, 
Ίτεπι (ροςί ορετί Πε υεδέταε) τ΄ {αδογεπυ αἳ διιδἐὐιεπέίαπι, 1ΐθπα (ροδἳ 

επιὐπἰφοεπέες ἑ γεπιεπιογαπἑεΒ οΏιι8 δἵο) ϱ ἰαύογεπι εἳ ραΐέϊεπέίαπι | τησ 

(49. Κ5ΟΙ {οἱ Ῥγαεπι και) ελπιδοσ: Α οπι, Ἱέεπι- Απιζισιισι, βεᾷζοπι αἱ 

4εί πιµέιι ρετ]σεγεπέ οβιι οοερέισι, ϱΥοπιὲ ἴπ δέιαϊτο οαγτἑαὐίς εἰ Ραἰϊεπέία 

εἰ αρεί (οὰ ἆ Πε) αζοεπέις ἀοπιϊπὲ είς 

4. του Θεου 6ΙΠ ΝΑΟΚΡ α]12 βαἩ Όαδπι... ς Ίωπ ΤΙ οπ του 6ΠΠΙ ΒΡΕΕΑΠ, 

αἱ ρίεν ΟΥ Ειίμα] Τπάτί Ώαπι αἱ 

δ. ημων «ΙΙ ΑΒΡΕΕΑΚΙΡ είς: 6 του Θεου, Ντου Θεου ημων | εισ υμασ 

οὐ ΝΒΟΤΥΙΚΣ, αἱ Ρίον Βιέμα]σοᾶ Τμάτί Ώαπι. Πεπα Ρεν υμιν... αἲ΄ 

Ίπ προσ υµμασ εππη ΑΟΊΡΕΚΑ 98. ὃδ. τὸ. 115. 118. ΟΥ ΤΗΡΙΨΙ ... 46. 

εφ υμασ. Ἐκ ]ιαηϊῖς χ π 008, { νρ Απηυτβί α 905, ἆ ο Υ4βΙ]να σπα 

αριᾷ 008, 6 αἆ ἰ αγιάᾷ 008. | µονον: ΡΕΚ 99. 114. 190. αδδοτ Επία] 

οοἆ µονω | καν εν πνευµατι: 1. 2. 4. 1Τ. 6133 Τὸ. 191. 192. β1550Υ 
Ραις ἆ ϱ ἴο] «ορ Τμάτίζοᾶ Ώαπι οπι εν | και πλήροφορια ευπι νΕ 1Τ. 
48. 919. τ ἴο] 5αἩ «ορ Ὀαδπι... ς 1η ΤΙ κ. εν πληροφ. ουπι ΑΟΡΕΣΕάΚ 

ἩΡ αἱ Ρον 4 οξς νε Ον ΕιίμαΙ Τμάτί Ώαπι Απιζιιι | εν υμιν ουπι 

ΒΡΕΣάΚΙ, αἱ Ρρ]ει χ ἆ ο ἔρϱ νε τε] ΟΥ Εαίμα]σοά Τ]άτί Ώαπῃ αἱ 

Απιουισί αἱ ... ΝΑΟΡ 17. 81. 99. 49. 6133 [8ος Απι ΟΠ εν (:: Ροβί -θη- 

μεν). Οοπιππθπάαὲ ἀαἰίνιτα 1 Τ1Η958 9, 10. Αἱ νὶκ αἆ υμιν απαάταῖ ὃν 

μασ. 



ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ ν1ς:. "Πο 

σ ν - ἐς 

τοσ ἁγίου, τ͵ ὥστε γενέσθαι ὑμᾶσ τύπον πᾶσιν τοῖσ πιστεύουσιν 
2 αν / Ν 3 ο] σα αλ ς ” λ »ο / 

ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ Αχαΐα. ὃ ἀφ ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται 
« / μ.ο / 2 / 3 » ’ Αλ] ” 32 .4 

ὁ λὀγοσ του κυρίου οὐ µόνον ἐν τῇ Μακεδονία και ἐν τῇ ἄχαϊα, 
2 Νο 3 λ ΄ ς ῃ ας ε η Ν Ν ] / 
ἀλλὰ ἐν παντι τὀπῳ η πίστισ υμῶν ἤ πρὸσ τὸν Θεὸν ἐξελήλυδεν, 

8 ς ο .- Δ - 

ὥστε μὴ χρείαν ἔχειν ἡμᾶσ λαλεῖν τι 9) αὐτοὶ γὰρ περὶ ἡμῶν ἁπ- 
ς ” -- - 

αγγέλλουσιν ὁποίαν εἰσοδον ἔσχομεν πρὸσ ὑμᾶσ, καὶ πῶσ ἐπεστρέ- 
Δ Δ Δ 2 Δ ” 3 ή ς ή - ” Δ 

ψατε προσ τὸν ὕὣεον ἄπο τῶν εἰιδώλων δουλεύειν δεῷ ζῶντι και 
η -- 0 ο ο) υ Ν ελ » ση - 2 - π 
ἀληθυφ, 10 καὶ ἀναμένειν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν, ὃν 
/ » » 2 - ὥµ -- - - 
ᾖγειρεν εκ τῶν νεκρῶν, Πησοῦν τὸν ῥυόμενον ἡμᾶσ ἐκ τῆσ ὀργῇσ 
τησ ἐρχομένησ. 

6. και τ. κυριου: } Απιριοι εξ ἔρείῖις ἀοπιζωῦ ... Α ἠ.τ. Όεου, 10. 99. κ. τ. 

χριστου | χαρασ: Β αὖᾷ και 

Ἰ, τυπον (αμ’’) εαπι ΒΡ3 6. 1Τ. 29. 46. 47. 6733 8. (εί ΡΕΒ 49. τυποσ) 
4 ϱ ἔτ νς Ξ4Ἠ «ΟΡ Ώαδπι ΦΥΙΣΕΝ αγθ ΑΥΠΙ αθίῃ Ειέηα]σοᾶ Απιργεί αἱ 

ενες τυπουσ 6ΠΠΙ ΝΑΟΕΒΙΑΚΕΗΡ 4] Ρ]ευ  ΒΥΤΡ ΟΥ Τμάτί Ώαπι αἱ | και 

εν τη αχ. ΟΠΠ ΝΑΒΟΡΕΕΟΡ αἱ) ἀα ἔρς νςρ Ομτήδῖ Επίμα]έοὰ Τμάτε 
Απιοταί 8]... ς ( Β7, εκ οὐπι) ΟΠΠ εν ΟΙ ΧΙ, α] δαΐ πια Υ 58Π «ΟΡ 

Ῥαμπι Ώαπης Ἰέεπι 1. Τ, 7. 44. 4Τ. 199. 988. αἳ Ρἱα81ὸ (8 αρ Βοχ]) ΟἨγή56 

ΟΠ εν τη 

8. Α 1. 4” οπι αφ ὑμων γαρ Ἰδᾷπε αχαια, ἰταΠΒΙΙΕΠΒ αὉ εν τη αχαϊῖα 

(ν. τ) αᾱ αχαϊα Ἠου νειει. | γαρ οἱ. να ... πἲ ΚδΟΣ οπι | τ, κύριου εἴ. 

πόά ϱ ἔρτ νο ΑΥΙΣΟΝ α{ρ ἰχί Φα] ϱ0Ρ αΡΠΑ αθίἩ είο... ν” 46. Ώαδπα 

ΞΥΤΡΊΙΕτ, Θεου | και εν τη αχα. ΕΤ ΝΟΡΕΕΟΚΙΡ αἱ ρ]ιρίδἀ εέρνς 
Επαίμα]εοά Ογτίμες358 Ώαπι Απιοιρι... ς (Ξ αυ --52) Τϊ οπι εγ-τη 
εσπι Β 1Τ. 9τ. 47. αἱ πια 1 5 60οΡρ Ῥαδπι ΟἨΥδ00 Τμάτι ΤΠΡΗΥΙ | αλλα 

(81ο Ν, ΑΒΟΡ᾽ΕΘΡ είς αλλ) εν οσπι πεί ειθ)Αβορ"Ε"εαρ 17. 97. ὅτ. 
το. Τὃ. 116. ἆ ο { απ {α 4επηίά {οἱ α]]Ηπῃ 68Η «ορ Ὀαβπη θγταῖτ 
αΤΠ (αθίἩ Ῥγαείεγεα Ρτο αλλα) Επίλμα]σοά (Απιρτρί ἀϊβεταπί εἀά)...ς 

αλλα και εν εππι ΡΕΕΊ"ΚΙ, 4] Ρ]ον νροῖο Οµν ΟγτίἍες 355 Τ]άτί Ώαπῃ | 
ή πιστ. Ὅμων: ΡΕΙ" 191. η πιστ. ηκων | εχειν ηµασ (83 οδοῖ Ῥαβπι 
μασ) «ππὰ ΝΑΒΟΡΕΕΑΡ αἱ ΡΙΗβίὸ Επίμα]εοᾶ Τμάχε... ς ηµασ (κ αἱ 
Ρ]αςό Ώαπι υμασ) εχει» οππ ΚΙ, αἱ Ίοηρο Ῥ]α ΟΥ Ώαπη. Βίο Παπ]: 

ἅα μέ ποιι δῖέ ορ ποδίς, Εἔν νς ἴέα ιιέ ποπ δὲέ πιοὐῖΒ περεδθα, 5 τία ιξ ποτ 

πεσεξθε Ἰιαῦετε ποδ ἑ ποδῖθ, Απιζιςι ἔέα ιιέ ποπ πέσοεδδε Ἰιαδέεαπιιθ πο | 

λαλειν: ο παλιν 

9, περι ημων: Ἡ αἱ30 [χο ἆ ϱ 841 Ώβδτη «ορ (πιαἰθ νετιε Ἠ]]ς,) Τμάτί 
Ώαπη Ο66 περι υμων | απαγγελλουσιν: ΡΕΕά αἱ πιπσὶ (4 αρ Βοτί) 

-ελοισιν (Ώ5Ε -έλουσιν, οδεῖ -ελοῦσιν) ... τ αζπιέίαίίδ | εσχοµεν οππα 

ΝΑΒΟΡΤΕΕΘΕΙΡ α] Ίοηρο Ρ]ὰ (οπιΏ 15 αρ Φοσι) ἆ ο Εἔρτνρ βαὮ Ῥαβπα 

«ορ βγταίς απ ΟΥ Τμάτε ΤΗΡΗΥΙΠΕ Απιζιρια],.. ς ( αυ 37) εχο- 

κεν ΕΠΙ ΠΩΙΠΙΡο υἷα πια Επίμα]σοᾶ (0γτῖμο»358 (βρ4 ση 538 εσχηκαμεν) 
Ώαπι αἱ 

10. εκ των νεκρων ο. 3ΒΡΕΕΟΙΡ αἱ Ρ]α (οἵηη 19 αρ οτί) ΟΗΥ Ἐπίμε]εοά 
Τμάτι Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ ... ς (Ξ 6υ Βσ) οπι των 6ΝΙΩ ΑΟΚ αἱ πηὰ ασπῃ ΈπΒ 

Ἆος 14, 15 



Λο 18, 12 55 

σα 1, 10 

Ῥ]α] 1, 8 

1ο 5, 41. 44 

πο» 1. ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 

Δ Δ ο. τν / Ν 2/ ς - υ ν . -- . 

1 «ὐτοὶ γὰρ οἴδατε, αδελφοί, τὴν εἰσοδον ἡμων τὴν πρὸσ ὑμάσ, 
σ Δ 3 Δ / χΝ Ύς, Ν 

ὅτι οὐ κενὴ γέγονεν, 3 ἀλλὰ προπαθόντεσ και υβρισθέντεσ καθὼσ 
7, μ) / - τα -- -- 

οἴδατε ἐν Φιλίπποισ, ἐπαρρησιασάμεθα ἐν τῷ Θεῷ ἡμῶν λαλήσαι 

πρὺσ ὑμᾶσ τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ ἐν πολλῷ ἀγῶνι. ὃ ἡ γὰρ παρά- 
ς -- 2λρλ . ’ 

κλησισ ἡμῶν οὐκ ἐκ πλάνησ οὐδὲ ἐξ ακαθαρσίασ οὐδὲ ἐν δύλῳ, 
Ν Ν ς - - . 

4 ἀλλὰ καθὼσ δεδοκιµάσμεθα ὑπὸ του Θεοῦ πιστευθηναι τὸ εὐαγ- 
/, σ ” 3 { » ’ 2 / 2 Ν - 

γέλιον οὕτωσ λαλουμεν, ουχ ὧσ ἀγθρωποισ ἄρέσκοντεσ. ἄλλα Όεφ 
3 ο. ς  - ο / 

τῷ δοκιμάζοντι τὰσ καρδίασ ἡμῶν. Ὁ οὔτε γάρ ποτε ἐν λόγῳ κολα- 
/ 3 / 2: ” , 

κίασ ἐγενήθημεν, καθὼσ οἴδατε, οὔτε ἐν προφάσει πλεονεξίας, 
Λ ’ / -. .- 3 3 / / 3” ας) 

Θεὺσ µάρτυσ, ϐ οὔτε ζητοῦντεσ ἐξ ἀνθρώπων δόξαν, οὔτε αφ 
[4 - ” 2 2 υπ] ) ” ε - 

ὑμῶν οὔτε ἀπ᾿ ἄλλων, δυνάµενοι ἐν βάρει εἶναι ὧσ Χριστοὶ ἀπό- 
. πρ λ4 λ 3 / / 3 α ς - ς 5»λ Ν 

στολοι { αλλα εγενηθημὲν ηπιοι ἕν µέσῳ υµῶν, ὧσ εάν τροφοσ 

ἀθτῃ 515 (κατα την λεγουσαν γραφην᾽ ον ο πατηρ Ίγειρεν εκ νεκρ.) 06ο 

[εκ τησ εππὶ ΔΑΒΡ ΙΤ. Τδ.... ς Ἰωμπ ΤΙ απο τσ «πΙη ΟΡΕΕΑΚΙ, αἱ Ρ]εσ 
Οµτ ΓΠάτί Ώαπι αἱ. Τίαπι 1{ νςσ αὖ ὕ'α. 

Π. 1. την προσ υµασ: Εα ΟΙ την. ΟΙ οἰ. Τε νρ ὑπέγούέηπι ποδίγµπι αἄ 908. 

9, αλλα 8ἱΠθ6 καν ΟΠ] ΝΑΒΟΡΕΕΑΚΙΡ αἱ ρ]ι (οπ1Ἡ 19 αρ Βετῖ) Ες νρ 8α] 

ορ Όαδπι θγταίτ αγπι ΟΗΥ ΒΕιέμαἰοοὰ Ογτίλες 356 Τμάτί οίο... ς(Ξ 68 
7) 84ά και οΠΙ ΠΙΙΠαδς Ίπα ἆ ο | ἨΒ"Εα επαρησιασαµεθα (Εα -σεια- 

“σαμεθα) | εν τω δεω: ϱ" οπι τω 

8, ουδε εν δολ. εαπῃ ΝΑΒορ"καρ 1Τ. 99. 99. 4τ. ὅτ. τὸ. θΡὲ οαῖχί ΕπίμαΙ 
οοά,, ς Τϊ ουτε επ Ρ.ΕΚΙ, αἱ Ρίου ΟΗι505ΡΙ5 Ῥ]ιάτε (56ὰ οίαπι ουτε 

εξ αχαθαορσ. Ἰαβρεί) Ώαπι αἱ 

4. δεδοκιµασµεθα: Εα δεδοκειµασµενοι (5εᾶ { ρ ῥγοδαίί δι) | υπο: 

Ἐ απο | Φεω εππι κ ΒορΤρ 61373 114. 199. 05ος Ο1επιδτά Βαφτεβεάτῖ οἱ 
51 ΎΟεο...ς τω θεω ΕΙΠΑ ΝΕΑΡΟΕΕΟΚΙ, αἱ Ρ]ετ Ον Εαίμα]έοά Τμάτί 
Ώατα αἆ Π. 1. εἰβατβΙ1511 (οἱ Ρατ») 

6, κπολακιασ ος. ΔΑΟΡ᾽ ΓΡ αἱ (2 αρ Βοτ]) Ώαπιραδ,,, ς Τη ΤΙ -κειασο. ΒΡΟ 

Ἐκ5Ώ, αἱ ΡΙονὺ{ | εν προφασει ο. ΔΤΑΟΡΕΕΑΚΗΡ αἱ ρ]ε; Βαρτερεῦτο Ογ 

Επί]μα]εοά Τατ Ώαπι αἆ Π. 1. οίρβΙΔΙΙ511.., Νο 1τ. 89. 47. αδοὶ Ο]απι 
519οοᾶᾷ ἸαςείἩ 500. τθρε 515 ΑΠΙΟΟΙ ΙΟΣ Γ)απιρατΙδΟΠ1 εν | Θεοσ: Εᾶο Όεοσ 

ϐ. αφ υµων: Α αφ ημων | απ αλλων ο. ΝΑΒΟΚΣΗ α] δαί τη Βαθυθρίδέτ ο] 

Ἠπίμα]εοᾶ Τ]άτε... Τί απο αλλ. οππι ΡΕΕαΙΡ α] ρ]αν1 (19 αρ 5ο!) 

Ώαπι αά Ἡ, 1. ο(ρᾶτα11511 (οι Ρρασίς) αἱ. Ῥηαείεταα ο” πἰνί αἆᾶ τινων 

τ. αλλα εγεν. ουπι ΝΕ... ς Ίωῃ Τί αλλ εγ. επι ΑΟΡΕΕΟΚΣΙΡ εἰς | ηπιοι 
επι ΝΔΕΑΟΌΡΟΕΕΙΡ 1τ. οαἰχί αἱ Ίοηπρο Ρρία βγτα) βαἩ Ῥαδπι αΠΙ 
ΟΙ επιθ1 Ο1δ/Τ34 ο(δαί οοςδ Έαρβτθβα ὅτυ ο(είμ2τ9 0]ν Ἠιίμα]σοά Τμάτί 
Ώαπι αᾱ Ἡ. 1. (5εάρατα]! 511 οΜρατῖδ οπι Ίαπο νοσσπι) ΤΗΡΗΥΙ. Τία απῖπα 

011505 οχροπίέ: τουτέστιν οὐδὲν φορτικὸν οὐδὲ ἐπαχθὲσ οὐδὲ βάρυ 
οὐδὲ κόμπον ἔχον ἀπεδειξάμεθα. ΒἰπηϊΠτεχ Όθο. Πεπι Τμάνέ: ἔδειξε 

.) 



ο ο ον γρ ν ΠΕ κ] 
3 : « κα ὂ 

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 29.. ἸἼδδ 

Γ Δ ς - / ο) ς ΄ ΄ ς - . - 

Θάλπῃ τὰ ἑαυτησ τέκνα, ὃ οὕτωσ ὁμειρόμενοι ὑμῶν εὐδοκοῦμεν 

μεταδοῦναι ὑμῖν οὐ µόνον τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεου ἀλλὰ καὶ τὰς 
ἑαυτῶν ψυχάσ, διότι ἀγαπητοὶ ἡμῖν ἐγενήθητε. Ὁ μνημονεύετε γάρ, 
ἀδελφοί, τὸν κόπον ἡμῶν καὶ τὸν μόχθον᾿ νυκτὺσ καὶ ἡμέρασ ἐργα- 
ζόμενοι πρὸσ τὸ μὴ ἐπιβαρησαίτινα ὑμῶν ἐκηρύξαμεν εἰσ ὑμᾶσ τὸ 

διὰ τῆσ εἰκόνοσ καὶ τὴν ἠπιότητα καὲ τὴν κηδεµονίαν. ΤΗΡΗΥ] γετο: 
ἤπιου τουτέστιν πρᾷου, ἀβαρεῖσ. Αάάῑί νετο εἰίῖαπι: 3 καὶ νήπιοι ἓν 

µέσῳ ὑμῶν», τουτέστιν ἀκέραιοι, ἀφιλόδοξον" τὸ γὰρ νήπιον οὐδὲν τοι- 

οὔτον λογίζεται ...... 11η νηπιοι επι κ Βο Ρ"Έα δ. 98. 26. 513 8τ. 
997. τα, 8τ. 1093 114. 115. 19Τ. 919 45ος ἆ ε [στρ (Η1 Τα ΜΠΙ 

Ῥατυιζὲ, ηθο α]ῑίετ Δας Ηίετ Απιῤγςί εἰς) «ορ αθεἰἩ Ο16πι109 οᾷ 3 (ᾳπαπα 
οοἵσαπα Ιεσβίοπεπα εοπβγπια!ί οοη{εσίις; Ρετρῖε επῖπι;: ήπιοσ οὖν ὁ 

"ήπιοσ) 015:663 αἰΙπί 5,116. 818 Ογτίῃες389. Βοτ]δΙί αιίεπα ΟΥ5)665 1η . |. 
δίς: καὶ παῦλοσ δὲ ὧσ ἐπιστάμενοσ τό' τῶν γαρ τοιούτων ἐστὶν ᾗ βα- 
σιλεία τῶν οὐρανῶν, δυνάµενοσ ἐν βάρει εἶναι ὧσ χριστοῦ ἀπόστολοσ, 
ἐγένετο νήπιοσ καὶ παραπλήσιοσ τροφῷῶ θαλπούση τὸ ἑαυτῆσ παι- 
ὁίον καὶ λαλούση λόγουσ ὡσ παιδίον διὰ τὸ παιδίον. Τιεῦταξ αἀποίαί: 
Ιπίεγρτεξ υεγεῖὶ ρατνιι]1, φιοᾷ αἴθξ Ιεπθβ.'':: ΡΟΙΙΟΥ α {εβίίραβ αποἰοτῖ- 
ἴα8 βἴπο ἁπρίο εδ Ιεείῖοπῖ νηπιοσ. Αί Ἱ]]α απἶάεπι Ρατ οοητεπΙ{ 
νεχβί5 ᾳπαθ 5εᾳΠΠ{ΗΣ: ὧσ εαν τροφοσ Θαλπη εἰς, 4 ΑΠινΙ8 πο οβεη- 

ἀετῖηξ Οτρεπεπι. Αοσθά]ί ααοά ΘΗΚΊΕΜΕΗΙΠΙΟΙ 5οιϊρίατα οοπίΊπαα 

{αεῖ]ο ἵπ ΘΗΕΊΕΡΜΗΗΓΠΙΟΙ ἀερταναχί ροΐεταί. | Α0 17. εµµεσω | 

ωσ εαν εππι ΝΕΒΟΡΕςΡ αἱ πια Οσὔ134 Ον Ἐί]ια]οοὰ Ογτῖμες 259 Ώαπι 
ΡαΤΑΊΙ511..., ς αν οππι ΝΓΑΡΕΕΚΥΙΙ, αἱ Ίοηρθ Ρ]α Ο]6πι109. 519 (0γδ,609. τή 

Έιβεδα τό Τμάτί Ώαπιρδτῖδ | θαλπη: ΚΙΡ αἱ ρᾳαο Γαπιρατῖδ θαλπει 

8. οµειρ. «, ΔΑΒΟΡΕΕΟΚΙΡ αἱ”ῦ Βαρτερε ὅτο εὰὰ Ἐ]α]εοά ΤΡΡΗΥ] (όμειρό- 
µενοι ὑμῶν, τουτέστι προσδεδεµένοι ὑμῖν καὶ ἐχόμενοι ὑμῶν, παρὰ 
τὸ ὁμοῦ καὶ τὸ εἴρω, τὸ συµπλέκω. τινὲσ δὲ ἱμειρόμενου ἀνέγνωσαν, 
ἀντὶ τοῦ ἐπιθυμοῦντεσ. οὐκ ἔστι δέ.) ... ς (-- 0 Β4) ιµειρομενοι οπτη 

πη]παδο δ8ΐ τη Έβεδα 515 Ῥαρτεξε ὅτ1» 41Τ. 418 ϱ(Όδρί 615 ΟἨγζό5 (εχροπ]ε: 

τουτέστιν ἐπιθυμοῦντεσ' οὕτωσ ὑμῖν προσδεὐέμκεθδα, φησίν, ὅτι οἰς) 
ει]0,635 Ογτίλες 359 Τ]μάτέ Ώαπι, γΥετίιπί Τα ἰπὶ ἀεθίάεγαπέεν. | ευδο- 
κουµεν ΕΠΙ ΝΑΟΡΕΕΑΚΙΡ εἰο. . Β ηυδοκουµε», ΙΤ. ευδοκήσαµεν. Οέ 

εἰ. {νε υοζεδαπιήβ, ἆ ο 5 Ηϊετέδαϊδὺ Απιργβί ομρύπειε, ΑβΟΡ πιοη γζα- 

οεί. | ηµιν: ὃ. ὃτ. ὅτ. Τὸ. Τ4. 50ΟΥ ϱ»Τ α] Ἁ]]ᾳ ΑΤΙΠΏ ημων | εγενηθητε 
(65/3) ουπι ΝΑΒΟΡΕΕΚΙΡ αἱ ρ]αβ20 Β48ἱΕΡΕ «18. ειΠΦ16 Εμ{μα]εοά..,ς 
(Ξ5 Βα) γεγενησθε ευπι Κ αἱ Ρ]α Βαβεῖὸ 5τ9 εὰᾷ (Ἠι506 Τηάτε Ώαπι αἱ 

9. µνηµονευετε γαρ: 4Τ. γινωσχετε | αδελφοι: Ῥ αγαπήτοι | τον κοπον 

ἡμ. κ. τον µοχθον: Ἡ ΡΙΔΕΠΙ καν Ἁλμίθ τον κοπον... Ε 99. 190. 91933 

α1δ3οι αἱ α]]ᾳ των κοπων εἴ των µοχθων | νυκτοσ 8ἶπθ ϱορα]α 6, ΔΑΒ 
Ρ"ΕΘΗΡ 15ο ἆ ϱ Ερ πιδὲ νρ β8Ἡ «ορ Ώαδπι ΔΥΤΡΕΝ ϱ{ρ ἰΧί α6{]ι Ῥαβεῖλμ 299 
ΟἨ1510 Επίμα]σοά Ογτίιες 259 Τπρηγ] Απιῦτεί αἱ... ς (Ξ5 αὖ ὢσ) αἀά 

γαρ εστι ΡΟΕΚΕΙ, αἱ βαΐ πια (2 ἰαπίαπι οπι αρα δοχ1) ΥΓΡΤΙΕ Ατπι ΟΥ 

500 Τ]ιάτί Ώαπα | κα (ρετ Ἱποιτίαπι) κηριυξαμεν | εισ υμασ αἱ. νἒ ... νἲ 
υμιν, οΝΕΣ υµασ 

ΤΙΡΟΗΕΝΡΟΕΕ. Ν. Τ. οᾱ. 8. 45 Β 

οΤµ8,8 



Ὅοι 1, 10 
Ἐρὴ 4, 1 

πο 2, 10. ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΝΕΙΣ Α΄ 

- - { - ν . [4 ε ς ν 

εὐαγγέλιον τοῦ Φεοῦ. 10 ὑμεῖσ µάρτυρεσ καὶ ὁ Φεύσ, ὧσ ὁσίῶσ 
ο. - / 

καὶ δικαίωσ καὶ ἀμέμπτωσ. ὑμῖν τοῖσ πιστεύουσι ἐγενήθημεν, 
/, { , « - (3 - 

11 καθάπερ οἴδατε ὧσ ἕνα ἕκαστον ὑμῶν ὧσ πατῆρ τέκνα ἑαυτοῦ 
-ν ο λ , ανά 

παρακαλοῦντεσ ὑμᾶσ καὶ παραμυθούµενοι, 12 καὶ μαρτυρόμενοι 
ιό ς - 3 ΄ - -” - » ε - 

εἰσ τὸ περιπατεῖν ὑμᾶσ αξίωσ τοῦ Θεοῦ τοῦ καλοῦντοσ ὑμᾶσ εἰσ 
ΔΝ 4 [μά / κ / 

τὴν ἑαυτοῦ βασιλείαν καὶ δόξαν. 
ν ῃ -- κ ας ος 5 - ω Αν ) 

15 Καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖσ εὐχαριστοῦμεν τῷ Φεῷ αδιαλεί- 
ὦ ; ; 2 - 3 μις ω - ». ὁᾳῳ 

πτωσ, ὅτι παραλαβύντεσ λόγον ἀκοῃσ παρ ἡμῶν τοῦ δεοῦ ἐδέξα- 
2 . 3 -” - 

σθε οὐ λόγον ἀνθρώπων ἀλλὰ καθώσ ἐστιν ἀληθῶσ λόγον θεοῦ, 
ς 3 - ς - -- ς - Ν 

ὃσ καὶ ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν τοῖσ πιστεύουσιν. 14 ὑμεῖσ γὰρ µιµηται 

ἐγενῴθητε, ἀδελφού. τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ Θεοῦ τῶν ουσών ἐν τῇ 
σ - - Ν Ν / Νίνα - ς Δ 

᾿Ιουδαίᾳ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὅτι τὰ αὐτὰ ἐπάθετε και υμεῖσ υπο 

10. μεις: Ἡ ὃΤ. 116. ἀθπιῖά αἀᾶ γαρ | µαρτυρεσ: Ρ’Ε’Εᾷ αάά εστε, αἲ 
1ὲ νρ είο | απ. (λ)σοσιωσ, Ε προσ (οππῃ ραπείο 5αῦ ϱ) αγιοσ (519) 

11. οιδατεωσ: Ἐα οιὸ. πωσ. Ῥεάάππία ο έσπι νς φιαζίε (απίεα ν. 

10. ἠάθτι φμαπι δαποίε). 11ρεγο Απιογβί οἶσμέ 5οῦέζ, εἰ φιοπιοᾶο. | εαυ- 

του: ἩΡ (6ί. ΟἨΥ 1ΠΟΒΟ ΒΕΠΙ6]) αυτου | υμασ: Ἀ ΟΠη 

19. και µαρτυρ.: ΑΡ 114. οπι; Ἰΐεπι βα] Ὦαβπι ΟΠ1 και |. μµαρτυροµενοι 

οσπῃ ΝΕΡΟΘΙΟΕΗΚΙ, 17. αἱ Ρ]αςῦῦ (10 αρ Βοτί) Οµτ Ώαπι Οεο...ς μη 
µαρτυρουμενον οππῃ ϱ"Εα 7. αἱ δαξ παπα Ἐταίμα]εοᾶ Τ]μᾶτί ΤΒΡΗΥΙ | 
περιπατειν (49/) οτι ΝΑΒΡ᾽ΕαΡ 1Τ. 81. ὃτ. 99. τ1. 116. 19τ. 1ΤΤ. 
Κδοχ 401θοί α] Ἐπίμα]οοᾶ ,,, ς περιπατησαι εππι ΡΓΕΚΕΙ, αἱ Ρ]ετ Οµτ 
Τμᾶτί Ώαπι α] | καλουντοσ επι ΒΡΕΕΘΗΚΙΡ αἱ Ρ]εγ ΟΗ1519: 511 Εαίμα] 

σοᾷ Ώαπι αἱ; Ίἴεπι 5 φοσαπέΐ, ἆ ϱ ΦΥΤΡ ΠΕ φιῖ υοσαέ ... ΒΑ 95. 51. 99. 
στ. τι. τ8. ΟΙ509 Τμᾶτέ καλεσαντοσ, Ἰίθιι φιζ υουαυῦ { πι νρ Ρο 

βγταίτ ρα] «ορ Ώαβπι αγπι ΑπΙΡΥΦΕ:: ο{ 63] 1, 6 του καλεσαντοα υμασ 

εν χαριτι (εί. 1, 15) οἱ ὅ, 8 εκ του παλουντοσ υμασ (6ί. Ῥο 9, 11) 

2 ΤμεΣο πι Ἅππι] 9 ΓῬοἳί πς ο 9 πο Ρε ο σαὐτου 

ηΟη Πποίπαί: ἵη 6ᾱ. πηθα οοἆ. Ῥ αυτου εχ 6ΙΤΟΤ6 Ρτθ]ῖ ρτος11(. 

19. και δια τουτο ΟΙΙΠΙ ΝΑΒΡ 60Ρ ΒΥΤΡ Βιαίμα]οοᾶ Τμάτίσοά Απιργρί 
(ζἄεοφιμε εἰ ποβ) ... 6 ΟΠι και 6ΙΙΠΙ ΡΕΕΕΗΚΙ, αἱ οπιηΣ1 1{ νρ ΒΥΤΡΟΝ βα] 
ΌαβΠι ΑΥΠΩ αείἩ 6ο ΟΝΥ το]] Ααρριβοά δό ΑΙ | ϱῦ αδιαλινπτωσ | παρα- 
λαβοντεσ: α 5 Ἱπίετ ἸΊπθαβ α4ά α ποδῖε αφ ημων, απαε απ{άςπι ἀε]επά{ 

ΠΟίΑΠΙ αοεθρετιπέ Ροβίᾳ παπι απΙπιαάνθδγδαπι ο8ί βοᾳπἱ παρ υμων, απ- 

Ῥας βαρεγβοτ{ρεὈαίαχ α ποδῖ. Ὑα]π]ξ αἆ Ἠαπο οοηΓΙΡΙΟΠΕΠΙ αμοᾶ νς 

ΒίΑ{ΐπι ῬΡοβέ οἵπι αεοερἰδδείῖ ἸαΏεί α ποδῖθ | παρ ημων: Ρ Τὸ. νµ 

Απιρεδί Αις αἱ Ροβί παφαλαβ. Ροη | εστιν αληθωσ επι ΑΡΕΕΘΗΚΙΡ 
9| {ογο ΟΠΙΠ (1290. αληθεσ) 4ο ἔρ να 8αἩ Όαδπι βγταῖς ΟἩχ Ἐαίμα]οοά 
τε]] Απιῦγβέ Αιρ αἱ... ΜΔΕ 17. «ορ αληθ. εστιν... ὴ οπι αληθωσ | 
Φεου: Ῥτου δε. | εν υμιν: Ν εν ηµιν 

14. τα αυτα ΕΠΙ ΝΒΡΕΕΕΕΙΡ αἱ] Ρία (οππη 15 αρ Βοτί) ΟΥ135 αέδήδά 

Επίλα|οοᾶ οίο, ἨαᾶἁἹάεταπ{έ εαᾶεπι Ἱέ να είο ... ς (- αὐ Βα, βεὰ αὖ’) 

ταὐτὰ (Ίου αοσθηία) «Ι Α 8] νίκ πια Γἱα]δ5ῖ (οἁἹίαπι ταῦτα) [ και 
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τῶν ἰδίων συμφυλετῶν, καθὼσ καὶ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν Ιουδαίων, 

16 τῶν καὶ τὺν κύριον ἀποχτεινάντων ᾿]ησοῦν καὶ τοὺσ προφήτασ, 
καὶ ἡμάᾶσ ἐκδιωξάντων καὶ Θεῷ μὴ ἀρεσκόντων καὶ πᾶσιν ἀνθρώ- 
ποισ ἑναντίων, 16 κωλυόντων ἡμᾶσ τοῖσ ἔθνεσιν λαλῆσαι να σω- 
Θώσυω, εἰσ τὸ ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰσ ἁμαρτίασ πάντοτε. ἔφθα- 

σεν δὲ ἐπ᾽ αὐτοὺσ ἡ ὀργὴ εἰσ τέλοσ. 
1 ᾿Ἡμεῖσ δέ, ἀδελφού ἀπορφανισθέντεσ ἀφ ὑμῶν πρὺσ και- 

ρὸν ὥρασ προσώπῳ οὐ καρδίᾳ, περισσοτέρωσ ἐσπουδάσαμεν τὸ 

πρύσωπον ὑμῶν ἰδεῖν ἐν πολλῇ ἐπιθυμία. 15 διότι {ῷελήσαμεν 

ἐλθεἴν πρὸσ ὑμᾶσ, ἐγὼ μὲν ΠΙαῦλοσ καὶ ἅπαξ καὶ δίσ, καὶ ἐνέκοψεν 

ἡμᾶσ ὁ σατανᾶσ. 19 τίσ γὰρ ἡμῶν ἐλπὶσ ἢ χαρὰ ἡ στέφανοσ καν- 
χήσεωσ ἢ οὐχὶ καὶ ὑμεῖσ ἔμπροσθεν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ ἐν τῇ 

αὐτοῦ παρουσία; 390 ὑμεῖσ γάρ ἐστε ᾗ δόξα ἡμῶν καὶ ἡ χαρά. 

υμεισ: ΟΥ133 απίο τα αυτα Ροη (που Ἰεπιδ δή)... 8Η” οπι | υπο ρτῖ 

.9Ἔα6 Οτ123εἆ ΨεΕΙδί απο | συμφυ- πί ΝΑΒΟΚΙΡ είς... ΡΕΕᾶΑ συν- 

φυ- | υπο βες ... Εᾷ απο 

15. των και τ. κυρ. αποκτ. ιήσουν: δα των αποᾳτ. τον κυρ. (ήσουν... 

ᾱ. 1ττ. 118. Οµ1/32 (πο 1{επιδθΗ) ΟΗΥ513 (ποῦ. Π8ΕπΙΣ11 {Σί) οἱ 1105 ϱ{ τ6ῦ 
(Ίἴραχα οἱ. 345) αἱ οπι (ησουν. Τέεπι Τογηᾶτοδ,15 πἰνά, ν]ίάε 1π[γ, 

προφητασ ϱἳπῃ ΝΑΒΡ"Ε"εαρ 1τ. 0133 τ1. 80. 19Τ. 1Ττ. 118. 119. 1ΐ 
νµ 58] ϱ0Ρ Ὀβδίη ΑΓΙ αθίὮ Ογ113- 3464 οι πίδ)δί5 Ῥ1α150Τ Βαίμα]οὰ 

Ταν επαβλο ὄ,15 ( Ἱπιραίαπᾶο αξίαπι ἀοπιϊπί ηθεθπη, φιιὲ οἱ ἀοπιίπιπι ἐπέεη- 

Τεδεγιπέ, ἀϊεεπάο, εἰ Ρτορ]ιείαδ 5108: Ιἱοεί 8108 παῑθείῖο δἱς Ἱαετείϊοί” ) 

Απιρεδέ...ς(Ξ αυ 82) Ρταετη ιδιουσ επι ΡΡε(ΕΕ" Κτ, αἱ ρ]ετ ϱΥγα!τ 

βο ΟἩΥ Τιάτέ Ώαπι αἱ Μεϊοπίθτί (ν]άς απίθ) | ηµασ: ς (π0ῦ Ἱίετη ς8 
6) Β5) υµασ :: εκ εγτοτε αἰνῖ | κα (ν1έ1ο5ε, πέ {οί α]α) εδιωξαντων 
|. αρεσκοντων: Εᾷ αρεσαντω» (Ενρ Απιυχεί εί ἄεο ποπ Ῥίασεπέ, ΡΕ εἰ ἄεο 

ποπ Ῥίασεπέϊΐδις; οοπίτα ἆ ο Ἠατ]” εἰ ἄεο ποπ Λἰασιογιωιέ) | εναντιων: 

νἘ δτ” ἀδοῖ -τιον 

16. ινα σωθωσιν ... Εᾷ ινα σωθήησονται | τασαµαρτιασ: Βοπι | εφθα- 

σεν οἳπ ΝΑΟΡΡΘΙΟΕΕΩΚΙΡ αἱ οπιησίά Ο 12541" 5,193 ΕαβΡ» 191. 381. 495. 496. 
445. 496 ϱ{ε6151 ΟἩτ Εαίλα]σοά Τμάγι Ώαπι αἱ... ἴεπ εφθακεν ουπι ΒΡ” 
[επ αυτουσ: Ἡ ἓ νρ Οι553 (πο Ίτειη” 511) απίθ εισ τελοσ ρου | η 
οργή εἴ. ΟτῦΙ5 Ἐβδαερε ϱίο... ΡΕΕά ἹΙϊ νςδ 6ο Απιργβί αἱ αἀὰ του 

Φεου 

11. απορφανισθεντεσ: σε 1024, (66ἆ Ἰαπι 1055. νΙπαπι 60ΥΥΓ, 656) απο- 

φα- | εσπουδασαµεν: Εα -δασμεν 

18. διοτι (α0’) οεππη ΝΑΒΡ"ΕΘΡ 1Τ. 29. 5Τ. 99. 613” ΤΙ. Τὸ. 19Τ. Εαίμα! 

εοᾶ,.. ς διο οππα ΡΕΕΚΙ, α] Ρεν Ον Τπάτέ Ώαπῃ αἱ [ ενεκοψεν: Εαά 
191. ανεκοψ. 

19 ελπισ: 11. τὸ. 1085 ΡΥαειη ἡ | στεφ. καυχήσεωσ: Α στεφ. αγαλλια- 

σεωσ, Ίίεπι Τεγίῖε5 68ΓΠ 34 ρωμ]αξίοπῖς οογοπα | ή ουχι εἰ. κὲ ... ὴ ΟΠ 

483 

Ῥμ]4, 1 

8, 13 



Αοί 17, 16 

π5ῦυ δ,]. ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 

1Η. 

1 4ιὸ µηκέτι στέγοντεσ ηὐδοκήσαμεν καταλειφθῆναι ἐν 4δή- 
Δ 5 Ν ς - Ν 

6, 1 γφαισ μόνοι, 2 καὶ ἐπέμψαμεν Τιμόθεον, τὸν αδελφὸν ἡμῶν καὶ 
νο - αν 9 - 2 / - - 3 Ν /. 

διάκονον τοῦ 9εοῦ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ «Χριστοῦ, εἰσ τὸ στηρίξαε 
- ς - { - 

ὑμᾶσ καὶ παρακαλέσαι ὑπὲρ τῆσ πίστεωσ ὑμῶν ὃ τὸ µηδένα σαζ- 
3 - ’ ’ 2 Ν Ν 2 σ 3 - 

νεσθαι ἓν ταῖσ θλίψεσιν ταυταισ. αυτοι γὰρ οἴδατε ὁτι εισ τούτο 
/ ο Λ Π σα Λ μὴ τ ’ ο κ σι 

κείμεθα”. 4 καὶ γὰρ ὅτε πρὸσ υμᾶσ ἦμεν, προελέγοµεν υμῖν ότι 

η | εµπροσθεν (ΡΕ ενπρ-): 1Τ. Ρταθεπι μαλλον | ιήσου ΕπΠΙ ΝΑΒΡΕΚΡ 
α) Ρ]αβῦὸ ἆ ο απι {1 αἱαομπι αγταίς Τηάτί Ώαπι Οεο (Απιοσεί Βπος 
ΙεοίΙο)... ς (4009) α4ά χριστου οιπῃ Ε61, αἱ ρ]α ΥυροΙθ ᾖι” ἀεπιῖᾶ {οἱ 
Ἠατ] σο β41 «ορ Ώαβπῃ ΑΣΠ αείῃ Οµτ Επίμα]οοά ΤΠΡΗΥΙ Τοατίτθς 6ΆΓΏ 

90. ή χαρα αἳ. Νὸ .... ν” 109. οπη η (1έθπι οἆ ᾱ Οοπιρ! 1) 

ΠΠ. 1. διο: Β διοτι | ηυδοκησαµεν ουπη ΝΒΡ οαἰἰσί Βαβείήδ,,,ς Τη Τε 
ευδο-κ. οαπι ΡΕΕΕΚΙ, αἱ οπιπγίά ϱίο 

9. ϱ" επενψαµεν | και διακονον του Θεου (9΄ 52) οππη ΝΒΡ (ἵη κ εᾱ, 
1866. πια]ο εχο]α1{ του) 6133 ΤΙ. Τὸ. 19Τ. νς (ἴα πιπἰςί. ἁοπιϊπᾶ, Ἠατ]” 

οπι ἄεί) 6ο οοΡρ Ῥα5πῃ (84Η ΟΠΙΙ88Ο τ. Φεου) ΥΤΡ ἰχί αγπι αθίῃ ΒαφείἩ 395: 

Ἐιίμα]εοά Ῥε]αρ ... 0 Ίμῃ ΤΙ κ. συνεργον τ. Θεου επι 3" ἆ ε Απιργεί. 
ΒΙΠΙΙΠ{6Υ ΑΥΠΙ και συγνεργ. του ευαγγ. του Φεου καν πατροσ ... Β π]λ 
η]βῖ καν συνεργον (α8’) ... Εα ἔρ διακονον καν συνεργοντου Όεου... 

ς (- 0 ὧσ) και διακον. τ. Θεου και συνεργον ημων επ ΡΟΕ” ΕΙ, αἱ 

ΡΙεΓ ΒΥΥ5ΕΒ οἱΡ ϱ,” (κ. συνεργ. ηµ. ας απίΆ) ΟἩχ Τµάτί απ Π. 1. εἳ (αᾱ- 
ἁῑίο πιστον απΠίθ διακο.) 515 Ώαπῃ αἱ | παρακαλεσαι εἶης αἀἀλίαπα οσπα 

ΝΑΒΡ”ΕαΡ 1τ. ὁτἌ 4Τ. Τὸ. οα{ἰΧί α]10 1 νρ ρο 5αἩ Όαβπι 60Ρ ΒΥΤΡ ΑΓΠ 

Ῥαφείὴμ 398 ΟΗγδ1 Ἐπίμα]σοά Τμάτιδι Ώαπι (Απιργδί εἰ ἀερτεσείιγ ρτο 
άε υεδίτα) .. ς (409) αἆά υμασ «μπΙ Ρεκί, αἱ ρ]εχ ΥΥΣΕΝ αθ!ί]ι Τπάτιε 

αᾱ Ἡ. ]. ΤΠΡΗΥΙ Οεε | υπερ (40’’) εππι ΝΛΒΡΖΕ"ΕςΟΚΡ ΙΤ. δ1. 4Τ. τὸ. 
80. 197. εαἰἰχί 9ΥτΡ Βα5δείῃ 395 ΟἩσ Ειίμα]οοᾶ Τματίδ"... ς περι επ 
ΡΟΕ3, αἱ ρ]οι βΥΥ5 Τμάτί αἆ Ἡ. 1, Όαπι αἱ 

το ΟΙΠΙ ΝΑΒΡΕΕΙΡ αἱ ρἱαςδῦθ (10 αρ Φοτί) Επίμαἰσοά Ῥαπ...ς τω 

ομπι πιΙηδο πτα ΟΗΥ515 Τ]άτε αἲ; Ἱέεπα 114. δές του... Ἐα ινα. ΟΕ 
111ΠΟΒ λΐ πεπιο πιουεαί | µηδενα σαινεσθαι: ἆ ο Ενρ ιιὲ πεπιο πιο- 
υεαίιγ (56εὰ ἆ ϱ πιο πίθ πιο ΟΠ1), Απιζισί πε φαΐ πιουεαξιγ, 6 1 πεπιο 

πιουεαίιγ { {εγγεαίω. ἈΝθο α]]ίετ ϱο 584Ἡ «ορ ΒγΥταίϊτ (εἰρ ἵρδυη νει- 

Ῥαπῃ σαινεσθαι ἵη πρ ἨαΡρεί). ΟΓ Βενετίαηςᾶἰ 565 ἔφηκε λέξιν τὴν μὴ 
δυναμένην ἐλεγκτικὴν εἶναι τῇσ ἐνδόσεωσ, σαίνεσθαι εἰπὼν τὸ µηδένα 
ξενίζεσθαι. Οἱ εἰ. ΟἨχ α1ο5. Βετίθαπί µηδενασενεσθαι Α εἰ υ)νὶ (σαε 

εηῖτη Ῥό ΒΠΡΕΥ τ8βάγατη ππιΙοσῖρας ΓΟΓΠΗΙ5 τεροβι1), µήδεν ασι ενε- 

σθαι 6, µηδεν : ασιενεσθαν Ε (ΠαὈεηί απ{επῃ Εᾷ βπ6ρθ ΒΥ]]α0αβ Ἱπερίθ 
ἀϊτεπιίας). Ἐάῑάῑί Ίωῃ μηδὲν ἀσαίνεσθαι, 

4, προελεγοµεν: Ε νε Ργαεάίοεδαπιιε, ἆ ο µ ργαεάἰοαυύπι8 ... ΡΕ" προσ- 
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κέλλομεν θλίβεσθαι, καθὼσ καὶ ἐγένετο καὶ οἴδατε. Ὁ διὰ τοῦτο 
κάγὼ µηκέτι στέγων ἔπεμψα εἰσ τὸ γνῶναι τὴν πίστιν ὑμῶν, µήπωσ 
ἐπείρασεν ὑμᾶσ ὁ πειράζων καὶ εἰσ κενὸν γένηται ὁ κόποσ ἡμῶν. 

6 4ρτι δὲ ἐλθόντοσ Τιμοθέου πρὸσ ἡμᾶς ἀφ᾽ ὑμῶν καὶ εὐαγγελι- 
σαμένου ἡμῖν τὴν πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην ὑμῶν, καὶ ὅτι ἔχετε µνείαν 
ἡμῶν ἀγαθὴν πάντοτε, ἐπιποθοῦντεσ ἡμᾶσ ἰδεῖν καθ άπερ καὶ ἡμεῖς 

ὑμάσ, ἵ διὰ τοῦτο παρεκλήθηµεν, ἀδελφοί, ἐφ) ὑμῖν ἐπὶ πάσῃ τῇ 
ἀνάγκῃ καὶ θλίψει ἡμῶν διὰ τῇσ ὑμῶν πίστεωσ, ὃ ὅτι νῦν ζῶμεν 

ἐὰν ἡὑμεῖσ στήκετε ἐν κυρίῳ. 9) τία γὰρ εὐχαριστίαν δυνάµεθα 
τῷ 9εῷ ἀνταποδοῦναι περὶ ὑμῶν ἐπὶ πάσῃ τῇ χαρᾷ ᾗ χαίρομεν 

ελεγοµεν, ΤΒΤΟΒΙ ελεγοµεν | καθωσ και: Ἐᾳ ἆςε ἔᾳ ΒΥΙΣΟΝ «0Ρ οἱ 
και | οιδατε: Ρ ιδαται, 656 ειδετε 

5. Ρ" επενψα | την πιστιν Ίμων ΕΙΤΠ ΝΑΡΕΕΟΚΙ, αἱ Ρ]εχ οίο ... Β 97. Τὸ. 
116. την υμων πιστιν | υμασ: Κημασ | ημων: ὃ. 1Τ. 80. Κ5οΓ ϱοΡ 

Ῥαδτα υμων 

6, ευαγγελισαµενου: Ρ3Ά -μενοσ | ηµιν: Α υμιν. Βἰπιϊ]ε οοΠ{ΙΘΙΟΠΘΒ 
Ρίατες Ἡ. ]. ΠαὈεπίασ, | την πιστι: Ντ. Όμων πιστ., Ἰἴεπι αγπι ᾖάεπι 

φεβέγαπι | εχετε µν. ημων: ΡΕΕά 6 µγ. εχε. ημι., ἆ ϱ {νο Απιζιιί πιε- 

πιογίαπι πιοδίγ! λαδεξίς, αἲ 1Τ. µν. ημ. εχ.. Επϊμα]εοᾶ ημων µν. εχ. | παν- 

τοτε: ΒΥΤΡ Παρεί ο.”. αθεθῖ πα 

Τ. παρεκληθηµεν: Α ὃ. 28. ὄτ. παρακεκληµεδα | αδελφοι: 4Τ. ΑΤΤΏ Ροβέ 
εφ Ὁμιν Ῥοη. Ῥταοίετεα ο6 απο Ααράοσίτ ομτὸ (5,41): ιδήιπι εδέ υέγιπα 
ο ΓΑἴΓΘΡ απ Ἠος5 {αΐΤ6δ. «Ἠειέγωπι αιίέεπι Πογπι εδέ οοπίτα Πτάεπι; δεᾷ 

ἄγαεεα ζίπφμα Λο οαδιις Άατεδ ποπ ]ιαδεί, εί ἰῶεο εῑῖα ἱπβρεεία γεπιώιέζα- 

{1 υοεαξίοι8 ο Επ8ί185. Θαοᾶςί υοζμῖεθεί ἴπίετργες ἄἰσεγε: Ῥτορίθτεα 

οοπβο]α{{οποπι Ἠα Ὀπἴπηι5 Γ8ἱΓ6Β Ιη νοβῖβ, παπι 8ευζέι εβδεί υεγὸς, 

φεᾶ πιὔπις ἄε δεπἰεπύία ἀιδίαγείμν. -4μί οετέε δὲ αζάεγείγ ποβίτῖ, πεπιο 

΄Τετε απιδἰφεγεἰ υοσαζυιιπι 98ε οαδιπι - 5δεᾶ ἴαπι Ίιου ρεγίσιζοβῖις ϱεγπιῖί- 

ἐν. | περι (41350Υ υπερ) Όμων: Β3 (πο Πεπιθείς) α] ραπς πε. ημων | 
επι παση (ὰ ο διύρεγ οπιπεπι πεσεδδιίαίεπι, Απιοιςι δ51Άεγ οπιπὲ πεοεβθί- 

ἰαίε): Ἐα 109. ἐς Υµ εν παση | αναγκ. κ. Θλιψ. (9 Β2) οππη ΝΑΒΡΕ 

τα 1Τ. ὃτ. ΑΠ. τ1. 116. 191Τ. 8ρὲ Ιὲ ΥΕ Ρο αυτα ΑγΠ εορ]αξβατᾶ (αρ 

Ἠ)Η]]ς αγαπη Ῥτο αναγκη) Επίμα]εοᾶ Απιριςί αἲ ... ς (-- Βα) θλιψ. κ. 

ο)’αγκ. οαπῃ ΕΙ, αἱ Ρ]εν Ον Τμάτί Ώαπι αἱ | ημων: Α αἱ ραις 60Ρ 8ΤΠι 

εἀᾶ υΌμων | δια τησ: Α και δια τησ, 981 και τησ ΟΠΙΊ88Ο ὅια | υμων 

πιστεωσ (ἃ ο 6 απι ἀεπιῖά αἱ Απιοισι υεδίγαπι Πᾷεπι): Α (8) νσε]ε {α {οι 
αἱ πιστ. υμω» (ἳ Γή. ποδίταπι). Ἐταθίεγθα ΒΥΤΡ ΤΡ αάά εἰ «ιρεγ ἄοπο 

αρίγεέμς -ἴεδι 6η. 

Θ. οτι: 1Τ. καθοτι | στήκετε «απ ΝΟΑΒΕΑΚΙ, δτ. 46. τ4. 1083 109. 9193 
4130 ἔρτε (9 αρ Βοτῖ, ὅ αρ ΜΙ{Ε1ι) Ομτοοᾶ Ἐπίμα]εοά,,, ς ΤΠ (οκ ΘΓΤΟΤΘ 

4ε Β) στηκητε επι κ” ΡΕ αἱ βαΐ πια ΟΥ Τμάτί Ώαπι αἱ 

9. τω Φεω οιπι ΔΟΑΒΡΕΕΠΙ, αἱ οππὂΙὰ ἆ ϱ {νς βγταῖτςορ ατπι Οµτ ΕπίπαΙ 

οοά Τ]ματί Ώαπι Απιριςί α1 ... ΑΡΕΙ"ΕΕΒΙᾷ ᾳτ. κύριω .... 6Ο ἀοπιίπο ἄεο 

Αα 18, δ. 51 



το δ, 10. ΠΡΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α’ 

δὲ ὑμᾶσ ἔμπροσθεν τοῦ Θεου ἡμῶν, 109 νυκτὸσ καὶ ἡμέρασ ὑπερ- 
εκπερισσοῦ δεύµενοι εἰσ τὸ ἰδεῖν ὑμῶν τὸ πρόσωπον καὶ καταρτί- 
σαι τὰ ὑστερήματα τῇσ πίστεωσ ὑμῶν; 

11 «{ὐτὸσ δὲ ὁ Θεὺσ καὶ πατὴρ ἡμῶν καὶ ὁ κύριοσ ἡμῶν ]η- 

σοῦσ κατευθύναι τὴν ὁδὺν ἡμῶν πρὺσ ὑμᾶσ᾽ 12 ὑμᾶσ δὲ ὁ κύριοσ 
πλεονάσαι καὶ περισσεύσαι τῇ ἀγάπῃ εἰσ ἀλλήλουσ καὶ εἰσ πάντασ, 

καθ άπερ καὶ ἡμεῖσ εἰσ ὑμᾶσ, 19 εἰσ τὺ στηρίξαι ὑμῶν τὰσ καρ- 
δίασ ἀμέμπτουσ ἐν ἁγιωσύνῃ ἔμπροσθεν τοῦ Φεοῦ καὶ πατρὸσ ἡμῶν 
ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ μετὰ πάντων τῶν ἁγίων 

2 -- ος μίς / 
αυτου, αµῃν. 

1Υ. 

Δ ., ον -- ς ”- Δ ο 3 

1. «{οιπὸν ουν, ἀδελφού, ἐρωτῶμεν ὑμασ καὶ παρακαλοῦμεν ἐν 
/ οι τῷ , ο ωςὸ - σας ον 

κυρίῳ Ἰησοῦ, ἵνα καθὼσ παρελάβετε παρ ἡμῶν τὸ πῶσ δεῖ ὑμᾶς 

Γεπι παση: ὃτ. εν παση | ή χαιροµμεν: 9813 η εχαιροµ. | ο 
σθεν | του Θεου οἱ. Νὲ ... κ” 46, τ. κυριου 

10. εδειν: 1Τ. ειδεναι 

11. νησουσ (9813 οπι) 5Ίπε αἀάῑίατη οἳπῃ ΝΑΒΡΌΟ 5, 1π. 98. ὅτ. Τ1. ἆ ϱ απι 

ἀοπιῖά Πατ] {ο] α11ασἨπη αθἩ ΑπιρΗα 3457 αιις(νοσαί 134 (Β6ἆ απ ἀθπιῖᾶ 
λατ] {οἱ ααεἰγοςδΐ οπι ημων ᾳποᾶ Ρταδεςσεα1!{) ... ς (409) αἀά χριστοσ 

οππι ΡΕΕΕΑΚΙ, αἱ Ρ]ετ {(οπι ημων) 5 ναζ]θ {α (οπι ημ.) Ώαν]” ϱο Αντίς 

«ορ αἲπι Απ’ Οµν Εαἰμα]εοά Τ]μάγί Ώαπη αἱ Ρ9-Αμ]αί 5955 Απιζυεί αἱ 

19, 0 κυριοσ: ϱΕ"Εετα ἆαερ αἀά νησουσ... Α Τὸ. ο Θεοσ ... απ ΒΥΥ 

56Ἡ ατθ οπι, Ἠἶπο 490 {τη αγαπη: Εᾶ τησ αγαπησ. Ἐκ Τιαϊπῖς αδιη- 

ἄατε ]αοΐαί σαττίαίεπι (νσεἰθ αά ουεδίγαπι. Ἐί Τιοῦταξ: ποπ οπιδέας 

τόποπιεη γεβίταπι.) {ρ νς αιείνοσαί -. -- πι εαγίαἰε ἆ 6 Απιώμα Αας 

ερα5. - - οαγᾶαίε ἀεππ]ᾶ Απηζιηι | καθαπερ: 109. καθωσπερ 

Σγπρο- 

19. στηριξαι: ΕΡΤαΕΙ εοτγαρἰο στήρειται | υμων τασ παρδιασ: ΡΕΕά 

τ. καρὸ. υμ., Ἰέεπι 1ὲ να | αµεμπτουσ: ΕΙ, 4Τ. Ρ5-ΑΙΙ3Α αµεμπτωσ | 
αγιωσυνη: ΒΡΕΕΑ αγιοσυνη.... Α 25. ὅτ. Ἐπαίμα]οοὰ Φικαιοσυνη | ο 
ἔνπροσθ. /νησου (9Τ. οπι) 8ἴπο αἀἀῑίαπα ΟΠ ΝΑΒΡΕΚ 97. αἱ ρ]α5-0 ἆ 

ϱ απ. α]8ομπῃ αθίῃτο Ἐπίμα]οοᾶ Ώαπη Απιρδρίςβα68δ6.., ς (6)00) αάά 
χθιστου επτῃ ΕαΙ, αἱ Ρρ]α {ο νρε]ο {ι ἀεπιῖά αἱ σο βγτα!τ 60Ρ αγπι αθί] 
ΡΡ ΡΑ-ΑΙμ3ή Οµτ Τηάτί αἱ Τοατίτες οατΏ 3 Απιῤτςί αἱ ] αμῃην οσπι νΝ”Α. 
Ὅ"Ε 9τ. 4ὸ. 49. ὅτ. 61. ἆ ο νς «ορ ατπιδὸ αθίῃ Βπίμα]σοά: Τη [αμη»] 

εκες ΤΙ Οἱ ΟΠΠ ΝΕΒΡΕΕΩΚΙ, αἱ ρ]ετ { Πα” α1βοἨπη σο βγταῖτ αΓΠΙΖΟΗ 
οὃν Τιμάτίι Όαιη Απιζσιι αιιοίσοσαί, Ίΐεπι (5εἆ ποπ αΠατί η]δῖ νετοα 

οογαπο ἄεο εἳ ραΐνο ποδέγο ὑπ αζυσπίιι ἄοπα. πιοβἰγό 16. ΟΊηγ. οἴιπι τιπέυεγοίς 

βαποῖς εἴι) ΤοετίεΣ 6ΔΤΩ 341: νὰίτ αµην Ἆος Ίοσο Ἱπετ]εσίππι οβεπ- 

41βδα: ααάθ βαπ{θηίία Ίρβα ἰδβίίαπι ταί]οπθ οοπιπιθηάαξαγ. Θπας ΘΠΙΠΙ 

αιιοἰοτ]ίαβ α11Ρ1 1π 1Ρ8ο ἄπο ερὶδίη]ᾶε αην εοπβτπια!, ϐς Π. 1. οοπίτα 

εβῖ, 



ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΛΑΟΝΙΚΕΙΣ Α’ 4,6. που 

4 -- Δ - ΔΝ -- ς 

περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν 8εῷ, καθὼσ καὶ πἐριπατεῖτε, ὦα περισ- 
, ” 2) Ν ὃν , σοι ) ο ορ. 

σεύητε μᾶλλον. 2 οἴδατε γὰρ τίνασ παραγ]ελίασ ἐδώκαμεν ὑμῖν 

διὰ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. Ὁ τοῦτο γάρ ἐστιν θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὁ 
ς Δ ς ο 2 / ς ” εν - / σσ 

ἁγιασμῦσ υμῶν, ἀπέχεσθαι ὑμᾶσ απὺ τῇσ πορνείασ, 4 εἰδέναι 
Ὠ εἰ: 2 ” .ω ε - Ν τη 
ἕκαστον υμῶν τὸ ἑαυτοῦ σκεῦοσ κτᾶσθαι ἐν ἁγιασμῳ καὶ τιµῇ, 
ὅ λ ᾿ δο/ 

μὴ ἐν πάθει ἐπιθυμίασ καθ άπερ καὶ τὰ ἔθνη τὰ μὴ εἰδότα τὸν 
/ 6 Δ δις / Ν τς .- 2 ἐν / µ 

θεον, το µῖ υπερβαύνειν και πλεονεκτεῖν ἐν τῷ πράγματι τον 

ΙΥ. 1. λοιπον εππι ΝΑΒΡΕΕαΚΙ, 1Τ. ὃΤ. αἱ ρΙαδῦὸ Οητεοά Ἐπίμα]εοᾶ Ώαπα 
κ. αὐ σ) Ρταεπι το ουπι Βὸ αἱ δαΐ πια ΟἩσ ΤΗάτί αἱ | ουν: ἙἨ 

1Τ. 91. ὃ5. 96. ὃτ. 41. 46. 111. 115. 19Τ. 1ΤΤ. ἆδοιἈ Ἓδεν θρο ἆπιῖὰ 

ΔΙ186ἨπΑ ΑΥΥΣΟἨ ϱ0οΡρ ατπι ΟΗΥ ΤΠΡΗΥΙ οπι | κυριωιησου: ΔΑ ΡΥ8ΕΠΙ τω 
|. ννα καθωσ ουπι ΕΡΕ κα 17. ὃτ. 59. Τὸ. 80. 116. 118. 191. 8Ρ9 Τε 
νς «ορ ΒΥΙδΕΝ αγπΠι (Ί{επι 6Ο ΟΠΙΙ85Ο ινα 8ᾳ, αποά τε]] Ιπίετργείεβ Υθ- 

πεπί) ΟἨτδῦοοπ Απιζιείι α] ... ς ΟΠΙ ινα 6ππΙ ΒΑΡΕΕ3 ΚΙ, αἱ ΡΙ6Γ 

ΒΥ1Ρ αεί ΟμτδδΣίχί Επίμα]εοά Τμάτί Ώαπη α] | το πωσ: Εα οπωσ | 
Ψεω: ὃτ. τὸ. Ρταεπι τω | καθωσ κ. περιπατειτε ΕΠΙ ΝΑΒΡ"Ε"α 17. 

205. ὃτ. 99. 46. οτ. Τ1. 19Τ. 8Ρ8 (80. Ῥο8δί Φεω ρετρῖΐ ινα περιπατητε 

και περισσ.) ἆ ε Ες απι {α Πατ] {οἱ 109]αΐ αἱ]αομπι (5εά απιδιζαςἐζς, ταἳ 

εἰ. ᾳ 5ιιΏ {) 6ο 60ρ ΑΓΠΙ αθ{]ι (5ΥΤΡ αἱ απιὐιζαπίες αδιιᾶεέίς πιαφίς) Ε- 

Αμα]εοὰ Απιογβί. Ἰ{επι νοεΙθ Ῥε]αςσ οἷο εἰ απιδιι[εέῖς, ἀθπι]ᾶ δίο εὲ απι- 
ῥι]αξίε. Ο8 οἱ. ]μαοῦταξ: Βίος οἳ απιΏα]είΙς. 4 εογἰδωπὲ βἰοιῖ οί απΠ- 
παν ες ς οηι ΟΠΠ ΡΕΡ3 ΕΙ, αἱ Ρ]εΓ ΑΥΙΣΕΣ Οµσ Ί]άτε Ώαπι 

ΤΡΡΗΥΙ Οες | περισσευητε: Β ΚδΟΙ Βι]α]οοἆ περισσευσητε 

οἱδατε γαρ (17. δε): 5ΥΤΡ ο." πάά αδελφοι µου | εδωκαμεν έωπι ΑΒΡΓΚΙ, 

1Τ. αἱ ΡΙος Οκ Ἐπίμα]εοά Ἁλάτι Ώαπα 8]... κ δΤ. Τὸ. 80. 116. δεδω- 
χαμεν ... ΡΕ παρεδωκαµε», 8εᾷ ἆ ο ρ ἄεαίπιις, ἔ ἀεάεγῦι | δια του 

κυριου (δτ. Τὸ. 116. εν κυριω): ϱ"Εἲεα 46. 115. ΑΥτδὲΒ «ορ αεί ΟἩτ 
565, 555 Τμάτίσοᾶ Απιζτεί αᾶά ημων | ιήσου (17. οπι): τα 19. 2Τ. 45. 
Τ4. 119. 115. 1Τ9. 998, αδετ Ερ βυταῦῦ ΟἩ Απιῤιςί αάᾶ χριστου 

ς Φελημα εππι ΝΒΡΕΙ, αἱ Ρ]ετ Οὐτ Επίμα]εοὰ Τμάτί αἲ... Αεακ 40. 80. 
89. 190. 8ϐΡε οδοι Ο1επιδ Οτοβί εΡΔ1Τ6 ΑπΙΟΕΙΙΟ57 Έαπι ΡΥαεπῃ το, 
Ἠΐης Ίωη [το] | του Θεου: ϱ"εα 41. 116. 116. 15ὲἵ οπι του | απο τησ: 
πό τὸ, 115. (81.) ΒΥΙ5ΕΒ αχγπιδοά αγθ ΟΗτῦδὸ Ρἱ5 Τ]μᾶτε ΤΠΡΗΥΙ απο πα- 
σησ (81. αἀά τησ), Ιἴεπι Ε ἔ απο πασι τησ, αὖὐ οπιπέ Γογπίσαίϊοπε, 186Πη 

α 6 5αρετ τησ 5αρεγβετ]ρία Παβεπί πασι εἰ οπιπῖ | πορνειασ αἱ ΝΑΒ 

ΡΕΚΒΗΙ, εἰο... Ρ’Εᾷ ποργιασ 

, ἕκαστον (Αξα -στοσ): Βλρῦ(ποπ Ιεπις) Τὸ. ΟΗτ555 ενα εκαστον. Ο8 Ιέ 

να αἱ φοίαὲ πιθιίθφιε | πτασθαι: ΡΕΕΕΣΑ ἆ ϱ 6 Ρο 5ΥΙΣΕΗ απἲθ το 

έαυτου σκχευοσ | καν τιμη εἰ. νὲ ΟΊειη Οτεαῖ αἱ πηα Τεγαᾶνο 5,1 ϱἳ 

Ραά1ο1ή ϱίο ... κ’ ἀ5ο κ. εν τιµ. 

.ἐν παδει επιθυµιασ: Ἐα Ρε. πα. και επιδυµιασ (6 πι ραδεῖοπε ἑ ἱδὲ- 

ἀὖπε εἰ ἀεδίάενἰί) | τα εθνη: Κ5ΕΙ τα λοιπα εθν. | τον 8εον: Κ ΠΣΟΤ οπι 

τον .... ἆ ο ΟΙεπιδύ Τετιρααῖο 11 οοᾷ τον κυριον 

. και πλεονεκτειν εν τ. πραγµ. εἰο: οξ πο Ηἰεττθ”ὸ (αἆ Ερ]ι1τ σας): 

2051 ποβ Ἠαῦεπιις εί οἴγουπιδοτίδαί ἴπ πεφοίίο /Ραίγεπι διιπ, ἵπ ἄχαθςο 

5, 18 

Ἐρα 5.12 



060 4 Τ. ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 

2 υ 3 τα / ”/ / Ν | ΄ Γ 

αδελφον αὐτοῦ, διότι ἔκδικοσ κύριοσ περι πάντων τούτων, καῦῶὼσ 
4 , ος Δ / 2 Δ ή, 

καὶ προείπαµεν υμῖν καὶ διεμαρτυράµεθα. Ἱ οὐ γὰρ ἐκάλεσεν 
[ά - { Ν 9 2 / 2 Ν 3 « - ” ς 

το1ο,16 ἡμᾶσ ὁ Φεὺσ ἐπὶ ἀκαθαρσίᾳ ἀλλὰ ἓν ἁγιασμφ. δ τοιγαροῦν ὁ 
” 2 3 - . 

αθετῶν οὐκ ἄνθρωπον ἀδετεῖ ἄλλα τὸν Θεὸν σὺν καὶ διδόντα τὺ 
” - σ 5 « νά 

πνευμα αὐτοῦ τὸ ἅγιον εἰσ ὑμᾶσ. 

«Ἱ 

9) Περὶ δὲ τῇσ φιλαδελφίασ οὐ χρείαν ἔχετε γράφειν ὑμῖν αὐ- 

Ἱερίίατ: και πλεο. εν τ. πρ. τον αὐ. αυτου. πλεονεξια ααἴεπι αναγιίία 

παησιΡρα{αΤ, 4Παπι ΠΟ5 ΡοΒΒΙΠΙΙ5 νΊπι νογΏῖ {ΥαΠΒ[ΘΤΕΠ{ΘΒ βΐ6 1ηΠ ΡΓ86- 

5αη{ϊ Ίοεο 6ςΡΙΙΠΙΘΕΙΕ: Πέ πε φις διρετογεἰαίέιγ εἰ αυαγις γαιᾶεί ὅτι 

πιεφοίίζο Γγαέγεπι διιίπι. Θαβο οΠΙπῃ «οηβεαπεπ/{]α θ5ΐ, να] ἵη Τ]]ο εαρ]ία]ο 

αποᾶ πιπο αἆ οχεπΙρ]Ιπῃ νοσαν]πης (1. 6. 1 ΤΗ688Β 4, ὃ 844) νε! ἵη Ἠος 

ααοά ρτ]ποϊΙρα]1{ετ αἆ Ἠρ]εδίοδ οοπαπΏΙΓ 6ΧΡΟΠΕΘΤΕ, Ἱπίετ Ιπιρας 1ο ξἶαπι 

οἱ Ἱπιπιαπαϊίαπη, οαδ{1ἰαἴεπι 4ἀοαᾳαθ εί αβεοίαπη οοπῖπσα]απι αχίΓαοΓ- 

ἀϊπατ]α τερεπῖο ανατ]Ίαπι ποπι]πατϊ ὁ Νοη νουῖδ ππο]δξίαπι β1{ 5ἱ ἁῑι 

ἵπ οΏβοιτῖοτίὈαβ ΙΠΙΠΠΟΤΕΙΩΙΥ: οα15βα{1 οηΊπῃ 1η ρτ]ποΙρίο ΒΙΠΕ 1πίετ 

ΟΠΙΠ6ΕΡ Ῥαιπ]1 ερῥρ. Ἠαπο (1. 6. αἆ ΕΡΗ) νε] πιαχῖπιε εί νετρῖβ οί 5εηβῖ- 

Ότβ Ἰηνο]αίαπα΄. [ ἐν τῷ: ατπι οχργῖπηϊί ἔν τω. 1μαπ] (αἱ Τ{ οἱ νς οἶπι 
ραιτῖριβ) πὶ] π]ὶ η περοῖίο ἸαὈεπί. | κυριοσ επ ΑΑΒΡ"Η 1Τ. Οτεαί 
ΕΡΕ 1Ίθ5επ ... ς 0 κυριοσ 6ππΙ ΝΕΡΟΘΙΕΕΚΙ, α] ρ]ετ Ο1επιδῦ Οχσαΐ ΘΡΗ 116 
8οπι ΟἩχ Επίμα]εοά ΤΗμάτί Ώαπι αἱ. ΒΙπι]έον Έδτα 115. οδες ᾳ ΟΥΡρΣ56 

ο Θεοσ | προειπαµεν (αθ΄) εππι ΝΕΡΕΕΘΗ αἱ παν] (9 αρ Βοι]1)... αὐ 

Φή προειποµεν επι ΑΚΙ, αἱ Ίοηρο Ῥία (11 αρ Βοτῖ) ΟΙεπι Ον Ομ Έπ- 

μα]οοὰ Τ]μάτί Ώαπι αἱ | διεμαρτυραµεθα οἳ. ΟΊειι Οἵ είς... ΡΕΕΚ 

3130 ἔοτο διεμαρτυροµεθα 
-. 

.ημασ οἳ. ΟΙαπιδῦ» Οτοβί 6ΡΗ 116 οίο.., 17. 968. 99. 59. Τ9. 190. νρπι8 

ΙαοἨπῃ ΦΥΥ5ΟἨ ϱ0Ρ Ἀτὸ υμασ | επι: ὃτ. επ᾽ ... Ἡ" εν. ΟΕ ἆ ο ἐρ απη ἔα 
ὕπι ἑππιπιδζέία (νρε]θ ἀετηῖᾶ αἱ ἵη ὑπιπιωπά(δίαπι) | αλλα οππι ΒΡΕΕ... 

ς ΤΠ αλλ εππη ΝΑΡΊΕΘΠΗΙ, αἱ οπιησΙᾶ ΟΊσπι ΟΥ Εαίμα]σοᾶ ϱές 

«τον Θεον ε{. Ο]επιδὴ Ογοδί 6ΡΏ116 ϱίο: Ῥ"Εα οπι τον | τον και ουπι 

ΝΡΕΘΕΙ, αἱ Ίοηρε Ρία {6 νρ ΒΥΤΡ ατπι Οἶοπι ἘιίΠα]εοὰ Τηάτί Ώαπι 

Οες Ῥε]ασ Ῥεᾶ ... 1η οπι καν οΠΠι ΑΒΡΡΘΙΟΡ πτ. 1Τ. 59. ὅδ. τὸ. 115. 

116. 191. 958. οδοί οα(χί ἆ ο 6ο ϱ0Ρ ΑΥΙΣΕΣ αεἰῃ Οτεαί ΑΙΠ555 Ὀι1α (τί 
381 Οµχ Τμάτεεοά ΤΗΡΗΥΙ Απιῤγρί αἱ | διδοντα ουπι Ν ΒΡΕΓα Τ. 14. 

19. 28. 46. 59. 65. Οτεαί Αί1 Ρὶά (διδουγτα) ...ς Τϊ δοντα «πι Ν5Α 

ΚΙ, αἱ ρ]οι ΟΙεπι ΟΗτ Επλα]σοᾶ Τ]μάτί Ώαπι α]. Ταπὶ οΠπ1Π6ΡΒ φιᾶ ἄε- 

ἁδ, / το πνευµ. αυτου 6 ΝΒΡΕΕΘΠΗΕΙ, αἱ οπιησί Ο]επῃ ΟΥ δίο ... Ίμη 
(εκ ετογθ ἄς Β) αυτου το π». εἶπι Α Ἐπί]α]εοᾶ | εισυµασ (60’) ειπι 
ΝΒΡΕΕΡΙΦΗΚΙ, αἱ Ίοηρο Ρα (19 αρ Βοτῖ) ἆ ο σ απι {α {οἱ Παγ]" α14σμτη 

6ο ϱοΡ ΒΥΙ5ΕΗ δ{ρ πια αγπι Οἶεπι Ονζαί Α {1535 ΟΠτοοά Ἐπί]α]οοᾶ Τατη 
Θες... σεισηµασ οππ Α αἱ ππα {νρ6]ε ἁαπι]ᾶ Πατ!” ΑΥΤΡ ἴσί αθἰῃ ία 

ΙτΙ381 0µ1554 Τμαάτί ΤΗΡΗΨΙ Απιζμις σα Απηζηιμι (οετίθ 5ἱοΥ επ) 

: ἔχετε ο ΝΤ ΑΡΟΡΗΚΕΙ, αἱ ρ]6γ βγτ5οἩ ϱ0Ρ αθἰἩ Οτοαίτοπιτο Τα{ηα]σοᾶ 

Τμάτε Όαπι ... αὐ’’ ΤΠ εχοµεν οππι 8οΡ"Εα 6. 91. 47. 6133 81. 115. 
Ῥδοτ ἆ είς νς (6. {α ἀεπιῖᾶ οἴς) σο ΒΥΤΡ ΟΗΥ ΤΗΡΗΥΙ ΗίειξαΙ1 Απιῤιςί 

8ἱ ων. Β 8η Ἠ8] Ρατ]”" Ῥε]αρ αοἰπιατίσί αβδρ 595 (οχ ΒαΤΏ) ειχοµεν, ᾖα- 



ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 4. 1ὸ. τοι 

τοὶ γὰρ ὑμεῖσ Φεοδίδακτοί ἐστὲ εἰσ τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλουσ' 10 καὶ 
π ο 2 4 5 , Δ η 4 5 [η - 

"γὰρ ποιεῖτε αὐτὸ εἰσ πάᾶντασ τουσ ἄδελφουσ εν ολ τῇ Μακεδο- 
Π - σος τα 2 ; , - Π 

ία. παρακαλουµεν δὲ υμᾶσ, ἀδελφοί, περισσεύειν μᾶλλον 11 καὶ 
-- ς / Δ / ὰ ωχ Δ Γ / 

φιλοτιμεῖσθαι ἠσυχάζειν και πράσσειν τὰ ἴδια και ἑργάζεσθαι 
νι ος ὄσνες 

ταῖς χερσὶν ὑμῶν, καθὼσ ὑμῖν παρηγγείλαµεν, 13 ἵνα περιπα- 
- λ . 2] λ 2' 

τῆτε εὐσχημόνωσ πρὸσ τοὺσ ἔξω καὶ μηδενὸσ χρείαν ἔχητε. 
χλς - δε , Δ -- 

19 Οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶσ ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῶν κοιµω- 
/ ο λ (ο. Δ λ ς λ ς δν ϱᾷ 3 2 

μένω», ἵνα µη λυπησθε καθῶσ και οἱ λοιποι οἱ μ ἔχοντεσ ἐλπίδα. 

ῥωύπιδ ... ΑΥΠΙ ποΏ ΟΡι18 εδ | γραφειν: Ἡ 45. 613 τὸ. 80. οδοῖ εαἰἲχί οορ 
γθαφεσθαι (εκ!ἰχί του γρ.) | υμεισ: δτ. οπι | Εά Θεω ὃιδακτοι 

10. γαρ: Εξ αδοτ” οπη | εισπαντασ: Β ΡΥ8Ε6Πῃ και | τ. αδελφουσ (εί. καθ): 
κ” αἀά Όμων | εν ολη 8ἵπε τουσ επη Ν”ΑΡ"Εα ΟἨΥπΠο5ο, Πίοπη 1 νε 
πι ΟΠΙΠΕΡ Γγαίγεξ ἴπ απῖυεγεα Ἰαοεᾶ., Απιρτβί ἔπ οπιπ. Γγαΐτ. ΆεΥ πῖυεγδαπι 

Μαεεάοπίαπι. ... ς Τϊ ΡΙΕΠΙ τουσ 6ΙΙΠΙ ΝΕΒΡΌΘίΟΕΗΚΙ, αἱ οπιησἰᾶ (5εά 

4Τ. τὸ. Τμάτί και τουσ) 01549 Επίμα]εοᾶ Τματί Ώαπι αἱ | αδελφον ... 

Α αγαπητοι 

11. τα Τμᾶτί πραττειν | ταισ χερσιν υμων οπι ΝΕΒΡ"Ε"κα 91. 46. 6133 
τι. τὸ. 115. 919. ]ς56Ι Ῥα5εοηδΗ({546 ΟἩν Γαπιραια]] 9τδ (οι ρατ!5) ΤΗΡΗΥΙ: 
1τθπη πιαπῖδι8 υεδίγῖβ Ἱΐ νς, πες ᾳπἲδᾳιαπα 1η έεγργθίπτη α1ίοι (ΠΙ5ϊ ααοά 

ΑΥΤ.ΟἨ ᾖπ ορετίύιι υεσίγῖθ). Οἱ αἱ. Τετίῖᾶο! ὅ ειπιάεπι Ργαεσερίδςε ἀἰσιπιέ 
βεσιωιάπι διπι επεπιρζωηε, αἱ πιαπτδιιδ ππιδη δα ε ορετείιγ αἲ υἱοίπα ... 

ς (-- αυ0ὺ Βσ) αάά ιδιαισ απο χερσιν επ ΝΑ ΑΡΕΡ" ΣΚΣ, αἱ Ρ]ετ (5. 

οπ υμων) Εαίμα]εοά Τ]μάτί Ώαπῃ αἆ Ἡ. 1. Οες; επι 28. οικειαισ :: ο 

Ἠρῃ 4, 298. | καθωσ:1, 1Τ. δτ. 4Τ. 109. 116. 6ο ΒΥΤΡ αάάᾶ και | υμιν 
παρηγγ.: 81, 4Τ. 115. ΓνΕρ παρηγ}. υμ. 

19. Ου: τε Μυ (ᾳποᾶ ποη {απι Ρτο ἸΤη 4 παπῃ Ἱπερίο βοπίρίαπι, αέ {οὲ α]ῖα 

π θοάςπα «οᾶ1ςς) | ϐελομεν οπι ΝΑΒΡΕΕΑΚΙ, 4] Ίοηρο Ρία (12 αριά 

Βοτ]) ἆ ο ἔ ρ πιδὸ νρ κο αθίἩ (αγ αρ 92) Οτ15τ ΗΙρροΒὲ εί απίῖ 66 

(1ιαρῦθ) ΟΥτηΥΞ5Ε ΟΗδ415ετα Ἐπίμα]οοὰ Τ]ματί αἁ Ἡ. 1. Ώαπι αᾱ Π. ]. οί 
ρατῖ ΤΏΡΗΥΙ ΟΥρ1Τ1 355. 510 Απιυγρίια!... ς (Ξ αυ Ασ) θελω ουπι 4Τ. 

8] πηισ{ᾶ γτΏαῖν «ορ (ατπιθ) Οτσαί πιαί{το ἘΒΡ5 αρ Μαϊ10ά Ῥαςεῖμ 306 

ΟΗδ418επι ϱ1 1904" 985. 1366 αρ5αερ Τ]ιά {ήν 1014 { αδελφοι: 199. απίθ ινα 
ῬοἩ .... 51. Τὸ. ἀαπιῖά οπι, Ἰίεπι ἨΙρρ Ἱ. 1. |. κοικωμενων ομπι ΝΑΕ ὃ. 

11. 90. 989. 95. 96. 99. 41. 46. 6133 60. οδος πδοῦ Ογ135Τ (Πίο εἆεῦα- 

{ἐπγ κεκοιμ.) ΕΙΒΡΣ αρ ΜαΙ104 01Υ12166 οχοά πιοδο 5 Επίμα]οοᾶ Τα τεόν1οπά 

Ὅαπι αά Ἡ. 1. ΟΕαί. 1 νρ ἄογπιζεπέδιιβ, πθς α]ίει 5γταΐΓ,,, ς ΤΙ κε- 

κοιµηµενων εππι ΡΕΕΟΘ(ΗΙΣ κεκοιμήνώγ)ΕΙ, αἱ Ρ]ετ (1Τ. κοιµηµιενων, τ1. 

κοέμη θεντων) ΟτςΔί πιαίατο Ἠϊρρ 1. 1. Ογτὴσ 394 Ῥαδθίμ586 Ο)γ αἆ Ἡ. 1. 
4ο33εΡ Τ]μάτί αἁ Ἡ. 1. ΏαπιραΓα]]δ4Τ αιρατῖδ | λυπήσθε ουπι ΝΒΡΕΕΚ αἱ 

ρία ΟΥ 1151 ἨΙρρ (αὈ1 απ{θ) ΟγτηιΣ54 ΟἨγ α Ἡ. 1. εἰδ8εΡ Τ]μάτε Ώαπι 

αἱ... Τί λυπεισθε εαπι ΑΡ" Θ6ΙΌΕα1, αἱ πια Ον Ε8ΐ πιαίί Ῥςείμ 286 Ἠμίμα] 
εοῦ ΟΥτ24οτ450 ] καθωσ: πορ"κα 4Τ. Οτ)Α5τ Ηἱρρ Βαβείμ386ῴωσ | οι 
µη: ΕΡΙᾷ 6 οπῃ οἱ (6 Λαδεηίες, οοπίτα Ε αίο φιῖ βρεπι ποπ Ίναδεπέ) 

5δ,ϊ 
1ο 6, 46 

2 ΤΠε 8, 12 
Ἐρ] 4, 28 

Ο0οἱ 4, ὅ 

ΒΡΗ 2,19 



1 6ο 6. 14 
Το 8, 11 

1 0ο 15, 61 5 
16, 8 

4,9 
Τι 94, 86 

9ε 5,10 

πο 4, 14. ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΕΙΣ Α΄ 

14 εἰ γὰρ πιστεύοµεν ὅτι ]ησοῦσ ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη, οὕτωσ καὶ 

ὁ θεὺσ τοὺσ κοιµηθέντασ διὼ του Ιησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ. 19 τοῦτο 
7ὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ κυρίου, ὅτι ἡμεῖσ οἱ ζῶντεσ οἱ περιλειπό- 

µενοι εἰσ τὴν παρουσίαν τοῦ κυρίου οὐ μὴ φθάσωµεν τοὺσ κοιµη- 
Φέντασ, 10 ὅτι αὐτὸσ ὁ κύριοσ ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέ- 
λου καὶ ἐν σάλπιγγι Θεοῦ καταβήσεται ἄπ᾿ οὐφανου, καὶ οἱ γεκροὶ 

ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον, 1 ἔπειτα ἡμεῖσ οἱ ζῶντεσ οἱ 

περιλειπόµενοι ἅμα σὺν αὐτοῖσ ἁρπαγισόμεβθα ἐν νεφέλαισ εἰσ 
ἀπάντησιν τοῦ κυρίου εἰσ ἀέρα᾽ καὶ οὕτωσ πάντοτε σὺν κυρίῳ ἐσό- 

µεθα. 15 ὥστε παρακαλεῖτε ἀλλήλουσ ἐν τοῖσ λόγοισ τούτοισ. 

γ. 

1 Περὶ δὲ τῶν Ἰρόνων καὶ τῶν καιρῶν, ἀδελφού οὐ χοείαν ο ῳ . κ 
Γ α ” 3] 2 Ν Ν - ”! [ὗ [4 

ἔχετε ὑμῖν ]ράφεσθαι' 3 αὐτοὶ }ὰρ ἀκριῤῶσ οἴδατε ὅτι ἡμέρα 

14. πιστευοµεν αἳ. κα ... Ν επιστευοµ. | και ο Όεοσ εξ. 1 νο 5ο 8ΥΤ5ΟΝ 

ΑΤΠΙ αεί ΟΥ)4ὐ1 ΗΙρρ Βαφδείῃ εἰο... Β ΒΥΙΡ ο Φεοσ και | κοιµηθεν- 

τασ ... Εᾷ κεκοιµηµειουσ | αξει: δΤ. ἕξει 

16. του κυριου 566 α{. Ο5)»351. 550 ο{ά,δήΣ οιἰπή, 116. δ)91Α. 4,695 ΗΙρρΙΡΕ35 

Βαβυαριί 659 (εν τή παρουσια) εἰεῖ]356 1 πηι Τεγί1θς ἑαγη δή. 41 εἰς... Β 

τουιήσου, Μεϊοπτενϊ ὁ15 (ο... 4” τ. Φανατου | φθασωμεν εἰ. Οχ 
Ίμ0π οοᾷ ου οι 15 ΗΙΡΡ ΕΡΙΙ5199 Βαφείὴ2ε7 οίς .... κ αἱ Ραιις ΟΕυά5τεἆ 

Βαβυαρί 689 ΟΥντή 166 φῷθασομεν 

16. ον νεκροι (913 οπη): Έα αάά οι. Ο8 οἳ. Ἱτ νο πιογέιζ φιιέ πι 6Πγἰδέο διωπέ 

εως Ὀ1α1819 οἵη εν χρν. | α)αστησονται .... Ὀἱ1519 ἘπορΣ 501 Ῥαεῦδριδῦ9 

(Ρεάἑάά4Σ αναστ.) Τ]νά νι” 1391 Οτο” 1 εγερθησονται | πρωτον ο. ΝΑΒΡΟΕ 

πτ, αἱ οπιπΣ1 ΟΥ10550. 4,842 ἩΙρρ Ρ]α] Μειλιτοτ ΕρΗ2)150. 195 Βαφῦαρίθδ9 οὰά 

Ῥαφείνδητ Ο]ιῦδά Επίμα]εοά ΟγνήΤ6δ οίο... Έα ΓΙα]Ι5195 Ἐπβπισε!! 183 

ϱἱρ» 501 Βαβοί]25ῖ οοᾶ οευαρί εᾱ Οι 555 Τ]μάτι θά α] πρωτοι. Τεπα 1έ νᾳ 
Οµπί 5,416. 4,695 ο ]οπίετ{ὔν1δ Απηυγςέ οἴς ϱγηή ... Ἐλάτίσ 1201 αφθαρτον 

“ΊΤ. ημεισ οι ζωντεσ: κ ὃ. 14. 46. πΣ Τ οι ζωντ. ηµεισ ... Ώ1α1519 και ηµεισ 

οπηῖ5βο οι ζωντ. | οι περιλειποµενοι (Β περιλειµενοι) εἴ. Ου1559. 1313 

Ἠἱρρ ΓΙαΙ819 Ἐιιδιησο]! 153 ϱ{οδα 5Τ6 Ῥαφῦαδρίθ59 οἱς ΗΙ]Τ Απιριμι είς... 
Έεα ᾳ πιῦθ Μαιμτυτ Τργίτες οΆγη 34 ΑπιῦΏά τος 1146. 1109 πι | τν ΕρΗΣ3 

αρπαγησωµεδα | απαντήσιν εἰ. ΟτΌῖ5 Π{ΡΡ Ρα] Ἐαβιιθε]1 ϱἱε58 Βας 
ραρί οίο... Ρ"Ε"Εα υπαντησιν, Ερϊρ]ιδ1 συνα»τησιν Γτου κυριου εἴ. 

Ονυΐς Ἠ[ρρ Ρία] Εις Βαβθαρί Ογχῶόδ α] τηα Τεγιῖος ὁ8ΓΠ 41 ο0ὰ αµπ8ιο 
ϐ4. ὅρδ Απιυγαί α]. Πίθπη τω κυριω Ρῦ: οὐνίαπι ἀοπιῦπο Ἀπη {τα αἱ 13 9Άηι 

ΤογιὈῖ5 (αἱ αιι{θ) ΗΙΙΤΤ (βιιοί ]εσιίο) Απιζισι αἲ.... Ρ"Ε"εα ἆ ο ἔρ πηδὸ 

νρο]ο ἀεπιῖά {οἱ αγ] Τουίσες δια Οτἰπί 4 στσ ΗΤΤ (Επεἳ Ιεςζῖο) αἱ το 

χριστω | παντοτε... ϱ" ἆ 6 παντεσ | συ» εἴ. Οτή)695 οιἰπίσ, 105. 416 οἱ ΄ 

4δτο Ηἱρρ Ειξποε]] εέεδα ϱ{Ρ5 501 είς... Β ἐν | 1 εσωμεθα 
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ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 6-6, πι 
« Ν υ | ιό ’ - οφ. 

κυρίου ὧσ κλέπτισ ἐν νυκτὶ οὕτωσ ἔρχεται. Ὁ ὅταν λέγωσιν εἰρήνη 
Ν , 3 3 -- 3 ο 

καὶ ἀσφάλεια, τότε αἰφνίδιοσ αὐτοῖσ ἐπίσταται ὄλεθροσ ὥσπερ ἡ 
ον ον ν κ σα μὴ λ 3 πα / τα , 
ὠδὶν τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, καὶ οὐ μὴ ἐκφύγωσιν. 4 υμεῖο δέ, 

’ ” ε 

ἀδελφοί, οὐκ ἐστὲ ἐν σκότει, ἵνα ἤ ἡμέρα ὑμᾶσ ὧσ κλέπτησ κατα- 
’ Π / Δ ς - ον , 3 Δ ο / τσ 3 

λάβῃ Ὁ πάντεσ γὰρ ὑμεῖσ υἱοὶ φωτόσ ἐστὲ καὶ υἱοι ἡμέρασ᾽ οὐκ 
3 λ Ν δολ / 3 ”/ στ Ν / « « 

ἐσμὲν νυκτὸσ οὐδὲ σκὀτουσ" ϐ ἄρα οὖν μὴ καθεύδωμεν ὧσ οἱ λοι- 

Ύ. 1. και των καιρων: 1Τ. ή των καιρ. | ου χρ. εχετε (ΗΠΙεταὰ 1 αἱβ35 ποη 

πεσεξδε Ἰιαδείῖς ιιέ 5ογῖζαπι υοδίς, ΑπιῦΕᾶΣ ποπ ᾖαδεῖῖν οριις αἱ υοῦΐ8 δοτῖ- 

Ζαπυιβ. Απςθρ 199 ποπ ορι8 Πιαῦεπιις υοῦΐς δοτῖΖεγε, ναι θἱειιὲ 1 εοᾶῖ- 

«65 ΠαὈεπί, ποπ οριι8 ιαδεξῖς υοδὲ δογἰδ6͵): Έδτα ἆ ο σ Τεγίες οδ)Ἡ 34 

Απιῤιεί ου χρια εστιν, ἆ ϱ 6 Απιζιςι ΠΟΠ ἐδέ εοεβδε (6 ποπ πέσεδδε εδέ) 

φοδΐς βογίδεγε (Απιβγςί φογίὸῦ), Τατί ποπ εδὲ πεοεδείέα» δογιδεπιζὲ υοῦΐς. | 

υμιν γραφεσθαι (95. ΑπίΙοσμ1195 γραφειν, Ἱίειι ϱ[ Ταβῖποβ) ... Ν (ΑΛ 

ῬΙ8εΙΑ του, ἀε]είθ) 4Τ. γραφ. υμιν, ἵτεπι 9ΥτΝ!τ Τεγιῖεςδ 6αιυπ Ἠϊετα ια 11 

αἱρας 

9. ημερα ΕΠΠΙ ΝΕΡΕΕΑΡ 17. 6133... ς ΡΙΔεΠη ἡ 6ππῃ ΑΚΤΙ, αἱ Ρίει Βαρίῖας 

4ρ Μαἱ205 Βαβεία5ήτ Ον Εαίμα]οοᾶ Τματί ΑπΙΟςΒ1195 Ώαπι αᾱ Π. Ἱ. 
εἴρατίς αἱ] 

ὃ. οταν 5ἶπθ οορι]α ουπι νΝ"Ασξα 11. 44. 4Τ. 119. 4 ϱ ΓΡ πο ΒΥΥΣΕΒ αγΠν 

βεἲ Ιπήπι559 Τετίτες εασα 54 (ϱ0Υρὸ2ό ΟτπΙῦΗτό Ἠϊενππαϊιαλά αἱ .,. ς 

( αὉ 5α) αᾶ γαρ ειπα ΚΙΡ αἱ Ρε νρ Ειίμα]εοᾷ Ώαπι αᾱ Ἡ. ]. εί 
Ρατα]] 541 (ος, ρατί8) Απιζιι α] ... Ώπ αάά [δε] εαπι ΝΕΒΡΕ Ρε ϱ0Ρ ΒΥΤΡ 

Εσπιαῖ 205 0Η ΤΠάτί ΑΠΙΟΓΠ1195 {| λεγωσιν: τα 1Τ. λεγουσιν ... Ἐτξ 

πιαΙ305 ΏΑΠΩΡΔΠΙ5 ειπωσιν | ειρήνη κ. ασφαλεια: κ 4. ειρήηνην κ. ασφα- 
λειαν, Ίἴεπι ΡΓΔΘΠΙΙ58Ο εχειν ΟἨτέοἆ | αιφνιδιοσ πῖ ΝΕΡέ θίς.... ΑΡ"Ες 
ΤΡ αἱ εφνιδιοσ | αυτοισ: Β ΡΟΠ απίε ολεθρ. | επισταται οµπΙ ΝΗ1, 1Τ. 
ὃτ” Ῥαπιρατῖδ (Α Ιαΐεί) ... ς Ίμπ ΤΙ εφισταται ΕΠ ΡΕΚΕΙ,Ρ αἱ Ρρ]εν Έςδ 

πιδῖ ΟἩν Επίμα]εοά Τ]άτί ΑπΙΟΕΠΗΙ95 εἰς | αυτοισ επισταται: Εξταξὲ 

ᾱ ο Ἠεβγεὴ αρ Αιςδερ 18 φανησεται, αρραγεθίῖ | η «διν (883 ωδειν, 1. 
ωδην) οππι ΝΑΥΙΒΡΕΕ""ΚΙΡ είς: Εά ἠ ωδεινεσ, ΡΕΞ ή ωὠδεινη εν (Ἡ 

Ροΐξ]α5 ωδειν η εν), ὃτ. η ὠδινη, 115. ή ωδινα. Ψετέιπί ἆ ε 6 Ηεδγε] 

αρ ΑιςεΡ 19 Ποΐογες, ἓνς Ηϊονπιαίῃ Απιζτεί αἱ ἀοΐον. | τη: Έα οπη | 

εκφυγωσιν: Ρ’Εα εκφευξονται 
4. ή ημερα υμασ ΕΠΙ ΝΕΚΤΡ α] οπηἩὖ1 (56ᾶ 1. 17. 129. οδξῖ οπι η) Ρο Ἐρὶρῃ 

τοτ ϱἩτ Βιίμα]εοᾶ Τ]μάτί Ώαπῃ α] ... ΠΠ υμασ η ημερα εππῃ ΑΡΕΕΑ 1 

νσ ΕιιβιαΙ 305 Απιργδί α]. Ῥταείετρα τὰ ἆ ε {56 νο Απιργρί αἱ αάά 
Σκειγή | ωσ αλεπτησ ΕΙΤῃ ΝΡΕΕΘΚΙΡ αἱ οπιΠΥ1 1{ νρ ϱο ΒΥΤΑΙΓ 1η ας Τι 

Εριηαί 205 ΟἩχ Επίμα] Τμᾶτί Ώαπι Απιριςί αἱ]... ΙΠπ ὧσ κλεπτασ «πω 
ΑΒ 60Ρ | Εᾷ καταλαβον 

ὅ. γα ΕΠ ΝΑΒΡΕΕΟΙΡ αἱ Ρ]α530 1 νρ (οί. [α ἀεπη]ά [οἱ οπηη]θΕΒΙ)) συ 

φγταίτ ϱοΡ Άγπι Ο1επι”15 Ειβπια! 305 0Ἠτδ66 Ἐπιμαϊεοά Τμάτί Απιζγεί αἱ 
εως (Ξ- 0 82) οπι οππῃ Κ1 αἱ {1 ρ]α απι Ώαπη | ηµερασ (4 ο {1 αἱ 
18εἈπῃ ᾷεί ρτο αεί): Ῥετ Όσευα ἀπ. 116. ρ [ια α]]αεητη αγτα!γ αθίῃ ΟΥ 
πΊΟΞΕΙ α0ᾷ καν | εσµεν εἴ. απι ἀεπιῖά Ἱιατ]” {ο] αἱ ΟΙ6πι”15 013.505 οι” 15 

εἰϊπί 5511 είς... Ῥ"εα ἆ ο Γρ ἔα πιΒτίαη αχ)” α186Ἠπῃ σο ΒΥΥΣΕΒ (Πο 
ΊτεπηΡ) Απιργεί εστε 

ΕρΙ 5, 8 



ὃν ΜΑ πλ, 
ή, σ ο να 

ο ΗΝ 23 ᾿ 9 

164 5, τ. ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΛΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 

/ 2 Ν - λ / ς Δ / πού ἀλλὰ γρηγορώμεν καὶ νήφωµεν. τ οἱ γὰρ καθεύδοντεσ νυ- 
Ν . ο. 

κτὸσ καθεύδουσι», καὶ οἱ μεθυσκόμενοι νυκτὺσ µεθύουσιν᾽ ὃ ἡμεῖσ 
. ” / 

Ἡρι ο, 14.1 δὲ ἡμέρασ ὄντεσ νήφωμεν, ἐνδυσάμενοι θώρακα πίστεωσ καὶ ἀγα- 
] ” - 

πησ καὶ περικεφαλαίαν ἐλπίδα σωτηρίαα, 9) ὅτι οὐκ ἔθετο ἡμᾶς 
{ 5 Ν ὃν] 3 ΄ - 

ὁ θεὺσ εἰσ ὀργὴν ἀλλὰ εἰσ περιποίῃσιν σωτηρίασ διὰ τοῦ κυρίου 
ο ο 5 - - -. / πο. φ 2’ 

3 0οὅ,1δειο ἡμῶν ]ησοῦ Ἄριστου, 10 τοῦ ἀποθανόντοσ περὶ ἡμῶν, ἵνα εἴτε 
ωά 2/ σα - -. 

γρηγορῶμεν εἴτε καθεύδωµεν ἅμα ὺν αὐτῷ ζήσωμεν. 11 διὸ 
-- 2 ’ λ ε] -. τ Ν ς Ν . 

παρακαλεῖτε ἄλλήλουσ και οικοδοµεῖτε εἰσ τὸν ἕνα, καθῶὼσ και 

ποιεῖτε. 
- 6 -” ’ - 

3 τί δ, 17 12 ᾿Ερωτῶμεν δὲ ὑμᾶσ, ἀδελφοί, εἰδέναι τοὺσ κοπιῶντασ ἐν 
ς -- Ν .. ς - Δ - « - 

ὑμῖν καὶ προϊσταμένουσ υμῶν ἐν κυρίῳ και νουθετούντασ υμᾶσ, 
τε ρα ς - 2 2' 

πποθ,5ο 19 καὶ ἡγεῖσθαι αὐτοὺσ υπερεκπερισσῶσ ἓν ἀγάπῃ διὰ τὸ ἔργον 

6. καθευδωµεν ε{. Ο1επι”15’ 635 οἱς, ἀογπιίαπιις ἆ ϱ { ᾳ πιὸὸ νρ εἰο... ΚΠΡ 
αἱ πιασ1 (6 αριιᾶ ΜαΠίΠ) καθευδοµεν | ὧσ 8ίπθ καν οµπΙ ΝΤΑΕ 11. 8. 
18τ. Ῥδος { απι αΙΙ86Ἠπῃ ϱο ΦΥΥΣΕΒ ϱορ αθί] Οἱαεπιδίδ ΑπΙΟΟΜΙ195...ς 
ΤΙ αἀά και οΝΠΙ ΝΕΡΕΕΒΙΩΚΗΡ αἱ Ρ]ετ ἆ «6 νσο]ὲ ῇι ἀθπιῖά αἱ ΥΙΡ αγ 

Ῥαβείμ34τ 01566 Ἐίμα[σοᾶ Τμάτί Ώαπα αἱ Αρτα 15 Απιοιοι αἱ [ νη- 
φωμεν: ΕΡΙΡ αἱ νηφοµεν. Τέεπι ἆ ϱ Γα αι φοὐγτί 6η (5εὰ ῥρταεςθ- 
αἲί υῖριεπιιθ) 

π. καθευδουσιν: ΕΡΒΙΑΕΙ καθευδοντεσ (4 6 αίο αι επῖπι ἄογπιζιπέ ποσίε 

ἀοτπιζωπέ | μµεβυσκομµενοι εί. ΟΙεπιθ:δ... Β Ο1επι”15 µεθυοντεσ. Τέεπι 
Ῥοβίαα Ο1επι215 (ποῦ 1{6πηθ»5) μεθυσκονται Ρτο μεθυουσιν 

8. νήφωµεν: Ε6Τ 9Τ3" νηφοµεν, Ἱζεπι ἆ ερ Γι α)]3ο]α ϱοὐγόϊ βύη | ενδυ- 
σαµενοι αἳ. ΟΙεπιδῖδ είς: κ ενδεδυµενοι | και αγαπησ εἴ. κὸ ... Νξ οπι 

9. ηκασ ο Θεοσ εἴ. ἆ ϱ Εἔ  πηὸὸ νρ Ρο 5ΥΤΡείο... Β ὃτ. 116. ο θεος 
Ίμασ | αλλα οτι ΝΒΡΟΡ 1Π.... ς Ίμη αλλ «πι ΑΡ ΕΘΙΡ αἱ Ρίο | νη- 

σου χριστου: Β 8οίἩ οπι χρν. 

10. περι ουπα κ Β 1Τ....ς Τη ΤΙ υπερ επι ΝΕΑΡΕΕΟΚΗΡ αἱ Ρ]ετ ΟἨσ 

Ειίλα]οοά Τμάτί Ώαπι αἱ | γθηγορωµεν: 4. Τ2. 119. αἱ ρ]αβ10 Ο0Ητῦδ5 
ΤΗΡΗΥΙ γρηγορουµεν | καθευδωµεν: ΚΗΡ 4. Τὸ. 119. α10 ΟἩτ ΤΗΡΙΨΙ 
καθευδοµεν | ζησωμεν: Α αἱ Ραπο ζησομεν, ΡΕ Τὸ. ζωμεν 

19. προϊσταμενουσ οἶπι ΒΡΕΕΑΚΕΡ αἱ οπιπσ]ά ΟἩσ Ἐπίμα]έοᾶ Τμάτί Αη- 
Ποςμ1314 Ώαπι ... ΝΑ προϊστανομεγουσ :: 418Π1 [ΟΓΠΙΑΠΙ 8018 α Ρ:86- 
ῶθέ θ{. Ἐο 19, 8. 1 Τΐπι ὃ, 4 (8ε ὃ, 192 προϊΐσταμενοιυ οοπβγπιαϐ) | 
"μων: 1Τ. οτι | νουθετουντασ: Α -ντεσ 

18. και ἠγεισθαι: Ἐᾶ ὥστε ηγεισθαι (ᾳπεπιαάπιοάμπι 4 ε Γρ νο μέ Ἰαᾷδε- 

ας)... Β αἱ τη (8 αρ Βοχί) κ. ηγεισθε, αποᾶ ἵρβαπι Ιηίετρτείθβ τεά- 

ἀἰάεταπέ ο (οπΏ και) «ορ ΒΥΤΡ αεί | αυτουσ: Ρ αὐτων | υπερεκ- 

περισσωσ εἶπι ΒΡ"Εα ... ς υπερεκπερισσου επι ΝΑΡΌΕΚΙ,Ρ αἱ οπιη τί 

Οµχ Επαίπα]εοά Τμάτί ΑηίιοςΙ 1314 Ίλαπη :: {οχπι8 Όπερεκπερισσου πθς 
8, 10 πες Ερ] ὃ, 90 Βποίααέ; υπερεκπερισσωσ Ἰου ἰαπίαπι Ίοσο Ἱθρί- 

έπσ, ηθο {ετθ α]ϊ1Ὀῖ η]δί Ο]επιτοπη 30 Ιηναπ]ίαγ. Οοπ{ετοεπᾶα εδί 8ΙπαΙ]1Β 



ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α ὃ, ο]. τος 

αυτών. εἰρηνεύετε ἐν αὐτοῖσ. 14 παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶσ, ἄδελ- 
φοί, νουθετεῖτε τοὺσ ἀτάκτουσ, παραμυθεῖσθε τοὺσ ὀλιγοψύχουσ, 

ἀντέχεσθε τῶν ἀσθενῶν, μακροθυμεῖτε πρὺσ πόντασ. 19 ὁρᾶτε 
µή τισ κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινὶ ἀποδοῖ, ἀλλὰ πάντοτε τὸ ἀγαθὸν 
διώκετε εἰσ ἀλλήλουσ καὶ εἰσ πάντας. 16 πάντοτε χαίρετε, 
1Τ ἁδιαλείπτωσ προσεύχεσθε, 18 ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε' τοῦτο 
γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ιησου εἰσ ὑμᾶσ. 19 τὸ πνεῦμα μὴ 

ζβέννυτε, 20 προφητείασ μὴ ἐξουθενεῖτε' 31 πάντα δὲ δοκιμάζετε, 

{ΟΥΠΙ8 εκπερισσωσ, 4π8πι Μο 14, ὁ1 εκ ΝΒΟΟΡ α]ὸ τεεερίπιαβ, α Ρ]ετῖ8- 

ᾳπθ «πΠΙ εκπερισσου οοπιπιπ{α{ατη. | ειρηνευετε: Εᾷ ιρηνευσαται ... δἲ 

(ποη 1{ετης) ϱο αείἩ ΡΓβΕΠΙ και. Βἰπηϊ]έεν ΒΥΥΣΕἨ απίε δια το εργον: 

εἰ Ρτορίεν οριβ εογηπι ρασεπι Ἰιαδείε οπι εἶθ. | εν αυτοισ (60’’) ουπι νρ” 
ΕΑΡ αἱ Ῥ]α530 (6 αρ Βοτ!) Οµσ Ειίλα]εοᾶ Τμάτί (ΤΗΡΗΥΙ κα Β. ]. γρα- 
φεται και εν αὐτοισ, τουτεστι τοισ διδασκαλοισ), 1ΐ6πα επι εἰς ἔ νρ 

κ... ς Ίωη ΤΙ εν εαυτοισ ΙΤ ΑΒΡΓΕΚΙ, α] Ρ]α Ο1επιδθ8 Ώαπι, Ἰἴεπι ἔπ ἐρείε 

4 ε6 6, ὑπίε νο ϱο οορ Απιρισι 

14, υµασ: 983 οπα | νουύθετειτε εἰ. ΟΙεπιδθδ Οτ12181 οίς; εβτα 115. νου- 
Θετευ», 6 οοττέρίίε ἑ οοΥΤΤΡΕΤΕ | παραμυδεισθε εἰ. Οἶεπι ΟΥ είς... 
-θντε οἱ Ρό Βαβοίμ390. ειτε, ΕΘ6ΟΙΣ. Θειται (α” -Θεισται), 115. ο8ος 

-Ψεισθαι, 6 οοπβοϊαπιπὲ ἑ οοπβοἰαγὸ | αντεχεσθε: ο6ι"εεταξτ 115. 

ἀδεΓ .εσθαι | µακροδυµειτε: 115. -Θυμειν | 1Τ. απαντασ 

15. αποδοι εππι κ. Ρῦ γα, ϱΆ αποδοιη... ς Ἰμπ Τϊ αποδω οΙπη ΝΕΑΒΡΟΕ 

ΕΙΡ αἱ οπιησὶ ΕρΗΓ115 Ἡαβείμ”θο ΟἩτ Επίμα]ζοᾶ ΑπΙΟςΙΙ119 αίς | 

Σισ αλληλ. (οί. 9’ 55) επι Ν” ΑΡΕΕα 17. 28. δτ. 99. 6133 α119 [εγο ἃ 
ϱ {6 πιήὸ εἰῖό νροΙθ απ ἀθπιῖᾶ αἱ δο ϱορ 8ΥΥΣΕΒ ατπι αθίῃ ΡῬε]αρ...ς 
ΤΙ και εισ αλλ. οπτη ΝΟΒΚΙΡ αἱ Ίοπρε ρ]α Γὰ Μο] α]θειπι «ντρ Ερῃγ2112 
Βαβείμ390 Οµτ Ἐπίλμα]όοά Τμάτί ΑπιΙοσμΙ110 Ώαπι Απιῤιμισἒι 

16. χαιρετε: ΕξΙᾳ 6 Ρο αάά εν τω κυριω 

1Τ. ϱ” αδιαλινπτωσ 

18. τουτο γαρ ΕΠΤΏ ΝΑΒΡΕΕ3 ΕΙΡ εἰς ... 111 (6ΓΓΑΠΕ 48 Α) αἀά εστιν «πα 

ϱ"Ε"παϱ ἆ ε πιό (15 Ίαεο εδί επίπι) ἔ (οτη επ) 6 νρ:]θ (εδὲ επέπι, ϱἱ. 
το] 1), Ιἴεπι ροβί ϐελημα αἀά Τὸ. 80., Ροδί Θεου 7. απι [αι ἆ απι]ᾶ | 

Όεου ΟΠ ΝΕΒΡΕΕΑΚΙΡ αἱ Ρ]ετ Βαφείμ 351 εἰς... Ν”Α 1Τ]εοί 19]εοί του 
θεοι", Ἰέεπι ΑΙΠΑΝΙ ωσ γθαφει - το Ψελημα του Θεου εν χρι. τησ. εστιν 

' εν χρν. νησου (1, 1ΤΤ. ἀδδΣ οτι νησ.): Α Ροβί εισ υμασ Ρροῦ 

19. ἕβεννυτε οί Β"ΡἜα ... ς μη (Ίρποταῃς Β”) σβειν. ΕΠΠῃ ΝΑΒΟΡΕΕΚΙΡ 

αἱ οπιηΣ], ηθς α]ίει Ο]επιδῦδ Ῥαβείμ 251 οίο 

21. παντα δε «ΠΠ ΝΕΒΡΕΕΘΚΙΡ αἱ694 ο {ςσ νσ 6ο ΑΥΤΡ αγπι αθἰἩ ΟΊεπι 

908. 84 Βαθτοβς «64 οιεῦ]ι390 0µτὸ51 Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ Ρε]ας...ς (-- αυ 52) 

οπη δε ο μ”Α αἱ πιπν] ϱορ ΦΥΤ5ΟΡ Οσή359 αἰϊπί 5,83 (εί Ἱ]]αὰ ᾳαοᾶ 
αἲὶ: Οπιυπία ργοδαἑε΄΄ οίο) Ώαβτεβε ὅ5 (0Ἠτδδῦ Είπα]σοᾶ Τμάτί Τετίρίβεβδοτ 

4 (μα πἷα ἀῑχίι αἲΡ1: Οπυπία επαπιπαίε, φιιοᾷ ὀοπωπι ἐδέ ἐεπείε") Απαυιηι 
σος | δοκιμαζετε δἳ. Ο1επιδος. 811 Οτ1359 εἰἰπί 5,865 α] Τετίρταεδοτ4 ϱἰς 
Έ.. Ἐ 49. το. Τ4. 109. 219” 258. α] ρΙαβδὸ ( Ὦ ο αἰδ αρ βοτ!) ουτῖαί 

Ῥο 12, 17 
1Εεθ,ο 

Ῥμί4, 4 

8, 



Εα 12, 90 ϱ 

ϱ ΤΗ 8, 8 

2Τ]1λ 95,1 
Ίο 16, 16 είο 

Ἐο 16, 94 ε{ο 

Μήν μα ὃς ρα ΑΡ κα ον ΑΟ Μα, 
ΜΗΝ Αν ΑΕ] ο μς, 

Ἱ 

766 5, 92. ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α’ 

λ Δ / ν λα, «Α΄ λ 2. ον 3 / 

τὸ καλὸν κατέχετε' 235 ἀπὺ παντὸσ εἴδουσ πονηρου ἀπέχεσθε. 

285 4ὐτὺσ δὲ ὁ θεὺσ τῇσ εἰθήνησ ἁγιώσαι ὑμᾶσ ὀλοτελεῖσ, καὶ ὁλό- 
κληρον ὑμῶν τὺ πγεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτωσ ἐν τῇ 
παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ τηριθείη. 24 πιστὸσ 

ὁ καλών ὑμᾶσ, ὃσ καὶ ποιήῄσει. 
25 ᾿4δελφού προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν. 26 ἀσπάσασθε τοὺσ 

ἀδελφοὺσ πάντασ ἐν φιλήµατι ἁγίῳ. 2 ἐνορκίζω ὑμᾶσ τὸν κύριον, 

αγαγνωσθηναι τὴν ἐπιστολὴν πᾶσιν τοῖσ ἀδελφοῖσ. 
258 ᾿Η χάρισ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ μεθ’ ὑμῶν. 

έποή. Ι{θπιης) Ῥαφτερα 454 ϱ{6ί391 (0110/5085 ΟΥγταᾶοιδ68 ῥοχιμαζοντεσ, 
Ὦαπιρατα]]62ῖ ῥοχιμασαντεσ. ΟΕ εἰ. ΟνΙπί ΣΙ 9ο εἶοαί αροβίο]αβ 

ἁῑςϊὲ οπιπία Ῥγοδαπίες, φιιοᾷ δοπιιπι εδί {επεπίεδ' θἱ159 ,ργοδαπί6ς, πα 1, 

οπυία, φιιοᾷ δοπαιπι εδί οδέὐπεπίεδ'' ... 30. 48. 110. 119. 195. αἱ ραις 

ΑΥΥΣΕΕ 0161509: 5841 0εο αάά και 

99. αγιασαι ... ΕΕΤΑΒΙ ϱ0Ρ αγιασει | τηρηθειη (0Ε1" --Θενην): ΕΕΙ οπ1 
ερα!ίο ναςιο τε]είο, πθδς οκρτῖπι ς.... Βαβεῦι”3 ἐοᾷἆ ευρεθη οί ευρε- 

θειη 

94. πιστοσ: ΕΕ ο πιστοσ ... Βαβείμ 335 αἆ ο Θεοσ | καλων: δτ" 116. 
παρακαλων | υµασ: Α ημασ | ποιησει (Ε5Ι -ῄσαι): 91. 9δ. 48. το. ΤΑ. 
919. 45ΟΥ αἀά τήν ελπιδα ημων (14. ας" αἲ1 5 υμωγ) βεβαιναν 

95. προσευχεσθε 5Ίπε αἀα1ίαπι 6 ΝΑΡΕΡΕάΚΙΡ αἱ Ρ]ετ {6 νΕ «ορ 8ΥΥ 

5ος αθίἩ Τπάτί Ώαπι Απιργςί αἱ ... πρ” 433 91. δτ. 99. Τὸ. 116. Ρο 
5ΥΤΡ αστη ΟΙ55” Β{]α]έοᾷ αάά και, Ἠΐπο Τμ [και] | περι: ἘαΡ Ώαπη 

υπερ 

96. εν φιλ. ἁγιω: 4Τ. 115. ΟΗΥ555 εν (4Τ. οπι) αγι. φιλ. 

τ. ενορκιζο επ ΑΒΡ" ΕΣ 1τ. τ1. 80. 116. Εαί]ια] (πι αεραπιεπίο αραιά 
Ζποαρηδῦ8 ενορκιζων αυτουσ αναγνωναι είς) ΒΥΠΟΡΒΙ51 (επᾶεπι νετρα 

αααθ Βι!]α]) Ώαπι ... 6 ορκιζω οππι ΝΡΌοίΟΕ""ΕαΚΙΗΡ αἱ ρ]εχ ΟΥ Έ- 

(μα]οοᾶ Τηάγέ α] :: ενορκιζω Ίος {απίνπα Ίοεο, ορκιζω Μο 5, π. Αοῖ 19, 

18. | την επιστολην: Ρ ΟΠ | πασι: 1Τ. 69 οπι | αδελφοισ 8ἱπθ αγιοισ 
«απ « ΒΡΕΕα Τ. 21. 45. τθ. 80. 998. ἆ είς βοἰμτο ΕίΠα]Ζ868ΡΗ 658 

οἳ ΒγπορδΙῦ] Απιζιςίι Οαββ1οᾷεοπιρ]οχττ (οοπζμγαί φποφιε τί οπιπέῦις 

αἰγίδιιδ ῃγαεβεης εἴιδ γεἰεφαιγ ερἰδέμία) ... ς (4009) ΤΙ Ῥναεπι αγιοισ 

οµΠ1 ΝΟΑΚΗΡ αἱ ΡΙ6Υ νΡ Ρο σορ βΥταί αγπι αδαίΠΡΡ 01555 Εαια]οοᾶ 

ΤΗάτί Ώατη; 115. ΤΠΡΗΥΙ αγιοισ οΠΠ58Ο αὐελφ. :: ποη Ἱερίαγ αθί 

ον αγιοι αδελφοι, Ρτορίθτθα νετο αγιοι 5ῖ βοεγ]μδῖβδεί Ῥαπ]ά5 ἀε]δίαπα 

856 ηΟΠ «Γ6ᾷΟ. 

98. µε υμων 5ἶπο αἁ ἁῑίαπι οππι ΕΡ κα 1Τ. 61. 6173 οδὲτἆ ο ξρ απι αἱ 

ΙοΆπι ΑΓΠΙΖΟΝ Απηζισι... ς(- 0 55) αἆά αμήν «ΝΙΠ ΝΑΡΌΕΙΟΕΚΗΡ αἱ 
Ρ]εχ νρεῖθ ία ἀθειηϊ]ά αἱ ρο ΒΥΤΑΙΙ ϱ0Ρ αΤΠΙΗΣΟ αείἩ ΟἨΥ Επίμα]εοά γα] 

Βπρβοτίρίίο: ΝΕ προσ Φεσσαλονικεισ (Ε” -νεικεισ) ἅ, Ἰίθπι 17. ΟΠ1Ι88Ο ἅ 

εν ΒΕ πρ. Θεσσ. ἆ επληρωθη αρχεται πρ. Θεσσ. β, Ἐᾶ ετελεσδη πρ. 



ον, ο 
- ος κ 

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΛΙΚΕΙΣ Β’ οι πο 

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛλΟΝΙΚΕΙΣ ΡΕ. 

πι 

- κ Ν ο 1 Τι 1, 1 

1 ΓΙαῦλοσ καὶ Σιλουανὸσ καὶ Τιμόθευσ τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσα- εις 
/ 3 - Ν « - ΔΝ / ᾿ - - ’ 

λονικέων ἐν Θεῷ πατρὶ ἡμῶν καὶ κυρίῳ ᾿Ιησοῦ Χριστῷ. 3 χάρις 
ο μον Δ ο β Αν - Δ ς - λ , 3 - - 

υμῖν και ἐἰρήΥή ἀπὸ Φεου πατροσ ημων και κυρίου [ήσου Ἀριστου. 

Φεσσαλονι. (Ε -γικαιων) ἅ αρχεται πρ. Φεσσαλονι. (Ώ -νικαιων) β (8 

δευτερη). ΒαπαϊΠίεν ἆ αἆ ἐεβδαζοπίσεπς. Π. (ἀθοτὶ α ἆ εογίθεπε α Ιαάΐἱσία) 
επρ[ἰοῖί ὑποῖρίί α ἐεβεα[οπίσεης. Π., 5 εαρ[ίοῖέ αἆ ἐ]ιεδεαζοπίσεπδες 1. ἵπ- 

οἴρῖέ αἄ ἐ]ιεβεα[οπίοεπδες ΙΠ., ἔ Προ αἆ ἐλεδεα[οπίοεπδεδ ερα. Ρ. αγ. . 

Πποῖρῖί αἆ ἐλεβδεαἰοπίσειδεξ δεοµπᾶα. Ἰέεπι απι ἔα επρζοίέ αὖ ἐλεβδα[οπί- 

6έπδεδ 0 ([α αἆ ἐ]ιεβθα[ζ. ᾖ.) Ρειρεηί{θς: απι ἴποῖμιί αγριπιεπέιπι αἆ εοθᾶεπι 

φεσωπάαε, ἴα ἔπο. αἲ εοδᾶεπι 1. ατριπιεπέωπι ... ΑΒΕΟΙΓΚ αἱ] τηα προσ 

θεσσ. ᾱ (Κ αἱ πρωτη) εγραφή απο αὔηνων, Ιἴεπῃ 1 του αγιου αποστ. 

παυλου προσ Φεσσαλ. επιστολη ἃ εγγραφη απο αθηνων. Τίειη «ορ 
εογρία «4ἰ]ιεπίς εἰ πιίδδα Φε υαπιπι οἱ Ἰὐπιοίλεωπι, ΒΥΥΒΕΕ ία οσὲ 
ερίεἰ. αἆ Τε88. ργίπια, φΊιαο δοτιρία Γωΐΐ Αἱ]ιεπῖς εἰ πιῖδδα ρεν Πὐπιοίλιειπι, 

ΑΥΤΡ Ἰπτία εδέ ερὶεέ. αἴ ΤΊιεβδ. Ρτίπια, «ιιαε δοτέρία ιέ α Πιαοᾶίσεα. ΝΙΙ 

βαΏβοτίρίαπι Ἠαθεί 6ο... Επίλα]έοᾶ πρ. θεσσ. ἆ εγραφη απο κοριγ- 

όου υπο παυλου και σιλουανου και τιµοῦεου ...ς (- ΟΥ Απ) προσ 

Φεσσαλονικ. πρωτη εγθαφη απο αὔηνων. Ναπιεταπίαν ἵπ ΧΙ, αἱ Ρ]α 

στιχοι ΟΥ (15Τ. ϱ4, 21. 49. 95. 219. σ’, οἀ4]αί νεγθις 919: Ίέεπι ἵπ 
ραμοϊοτῖρας (οαπι Ειέλα]ίο) αναγνωσ. α, κεφφ. ζ. Ναπιεναπέ απ {α 

«ΑΡΡ. 25. Τη οοᾶἷςε Β α «αρ. πς᾽ αᾶ εαρ. πό’ ρεισίτιγ. 

ΝΑΒΚ α] πῃπ προσ Φεσσαλονικεισ (Β3 -νεικεισ) ᾖ, Ἰίεπι (νὶὰε απίθ) 

ΡΤΒΕΠΙΙ880 αθχεται ΡΕΕΑ ... Ἡ του αγιου αποστ. παυλου πρ. Φεσσαλ. 

επιστολη β.... αἱ (αἱ 191. 198. Ἠ5εῖ) πρ. Θεσσ. δευτέρα επιστολη νε] 

(αξ 120. Κδέτ) ή προσ Θεσσ. β επιστολη νε] (αἱ 136) πρ. Φεσσ. επι- 
στολη β νε] (αἱ 139.) παυλου αποστ. επιστ. καθολικη πρ. Θεσσ. β αἱ 

αΠ{ετ; Ε5ὸτ 4νδρασι Φεσσαλιησ ταδε δευτερα ουρανιοσ φωσ, Ἰάεπα αἆ 
1 Τμεδς Θετταλικοισ πολιταισ ταδε κηρυξ οὐρανοφοιτησ... ςὲ παυ- 
λου του αποστολου η προσ Φεσσαλ. επιστ. ὄευτερα, ς ἡ προσ Θεσσ. 
επιστ. δευτ., 0 Ὦᾳ παυλου πρ. θεσσ. επιστ. δευτ. 

1. 1. σιλουανοσ: ν]ᾶε αᾶ 1 Τη65» 1, 1. ... ΡΕΕΕΙαΕΙ 6133” ἆ ε σιλβανοσ | 
836Γ και τιµμοῦ. κ.σιλου. | εν Θεω πβηπθ τησ. χριστω: 1Τ. οτι | εν Θεω: 

Ἀ(ποἢβ) 4. 80. α4ά και | κυριω: ΕξΙά ροπι | ἵησου χριστω: ΡΕΕΕΙΑ 
56. 4ο ρ (Απιυτβίτοπιὁ πο ΙΠ{θπιεπ) χρι. νησ. 

2. Ὑετβιπη ἑοίαπα οπη 1ΤΤ. Ώαπι | απο Θεου πατρ. ημων ουπῃ ΝΑΕΟΚΙ, αἱ 

Ρ]ετ{ἔρϱ νΡ Ρο οορ δγγαίῦ αγπῃ αείἩ Οτίπι 4,108 (ν]άᾳ ρο5) ΟΥ Εαίμα] 



9, 19 
1ΤΗ1.9 

1 ΤΗ 5, 189 εἰς 

πι τι. ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Ε’ 

ὼ - ιά ως μα - - ώ 

ὃ Εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν τῷ Θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶ», αδελφοί, 
ῃ ρε Β ο ε ῃ « , εν, « [ 

καθὼσ ἄξιόν ἐστιν, ὅτι ὑπεραυξάνει ἤ πίστισ ὑμῶν καὶ πλεονάζει 
ς .] / κ λ ς ’ / ν ς οᾱ » 2 / ιά . « . 

ᾗ ἀγάπη ἑνὸσ ἑκάστου πάντων ὑμῶν εἰσ ἄλλήλουσ, 4: ὥστε αὐτοὺς 

ἡμᾶσ ἐν ὑμῖν ἐνκαυχᾶσθαι ἐν ταῖς ἐκκλησίαισ τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ τῆσ 
- ς - Δ ο ω -” α Ν -- 

ὑπομονῆσ ὑμῶν καὶ πίστεωσ ἐν πᾶσιν τοῖσ διωγμοῖσ ὑμῶν καὶ ταῖς 
’ τσ 2 ᾽ - - -” 

θλίψεσιν αἷσ ἀνέχεσθε, ὃ ἔνδειγμα τῇσ δικαίασ κρίσεωσ του Θεοῦ, 
5 - ς - - ” - « τα) Ν 

εἰσ σὺ καταξιωθήῆναι ὑμάσ τῇσ βασιλείασ τοῦ 9εοῦ, ὑπὲρ ἦσ καὶ 
/ ” ’ Δ » 3 - - ’ 

πάσχετε, ϐ εἶπερ δύιαιον παρὰ Φεῷ ἄνταποδουναι τοῖσ Ψλιβουσιν 
« ” ε 6 ” - ” [ά - 

ὑμᾶσ θλίψιω ᾖ καὶ ὑμῖν τοῖς θλιβομένοισ ἄνεσιν μεθ ἡμῶν, ἐν 

τῇ ἀποκαλύψει τοῦ κυρίου [ησοῦ ἀπ᾿ οὐρανοῦ µετ ἀγγέλων δυνά- 

οοᾶ Τ]μάτί Απιουςί αἱ... ΤΙ οπι ημων (090 Τη [ημ.]) εππι ΕΡΕΡ 1Τ. 
49. τι. δεν ἆ ο ΤΠΡΗΥΙ Ῥε]ας:: αἀάῑίαγ ημων ραβ8ῖΠ, 8εᾷ ΒΡΗ 6, 28. 

ϱ Τϊπι 1, 9. ΤΙ 1, 4 ποῦ αἀάῑίαν πες {ετε Βιεί Ιεεί]ο (Ππείααί ἵαπιεη 

1 Τΐτη 1, 9, ᾳπθτη Ἰοεαπα νίά6). Ἱηρεϊπιϊς νθχο εξ Ονπίάθτρδα;,,- Αἆ 

0οΙοβ8ε6Π868 Υν6γο: «γαϊία υοδΐς εἰ ραα α ἄεο ραΐγε ποδίγο ἀῑοϊί, εἰ ποπ 

αἀάῑε: α ζοπιῖπο πιοδίγο Πεδι (υπο. Αά ΤΗεβδ8. νετο Ρτίπια Πα Παῦεί: 

ὤγαξία υοδίς εἰ ραα, αἳ πϊμΙ] αἰίτα. Τη 5εειπᾶα ν6το: ἀγαδα υοδΐς εἰ 

ραα α ἄεο ραΐτε ποδίγο εἰ ἄοπιϊπο εδ Ο]ιὶδίο. Δά Τππα. ρτῖπια ε{ βδεμηάα: 

ἄγαδία πιθεγἰοογᾶία εἰ ραα α ἄεο ραίΐτε εί ΟΠιγὶθίο Πεδι ἄοπιῦιο πιοβίγο. 

Αά ΤΙίππι νετο: «γαδα εἰ ραω α ἄεο γαΐτε εἰ Ολγὶδο [έδι δαζυαίοτε 

ποδίτο. Εἰ απαπινῖς οαγ]οβῖου ν]άθαίατ ἨὨαϊαβοεπιοςί οὈδογναί]ο, {8ππεν 

απῖ πΒ1] οὔΙοβαπα ογθἀ1έ 6556 {η βοπ[ρἰατὶς ἀῑν]πῖ5, εἰῖαπι Ἱοχαπ ἀῑβα- 

τεπίϊας εἰ ἀῑνετβῖίαίθβ ποη ΙΠαΠΘΒ ραίαδΙ{.΄ 

8. παντων υμων: 1Τ. νβεῖθ απι ἀθπηίᾶ Ἠασ] ΑιρΕΙ εἰ 10 αιὈί 10/198 (Ώοη 
Ἰέεπι ἆ ϱ Ερ {ια {οἱ α] Απιογβί) οπι παντων, (πο 1επιθ) οπι υμων 

4. αυτουσ (ΤΠ αθείὮ ποη αχρτῖ) απίο ηµμασ (Ρ ηδοτ υμ.) ουπι ΝΕΡ 1Τ. τσ. 

Τδ. 116. αἲξ (αρ 9) ΑΥΤΡ Επί]μ]εοά... ς Ίωπ Τϊ ροδἱ ηµασ «τη ΑΡΕ 

ΕΟΚΙ, αἱ Ρ]ετ ἆ ο ές νρ ΟἨν Τμάτί ΑπΙοςΙ 1115 Ώαπι Αποζτεί αἱ | εν- 
καυχ. (Ρ 1Τ. ΟἩ εγκ-) οσπι ΝΑΗΡ 17. ΟἨΙπποβδό1 Ἠπίλα]θοᾶ.,.. ς καυχα- 

σθαι ομπι ΡΕ(Εᾷ καυχησασθαι)ε!, αἱ ρ]ετ Οδό Τιᾶτίι Απιϊος 11119 
Ώαπα | ταισ Ώλιψεσιν: Ρ"Εα οπι | αισ: Κ εν αισ | ανεχεσδε: Β ενεχ. 

ὕ, ενδειγµα: 90. 49. ηδοΣ Έρμτὸ 16 ενδειγµατι, Τὸ. ΤΠΡΗΥΙ εισ ενδειγµα, 
πθς αίετ ἐρ νρ Απιυγβί αἱ ὕπ επεπιρίωπι (εοπίτα ἆ ϱ επεπιρζωπι) | ὃν- 

καιασ πρισεωσ: 183 49. 110. 111. 19933 αἲὔδον Ἐρῃσδ 16 ΑπΟΚΙΝΗ19 
Φικαιοκρισιασ (αἱ 87. δικαιοκρισεωσ) | εισ το π8ᾷ βασ. του Όεου: 17. 

91. 90. ΕΡΙΥΞ416 οπι | υµασ: 6Εἳ ηµασ | υπερ ἠσ: Έα περ (5ἱ9) ησ | 
και πασχετε: ΕΕΙ3Σ 1. 61. 121. οδόῖ ΟΠ1 καν 

6. ειπερ: ΕΕΤΟΕΙ περ (5ἱς) | Θεω: ΑΔ 41. Τδ. (1321. βεᾶ οπ παρα) Οτίλποά 

ααθθ τω Θεω ... ΓἱαΙδ5έπ παρα Όεου οί παρα κυριου | τοισ 

Θλιβ. υµασ: Εᾷ αυτοισ τοισ Θλειβουσιν υµασ, ο εἶ ἐγδωζαπέϊῖόις οο., 

4 ο Ενρ εἰἶ (ἔαπι {α ἀεπιῖά αἱ Λύ5, νρο]ε 9) φι ἐτίωῖαπέ νο (νΕ 08 

τὸ.) 

7. καν υμιν: ἆ ο υοδΐ8 αιίεπι | ηµων εἰ. νὲ: νἲ υμων | του κυριου: 1, ὃ. 

ὃδ. 4τ. 65. τδ. 199. αἱ ραπο ἀθιιίά ϱο 8ΥΙ5ΟΝ «ορ αεί] Ιτίπί206 (Ώου 



ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Ε’ ΕΤΕ. πας 

- 3 Ν -.” 

µέωσ αὐτου ὃ ἐν πυρὶ φλογύσ, διδόντοσ ἐκδίχησιν τοῖσ μὴ εἰδόσιν ΆΛοιτιθο 
Φεὸν καὶ τοῖσ μὴ ὑπακούουσιν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ κυρίου ἡμῶν 1η- 
σοῦ, Ὁ οἴτινεσ δίκην τίσουσιν ὄλεθρον αἰώνιον ἀπὸ προσώπου τοῦ 

κυρίου καὶ ἀπὸ τῇσ δύξησ τῆσ ἰσχύοσ αὐτου, 10 ὅταν ἔλθη ἐνδο- 

ξασθῆναι ἐν τοῖσ ἁγίοισ αὐτοῦ καὶ Φαυμασθῆναι ἐν πᾶσιν τοῖσ πι- 

στεύσασι», ὅτι ἐπιστεύθη τὸ μαρτύριον ἡμῶν ἐφ᾽ ὑμᾶσ, ἐν τῇ ἡμέρα 

ἐκεύῃ. 11 Εὶσ ὃ καὶ προσευχόµεθα πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἵνα ὑμᾶσ 

Πεν 10) α ἆ ημων | [ησου: 1, 4Τ. Τδ. 123. αἱ Ραιο ἀθιηῖᾷ ϱο 5ΥΥΣΕΙ 1 

1Π{305 (πο 1{επι”15) αάά χριστου | µετ: Ρ 1Τ. ὃτ. ΒΡΗΙΞ316 µετα 

8. εν: Έξτα ἆ ε 6 ΙΙπ{ 305. 515 ΤοχΠηΔΤΟδ,16 Ργῃεπι και | εν πυρι φλογοσ 
ΟΠΠ ΝΑΕΓΡ αἱ ΟΠΙΠ {ετα ἆ ϱ ΦΥΙΤΡΠΙΕ Ἠρμνδ 1 ΟΥ Επαία]εοὰ Τμάτι 

Ο0οεπιδ Ώαπι ΤΠΡΗΥΙΙχι είζοπ Απιῤιςί (ὖπ ἔφπε Παπιπιας) ... 0 Βσ 
Τιμη εν Φλογι πυροσ ουπ ΒΡΕΤΕΕΙΓΕς 4Τ. ΤΙ. ἐρ νρ Ρο «ορ ΦΥΙ5ΣΕΝ αἱ ἰχί 

ΥΠΙ αεἰ Μασαγδ” (ΤΠάτίΖΟΠΙ φλογι γαρ πυροσ παραδιδονται) ΤΗΡΗΥΙ 
της 06ο ΠπίΣ05. 5τὸ Τεν αηατοδ,16 (6εᾷ Μεῖοηῃ πίχαπιᾳπθ νοςθπι ἀθ]εν1ξ, 

παπι Τετί δἷς: ,,βεᾶ Παπιπιαπι αἳ Ίφπεπι ἀεΙεπάο Ἡαθγείῖσιιδ οκ ηχ]έ, πθ 

φοϊ]]σεί ποβίχαίεπῃ ἀθιπι {αεετεί”):: δαὈδπεηάππη ν]άερθέαχ εν φλογι 

πυροσ, αὲ εἴῖαπι ἨΗεῦταεις Εχος ὃ, 2 Ἠαῦεί. Ῥαάεπι αίαιε Ἰοο οσο 

]εοῖοπῖς Πιαοϊπαίϊο οδέ Αοὶ Τ, 90, αΏῖ ποβίβ ρτο ἐθδέππα τα{ίοπο εν 

φλογι πυροσ τεροπεπάππι ν]ἀεραίαχ. Οοπίτα Αρος 1, 14. 9.18. 19,19. 

Ἠεῦ 1, ἵ φλοξ πυροσ ποπ Βαοίπαί. | διδοντοσ (νε ἵπ Παπιπια ἐφιίε 

ἀαπεῖς υὐπαίσίαπι): 9" ΕΡΤ διδουσ, επ ἆ ϱ εἰ πι ἔφπεπι Παπιπιαε ἆαπβ 

υἰπαϊσίαπι, α εἰ ἵπ Παπιπια ἴπῖς ἄαπα ἑ ἄαγε υἰπαἰσίαπι: Ίέθια εξ πι Παπιπια 

{ρπῖς ἄατε υὐιαάίείαπι ΠτΙηΓ 565 (964”15 εἰ ὑν Ἱαπιπια ἐφπῖς 8ἶπθ 1611, Ἱέα αἱ 

Άπεο οπι εἶδ απαε ρταεσεᾶιπί οοπ]απραπίατ. ἈἰπηΠίεν Τεγμπατςδ,16) 

|. Θεον: 8ΕΠΡ αἱ Ρ]η510 ργαεπι τον | υπακουουσιν: 4Τ. υπακουσασιν | 

ιήσου επ ΒΡΕΤΒΕΙΚΙΗΡ 1Τ. 159 «ορ ΒΥΥΡ αΠΙΖΟἨ αδ{Ἡ ΟΗΓΠΙΟΡΟΙ Τμάτί 
Ώαπι α]... ς (909) αάά χριστου, Ίμη [χρι.] ουπι ΝΑΡά αἱ ρ]α ἀἆαίσς 

ν6 56ο ΒΥΙΣΕΗ αγππᾶδο Ερῃταεπι 16 ΟἩσ Ἐαίμα]σοᾶ (0οβπιδ1 Πτὶηί 265 
Απιζσςί αἱ 

9, ολεθρο» «ππι ΝΒΡΕΕΑΚΗΡ αἱ Ρ]ες 01604 ΤΗάτί Οορπιδ11 Ώαπι ος (ας- 

σπταί{ε τεᾶζ1έ ρο) .... Ἰπ ολεθριον επι Α 17. Τὸ. ΕΡΗΥΖ316 ΟἨΥπΙΟΡΟ 1 

Ἐπτβα]εοά Τεγίπιατε ὔ,16 (41108 αἴξ Ῥοεπαπι ζωέιγος εωἰία[επι αείεγπαπι). 

Ο8 εἰ, ἆ ε Ιγ]ηί 366 ροεπαξ ἀαδιπέ (1 ρεπᾶεπέ) ἐπίεγᾶιμς αεἰεγπαδ, Ε αι 
{οἱ Απιργβί ἔπ ὑπίεγίόιπι αείεγπαδ (Απιοτςί αείεγπιπι), νβο]ε ἀθπιῖᾶ {πι 

ὑπέεγῖέι αείετηαδ | του κυριου: ΡΕΕᾷ αἰ1ὸ αγ ΟΕτόθά χι ΤΗΡΗΥΙ οτι 

του 

10. Φαυμασθηναι: Ρ’'Ε"Εᾷ ενθαυµασθηναι, 119. θαυµαστωθηναι | εν 
πασιν: ππίστὸ πι (εί αὔπιϊγαδιλίς Πεν Ἰιΐς φιῦ ογεᾶωπέ νι επι): 1Εθι 

9τ. Ππ{365 (ᾳ6ἆ ποποοᾶᾶ 2) οπι εν | πιστευσασιν ΟΠΠ ΝΑΒΡΕΕΘΚΙΡ αἱ] 
Ίοηρε Ρία (11 αρ Βοτ1) Ἐρ]μτὸ «16 Ον Ειίμα]σοᾶ ΤΠάγί (ἵπ οοπητη 68 
τοισ µη πιστ.) Οοβπιδ11 Ώαπι αἱ. Ἰΐθπι (φιῖ ογεάώεγιπέ) ἃ ε {νο ΒΥΤΡ 

Άττα ΠΙΠΙ365 Απιρτεί αἱ... ς (-- 0 Βᾳ) πιστευουσιν οσπι ππῖπαδο γὶχ 

πια, Ἱέετη ογεάεπέϊδις ϱ Πτ]πΙ 315 { επιστευθη: 81. επιστωθη 

ΤΙΒΟΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. Τ. Ε4. 8. 49 Β 

- 



απ ΤΙ ὅ,2 

Ἠρ]ι δ, 6 

1) 5 

ττ0 8 ΠΡΟΣ ΘΗΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Ρ' 

η ; -- η ς κ « -- λ ; - ] / 
ἀξιώσῃ τῆσ κλήσεωσ ὁ Φεῦσ Ίμῶν καὶ πληρωσῃ πάσαν εὐδοκίαν 

2 / ο / 5 / 12 ο 3 [5 - 

ἁγαθωσύνησ καὶ ἔργον πίστεωσ εν δυνάμει, ὅπωσ ἑνδοξασθ] 
ος -- / ς μόνο) ος ος θα ἵν κος κ. 3 » ” ον Ακλς 

τὺ ὄνομα τοῦ κυρίου ημων Ίησου ἓν υμῖν και υμεῖσ ἐν αυτῳ κατα 
Ν ον -- 9 « ς - Δ / Ἱ - Χ. - 

την χάριν του Όεου ημων Και κυρίου Ίησου «Χριστου. 

αν | 

11. 

2 ” χε ” .) η, [ὸ Ν -- ’ - 

1 Ερωτῶμεν δὲ υµᾶσ, ἄδελφοί, υπὲρ τὴσ παρουσίασ του κυ- 
- - σ- - Ν { - - [ά 

ρίου ἡμῶν Ιησοῦυ Χριστοῦ καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆσ ἐπ αὐτόν, 

3 εἰσ τὸ μὴ ταχέωσ σαλευθηναι ὑμᾶσ ἀπὺ τοῦ νοὺσ μηδὲ δροεῖ- 
Λ Ὃ Ἱ ΄ / -- { 

σθαι, μήτε διὰ πνεύµατοσ μήτε διὰ λόγου µήτε δὲ ἐπιστολῆσ ὧσ 
ιά - { [ά { - Ὡ / « -- 

δὲ ἡμῶν, ὧσ ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέοα τοῦ κυρίου. Ὁ μή τισ ὑμᾶσ Ἴμῶυ, ή ] η ] 
Δ ’ ο Φ) ./. { 

ἐξαπατήσῃ κατὰ µηδένα τρόπον, ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία 

-- 

11. περι (Ρα περ): 81” Ρταεπι και | αξιωση: Ῥ 116. -σει | τ. κλησεωσ: 

ΕΞΤᾷ ΑΥΥΣΟΒ γη αὖά υμων, οἳ ΒΥΤΡ ημων, Ίἴει Ενας Απιργςί οοσαέζοπε 

δια, 6 υοο. υεδίγτα ἑδια | ημων: ῬΕκι, ὃτ. αἱ ρ]αβ1 υμον ... 9" 860. ἆ 

6 απ α]ἱασῦπῃ ϱΥ γα!” ΑΥΠΙΖΟΝ αθί] Υἱσσατπη ΟΙ {| πλήρωση: ΑΚΡ 41 Ρ]αδὸ 

-σει | ευδοχιαν: 1Τ. επιθυµιαν | ΡΕΕΑΙΡ ὃτ. αἱ Ώαπι αγαθοσυνησ 

19. του κυριου ημων: απ” ΥΙ6ΥΔΤΠΗ 011 ημων | ϱησου ρτὶ Οι ΝΒΡΕΚΕΙ, 

αἱ Ρία (9 αρ Βοτί) ἆ ο 6ο Β41ΕΌ «ορ αθίμτο Τμάτιεοά Ώαπῃ Οεςο...ς 

(43100) αᾶά χριστου, Ίωπ [χρι.] εαπα ΑΡΟΡ 1τ. αἱ βαέπα ἐς να δυτπίν 

ΑΥΠΏ αθἰἩΡΡ Ον Επίμα]εοά Τ]νατε ΤΗΡΗΨΙ Απιζηιι αἱ | και υμεισ (Α 

ημεισ) εν αυτ. κα. τ. Ζα. του (Κ οπι) Θεου ημων ζἱο] ο) Σ. κυρ. (38. 

ᾱ ο {οἱ 6ο έορ ΒΥΤΣΕἨ αἀά ημων) τησ. χριστου: Εα {56 ΟΠΙ 

Π. 1. του κυρ. ημων εἰ. ΗΙρρ:ΝΙ εί απΙΕΗΥ 65 (αρ Τιαρδ5) Ος1/905 ο Πέ 1/5" 
δδτά α] Τοτί1ε5 ἐ8ΙἨ 34 οίο ... Ἡ ΑΥΤΡ οπι ημων | επισυναγωγηήσ: Κ επι 

γησ | επ αυτον: κ εισ αυτον, ἨΙΡΡ 1. 1]. επ αυτησ 

9. εισ: κ οπι | νοοσ: Ρ(5εἆ ϱ6 πον αἀάῑά1ὲξ αοσθηπη)Ε 49. ἆ ο [νο (5εᾷ 
ΠΟΠ Γασ16ί α]]αομπι, πες πηαρί5 ϱ) ΒΥΥΣΟΙ εἰρς.” αεί Αιηζγει αἱ (5εὰ 

ΏΟΏ Αβ8Ρ 199. οἷν ἀθῖ 30,19 Ταγίτες οαΥη 34) αἆᾶ Ὅµων (Σεὰ νο α υεδέγο 

8ΕἨΣΊ!) | µηδε Φρο. ΕΙ ΝΑΒΡ"Εα ἀπ. τὸ. 011665 μάτια Ώαπιραῖς 
αἱρατα]] 211... ς µῃτε οι ΡΕΕΚΙΡ αἱ ἴετο οπιη ἨΙΡΡ |. 1. Οµσ Ἐαθνα] 

εοά Τμάτί εί Ώαπι κα Ἡ. ].... 1Τ.μηποτε | Θροεισθαι: Ἡ ο. αἱ” 5οτ Ον 

60τ Ώ)ΑΠΙΡΑΤΑΙ είο -σθε | μήτε απίθ δια πνευµ.: Ἐ ΤΑΠΙΡΑΤΑΙΙ µηδε | 
κήτε απηίο δια λογου: ΡΕΘΟΤΡ µηδε | μήτε απἲε ὃν επιστ.: Ἐ µηδε | δι 
ηκων: Ῥπαρ ημ. | ή ημερα: ϱἨ 1. οἱ ή | του (Β8Ρ 115. ασπι Ώαπι 
Ρ4ΤΑ]] 541 αίᾳαο ο{.Ρ81ἱ5 ΤΗΡΙΙΥΙ οπι) κυριου ΕΙ ΝΑΒΡ"ΕΤΕΕΙΡ ΙΤ. 91. 
ὃτ. 4τ. οἳ τι. τὸ. 80. αἱ Ρ]αβ10 Τε νςρ βγτα(ῦ 6αΗΞΌ «ορ ΑΥΠΙ αθί]ι ΟΥ 

1605 ο1πί 1/6. 8914 Ἡ]ρρ 1. 1. ΕρῖρΙθΤ5 ΟΥ Επια]εοᾶ Τμάτί αἱ Τεγίέσες 
ΟΔΓΗ 34 ΑπιΡΙΑΙ αἱ (1Τ. τ. κυριου ήσου) ... ς(Ξ αυ 57) του χριστου 
εσπη ΡΕ” κ αἱ Ίθηρο Ρ]ὰ 6ο 

ὃ. εξαπατιση: ρ 4τ3 115. 116. Ώαπιρβτίδ «τησει | ή αποστασια: 115. 



ο Αα πα Ας ο κ σος κ. σον 
.. ον ὁ θὰ ος ΤΝ νὰ 

ΠΡΟΣ ΘΗΣΣΛΑΟΝΙΚΕΙΣ Ε’ οί ΠΠ 

- Ν 3 - ς η - ϱ) ’ ς ελ - 

πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῃῇ ὃ ἄνθρωποσ τῇσ ατομίασ, ὃ υἱὸσ τησ 
ε Ν « / Ν / / 

ἀπωλείασ, 4 ὃ ἀντικείμενοσ καὶ ὑπεραιρόμενοσ ἐπὶ πάντα λεγύ- Όλα 11, 86 
λ ἊἎ ’ σ 2ΑΝ 3 Δ Δ σα σε / 

µενον Όεον 1) σέβασµα, ὥστε αυτον εἰσ τὸν ναῦν του Όεου καῦθι- 
2 ’ [4 Ν [τά 2 Δ ’ ” / ιά 

σαι, ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἐστὶν Φεόσ. Ὁ Οὐ μνημονεύετε ὅτι Αοῑτιι 
Δ - - ο ο Ανα 2’ 

ἔτι ὢν πρὺσ ὑμᾶσ ταῦτα ἔλεγον ὑμῖν; ϐ καὶ νῦν τὸ κατέχον οἱ- 

δατε, εἰσ τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ αὐτοῦ καιρῷ. τ τὸ γὰρ 
/ -- - ζ ” 

µυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῇσ ἀνομίασ, μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕωσ 
. λ 2 ’ ς / κ) ζ 

ἐκ µέσου γένηται" ὃ καὶ τότε ἀπομαλυφθήσεται ὁ ἄνομοσ, ὃν ὁ Ἐνιινα 
, ” » .Σ - - - Λ 

κύριοσ Ἰησοῦσ αἀνελεῖ τῷ πιεύµατι τοῦ στόµατοσ αὐτοῦ καὶ 

οπι { | τησ ανοµιασ οὐ ΝΕ ὃ. 473 θ. 99. 51. 99. ὅτ. το. τ1. 80. 581 
Ρὺ «ορ ατπι ΟΥ 14353 εοᾶᾶ οσιπ ΟΥγγηΣ 355 Βπίια]εοᾶ Ῥαπιβᾶ 299 Τογ{τθ5 6ςΥη 

 (άεἴἰγιεπέίαςε) ΘΙΠΠΑΥΟ5»16 (ζε[ίοί) Απιῦρς 15 εί Απιζισιιοσι (αέετα 
(Λοπιο ἐπιφιαέαξίς). ΟΕ εἰ. ἘΡρΙρΙδῖΤ5 ο υιοσ τησ ανομµιασ, ο αμΏρ. τησ 

αδικιασ ... σ Ἰωπ Τϊ τ. αµαρτιασ «πι ΑΡΕΕάΚΙΡ αἱ Ρ]ετ ΙΤ να (αΐτα- 

ᾳπθ Άοπιο Ῥεεσαίί) βγταί ρο ααίιμ Ο11965. 8515. 638. τὸ» ο πι 5955 Ἠἱρρ 

Ἱ. 1. ΕπδῦΣ 598 οµωαί 915 ΟΥτητ εοὰ ΟΗν Τμᾶτί αά Ἰι. 1. ο 1δτ. 43585 Ώαπι 
αᾱ Ἡ. ]. οἱρατα]] δ4τ α] Πε πί 533 Αιισοῖν ἀ4εΙ 3015 αἱ 

4. και υπεραιρομ. (εί. κα ΟΥ1)333" 605 Ἐκπια] 515 οἱς) ... Ν οη... Ες ΟΥ 
95)915. 48δ. 638. πθ5 ϱ{4/521 Ἠ1ρρ ῬτγοςορπΙξερ]α 3/313 (πο Ἰέεπι” 150) κ. επαι- 

θοµενοσ | καθισαι (Ρ αἱ -θησαι) 5ἶπε αἀἀῑίατα 6πΠῃ ΝΑΒΡ”Ρ 1Τ. αἰ1ὸ ἆ 

ϱ ἔνρ 6ο (ἄεπιππι Ροδί δεζεαί Ἠ]εί «οᾷ) 8αΠξῦΌ «ΟΡ αθ(ΗΕΙΣ αγΠΙ αγ 8ΥΥ 
Ρ ἐπί Τη Πέ 532 Ογ1/ή93" 608. 660 ρΗΗπί 3916. 5969 Ἠἱρρ Ειδαῖ Αρο]π αραὰ 

Η]1ει,δδο ΟΥΗΙ338 ϱἰπᾶοι 909 Ἐιι{]α]σοᾶ (Τ]ιάτε ν]ὰς ρο5ε) Ταπιβᾶ 559 αἱ 
ΡΑΥ]]947 α{ηιθ οἱ. Ρ41ἵ5 αἱ Ππῖπί 533 Τοτίτες ΟΔΓΗ 34 πας ὅ16 ΑπΙΡΥΡί αἱ 
ππ...ςσ(Ξ5 αὖ 97) Ρτα6ΙΠ ὡὧσ (εα” ια) Όεον οπῃ ΡΕΕΕΡΤάΚΙ, αἱ Ρ]εΥ 

ᾳ (ο μέ, ϱἲἲ φιιαδὲ) 8ΥΥΣΟΝ οἱρ ο," Οδ (56 ΠΟΠΙΠΟΣΟ) ΟΥΤΕΙΑΡΗ 155 

ΤΠάτί αἆ Ἡ. ]. οἰή8 (Ε6ᾷ2,1196 οΕ1356 εισελθοντα Ρο ὧσ Θεον) αἱ]: Ίέθπα 

8. 106. 108. 115. ΤΗΡΗΨΙ Ροδί καθισαι αἆάππε | αποδεικνυντα οἶπι 
ΝΒΡΕΚΙΡ α] ρ]εχ 012968: 669 Ἡ1ρρ Ειδιαὶ Επί]α]οά Ογγε]αρΏ 155 Ῥ]άτίε 
αα Ἡ, 1. Ώαπι αά . 1. οερατῖς ϱ(βά355 α] ... Αεα ὃτ, α119 ΟΥ1/354 Ογνὸτ 
335 ϱΙΔΔΟΓ 509 Τ]άτίῖετ (ν]ὰε απίθ) Ώαπιρα 1811947 αποδεικνυουτα (5εᾶ Α 
-διγγυοντα, Εᾷ -δικνυοντα) 

5, ετι (Εά αντι) ων: ΡΕ ΑπΙΡΥΣΙ ετι εµου οντοσ, Απιοτδί φιοᾷ πιε αἴ- 

Ίπιο αριᾷ 908 αθεπἰε Ίαεο ἀἰσεῦαπι (οᾶ ἆπμα ἀἰοεδαπέι) ποῦί; ἆ 6 νετο 

φιιοᾷ, σιύπι εδδεπι αριᾶᾷ 908, Ίιαεο ἀἰοεδαπέιγ σοῦῖς 

6, αυτου οἵἵη αΤΑκΡ 1Τ. 96. 57. 99. 62. 106. 108. 116. 1920, 8193 οὔοτ 

Κο; ΟΥ1/334. 608 (ΟστἩτ225 Ειίλα]εοὰ Ώαπιρατίς οἱραταΙδήτ.,, ς Ίωη Τί 
εαυτου οππι ΝΕΒΡΕΕΑαΙ, αἱ ρ]αι Ηἱρρί: 1. 6613 Τμάτί Ώαπη αά Ἡ. 1. 

-ἲ κ” Ροβί ηδη ρετ ἱποιχίαπι τορεθί γαρ αποά  ἀε]ενῖῖ | εωσ: Ἐα 
αἀά αν : 

:.9 κυριοσ ιησουσ (6ί. αἩ -- Θσ) ουπη παρ’ εκατ” Ῥ 1τ. 81. 4Ττ. τ1. 80. 

99. 116. 1 νς εα1ιδῦ «ορ δυχαίξ Αγπῃ ααίὴ αι. Πτπί 183596 ]οο ϱἱ535 ΗΙρρ 
1.1 Οτ4:931 οέ(οκ εᾶ ἆ απίο Τ6]ασ) 11668 θἰςΔί τοπι 456 ο/1πί 5,969 0ομβ(Ώ δ21 
ΑΙΠΟ58 (ν]ᾶς ροβε) ΟγτΏς238 ϱχεᾶᾶΣ Βας”)915 ος1155 011612. 615 Ἠυίμα] 
σοᾷᾶ ΟγιΖ8εμΤ69 Τμᾶτέ αἆ Π. 1. οἱδ251. 1306. 1660 ϱμ4459 ϱ] Τογ{{65 δΓΠ24 

493 

ορ 



ππο 2 δ- ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄ 

- ’ - ’ 2 - τ Γ] ΔΝ « 

καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῇσ παρουσίασ αυτου, ϱ οὗ ἐστιν ἡ 
, - -- ῃ ῃ Ν , 

παρουσία κατ ἐνέργειαν τοῦ σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάμει και σημείοισ 

Η11559 Απιουςδί αἱ πα (Π{]ατίαπξαΙ] 99335 ἀοπιύπ. Ογίδέις; Ἠειδοδ95 οκ 
ΗΙρρ αἀοεπίεπίε αιέεπι Ογὶδίο εἰ ὑπίφιπι δρ ογἱ οιῖ ἐπίεπβαίεπία . 

εί εκ Αρο]]ίπαι θεβδιγµπι ἵπι ἰεπιρίο ἀεὶ εἰ ἱπίει]οϊεπάιι ρύζι ἀοποϊὰ 

οαἰναιοτί). Ἀἰπηϊ]ίου Πὴπῖ 183 Ρτί Ίου ἀοπεύπις Πεδις Ο)ιἰδέις, ΑΙΠ535 οοᾷ 

ὑββ Ώαπηρατα]] 541 α{ᾳαεΡρδΗΙ5 ο κυρ. τησ. χριστ. (ρετρίίατ απίθπη Αι 
οοᾷ αφ] ἀποκτενεῖ), αἴαιε αἀποίαί αἁ Ίοσυπ Αίλαπαθ 1π εοᾱ. Ὀαβῖ] 
Ώοχαραίτος (δοξαπατρὴσ) Ἰπαες: σήμείωσαι ὅτι τὸ ῥητὸν οὐ κεῖται 
νῦν οὕτωσ ἐν τῷ ἀπυστόλῳ, ἀλλ ὁ κύριοσ ἀνελεῖ τῷ πν. τοῦ στόµ. 
αὐτοῦ. ἔοικε δὲ ὑπό τινων τὸ τ χε ἐκβεβλῆσθαι οὐκ οἳδ ὃ τι βουλο- 
μένω». τοῦ ὁ) οὕτωσ ἐξ ἀρχῆσ παρὰ τοῦ ἀποστόλου γεγράφῦθαι ση- 
μεῖόν ἐστιν ἐναργὲσ τά τε ἐνταῦθα παρὰ τοῦ ἁγίου τούτου πατρὸσ 
εἰρημένα καὶ τὸ ὁμοίωσ πφροσενεγκεῖν τὸ ῥητὸν τοῦτο τόν τε Φεῖον 
Χρυσόστομον ἐν τῇ πρ. 8εσσ. ἐπιστ. καὶ τὸν µέγαν βασίλειον ἐν τῷ 

α΄ λόγω τῶν ἀσκητικῶν' ἀλλὰ καὶ παρὰ Ῥωμαίοισ οὕτω κεῖται τὸ 
ῥητὸν ἐν τῷ ὕφει τῇῆσ Θείασ γραφῇσ. Ἐιαείετεν εχ Μίδί αάάππιν 
Ἠαθς: μα οτα οοᾶ]οίς 14. Ιαοοῦις Εαῦτὶ ποανΙί: Νίεο]αις Οπβδαπας 

Οατάίπαϊς: Νερίοτῖαπί πονας Ὀ]1ο]ία5 Ἠῖο εοτγαρεταηί ἀ4ε]ἱεπίεςβ ΠΟΤΠΠΘΙΙ 

Πέ, αποᾶ απίϊᾳααθ Ῥίρ]86 απἰε 5η] δοπρίαα Ἠαρεηπέ, ας εκ 

Οοπβίαπ{Ιπορο]1 ἱταηβνοαχ]('' αἰο....ς 0 κυριοσ ΟΠΗἵΡ8ο αἀἀ1ίαππεμίο 

ουσ Βρ ές” τι” αἱ Ρ]ει ΟΥγ1965 4εΙαταθ (1334 Ἠαδοί κυριοσ ο Φεοσ) Ογτ 
Ἡχ {ουίίόε Μα οαγΕδΙΙ 191 Τά νι 12οτ. 1394 ϱ112Τ1 ΈΏαπῃ αἱ Μ. 1. Οεο Υίς 
γατ]πα Τ46 (φιιεπι ἐπέεγ]οίεί ἄοποίπιβ εἴο) | ανελεν (0’) οτι (π)αη(ρ"Εα) 

Ρ(11.) 38. 81. ΑΤ. δτ. (6133) Τι. τ8. 80. 99. Οµ1434 Ηἱρρὶ. 1. ΟΥΓΙΗΣΞ58 
τουίζ Ῥας1» 155 ο44 3 ϱ17,6185 Μπραντ 1 Α{ΙΣΣ5 (61οθᾶ Ὀεπεά οχοᾶᾶ 6; α] απο- 
ατενει) Ειίμα]οοᾶ Τ]ιά τί”) 1589 Ώ απιρατα]] 54τ οἱ ρατίς α]. Τίοπι κ Ογή5ἳ. 551 

οίσ8ῖ ΤοπΙ 456 αναλοι :: 1ὰ ᾳποά τεοΙρίεπάππι εβδεί ηδῖ καταργήσει 8ε- 
απθτείατ. Ἑθοίο νεο ΟΥ957 - ἀναλοῖ αὐτὸ - καὶ καταργεῖ - εἴδ ὁ 
κύρ. γὰρ ἰησ. ἀναλοῖ - καὶ καταργεῖ - τὸν ἀντικείμενον λόγον εἰς. 

Τοπ Ῥ"Εα 1Τ. 6133 ανελοι, δεᾷ ἀ εξ νρ ὑπεγῇοῖε. Ἠος Ἱρδαπι ἐπέετ- 

(Ποαῖεί, αιιοᾶ έππι 15 νρ ΟΠΙΠΘΒ ],αλπί ργαερεηέ, τὲ ΠπΠ{ 182. 915 Ονπίδ,858 

Του» 6ΑΥΗ 34 Ἠ]11555 αἰα (ν]ᾷε 8αρτα Ἠϊρρ εί Αροϊϊπαν αριᾶ Ἠίεγ) 

ΏΟΊἨ {πι αγαλωσεν 418Πι αγέλει οουβτπιαί, απάτη Ιεοίοπ 6η αἆ ΤΕΡΥΟ- 

Ῥαπάαβπι Ποη βαἱ5 ο8ί αιοά Ἐδραί. 11, 4 Ίοεο οθίετα βαἲῖς «ἀϊββϊπη 

θαᾶεπι Μαλδείατ: ἀλλὰ κρινεῖ ταπεινῷ κρίσιν καὶ ἑλέγξει τοὺσ ταπει- 

νοὺσ τῆσ γῆσ καὶ πατάξει γῆν τῷ λόγῳ τοῦ στόµατοσ αὐτοῦ καὶ ἐν 
πνεύματι διὰ χειλέων ἀνγελεῖ ἀσεβῆ ...... ς Τί αναλωσει εππι Ρ.ΕΕΙ, 
αἱ Ρρ]ετ ΟΥ 1655 (81ο ε«οἆ Κορ εἰ Ἠιεί οχ εἶδαιο Ώειατιε; οοηίτα 

ἩἨοεβε]με] εἰ Βρεπόοςγ αγελει) ΟΥΤΗΙ οοᾶ Ἠαςι δὲ 011815: 615 ϱἱ 5,195 
(νετρίς αἰιαῖ5 ΕἨβαὶ: παταάξει τὴν γῆν ιδ ἀνελεῖ ἀσερῃ ρεινρῖϊ: τὰ 
αὐτὰ τῷ παύλῳ φθεγγόµενοσ λέγοντι: ὃν ὁ κύριοσ ἀγαλώσει τῷ πνεύ- 
µατι τ. στόµ. αὐτοῦ πδᾳ παρου. αὐτοῦ.) Τμάχί αἲ Ἡ. 1. α(δ)195ο. 130. 
1354 αἱ ”,1511 Ώαπι αἲ Ἰ. ]. ΤΗΡΗΥΙ 066, Εδίαπι αγταίτ ]θο(ῖομί σοπδιιεί 
{ανεί: «ορ Ρεγᾶεί, αεί] εἰοίεί. | στοµατοσ: εξ Οχ9931οὰᾷ σωµατοα 
Γιπη επιφαγεια (Α -γιω): 98 [5ος ΟγτΆΙ οχθᾶ Αα την επιφανειαν 



ον, Ἡς Α. 9 κ ο ολο . Ἡ π 

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Ε΄ 3ο πια 

ι Γ Ν , τν 
καὶ τέρασιν ψεύδουσ 10 καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ ἀδικίασ τοῖσ ἀπολλυ- 

) 3 » τ 4 υ ’ - 3 ’ ».» δε /ς 9 Ν 

µένοισ, ανθ’ ὧν τὴν ἀγάπην τῇσ ἀληθείασ οὐκ ἐδέξαντο εἰσ τὸ 
- ϱ) ’ 8 Δ - ΄ ϱ) - ς ω ϱ) ” 

σωθηναι αὐτοίσ. 11 καὶ διὰ τοῦτο πέµπει αὐτοῖσ ὁ δεὸσ ἐνέργειαν 
’ 5 Ν ” » Δ ” ’ ” - 

πλάνησ εἰσ τὺ πιστεύσαι αὐτοὺσ τῷ ψεύδει, 19 ὕπα κριθῶσιν 
ιά ΔΝ ’ ” 1 Δ ΄ -- 

ἅπωντεσ οἱ μὴ πιστεύσαντεσ τῇ αληθείᾳ ἀλλὰ εὐδοκήσαντεσ τῇ 

ἀδικίᾳ. 
ε - ά - - - . 8 

15 ᾿Ημεῖσ δὲ ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν τῷ ϐεῷ πάντοτε περι 
τὸ ᾽ Δ οτ , Γ Γ εν ος ε 
ὑμῶν, ἄδελφοι ἡγαπημένοι ὑπὺ κηρίου, ὅτι εἴλατο ὑμᾶσ ὁ θεὺσ ἅπ᾿ 

9. η παρουσια: Ε ΟΠ1 ή [ και σηµειοισ: ΙΤ. απη Ῥγοιηὶδδα μη ἔεπιρδ Ῥιξ 

τοῦ 1357 οπῃ και 

10. αδικιασ ου ἈΑΕΕα 17. Τ1. Τὸ. 80. αἶπι ΟΥ1)33”- 335. 6685 ϱ[5,151. 515. 
Τ66 ρ{ςαὲ εΡΑΞ15 ΟΥτητ558θ Επίμα]σοᾶ ΤΏαπιρατα]] δὲτ αιραβῖδ.,, ς (609) 
Ῥταςπι τησ ΕΙΠΙ ΔΕΡΕΚΙΡ αἱ ρ]ετ Ηἱρρί- 1. Οµσ Τπάτε αἁ Ἡ. 1. ο 13οτ 
Ώαπα αἆ Ἡ. ]. | τοισ απολλυµ. επ Ἁ ΑΒΡ"εα ΙΤ. ΤΙ. Τξ Υς «ορ 5αΏξῦ 
ΒΥΥΣΕΝ αγπι αθίμαίς Ος 1335. 665 ο 0,151. 519. Τ66 ΟγτΏτ Επίμα]εοά Ώαπι 
ρατα]] οιρατῖς [γ]πί 535 Ῥεγιτες οατηὔἑ αἷ. πια... ς (- αΌο 57) ρταεπι εν 

οσπι ΝΕΡΟΕΚΤ, αἱ ρ]εν 5γτΡ Ον Ἠϊρρί- 1. Οµν Τπάτέ αά Ἡ. 1. εεξ 1201 
Ώαπῃ αἆ . ]. | αληδειασ αἱ. 011335: 65 Ἠ[ρρ Βαθείμ345 61ο [πίπ{535 ϱ 
366 Ταγπανςσ 5,16 (Ύρ56 εἰο... ΡΕ" ἆ ε αἀᾷ χριστου, ΙΠ{556 ᾷεί | εδε- 
ξαντο: Εα εξεδεξ. 

11. και δια τουτο θξ. Ι11ηἱ206. 235. 236 Ογ1335. 665 Ἠ]ρρ]- ]. Βαφεία”ή Οντ 

ἨΓ355 ϱΥρδ6: 195 Απιζγαί οἴο. ΟΕ εί. Τετίπατο δ,16 ΛΏγορίεγεα φιοᾷ ἄῑζεσ- 

Μἴοπεπι υεγτία(ῖς ποπ διιδεερετῖπέ, μὲ δα[υῖ εδεεπέ. Εξ ρτορέεγ ]ιου εγτέ εἴθ 

ἴπδέύποίιπι Γαἰζαείαε, ιέ ἐιαἰσεπέι οπιπεδ αι εἴο ... Ρ" θΤ1Σ οαἳϊσί ἆ ϱ 

να 5ΥΥ5ΕΏ «ορ ΟΗΤ51 Ῥε]αρ οπ και | πεµπει (49) ου α" ΑΒΡ8τ" 
(πενπει) Εξταξῖ 1τ. 6113 οαἰἶχῖ απι [ι α[]ασμτα Ογ1335 οξ(εχ εὰ ἆ Ηοεδεῇ 
ϱἱ βρεις) 565 οἱή»35 Ῥαφειὴμ 45 Ογγς235 Ώαπιρατα]]θ1τ οι ρατῖς Ττπι266. 995. 

336 (οπηπῖδτις ἐτῖοας 1]. δίς εὰ ἆ ρ]ετ) Απιογςίθὰ ΤΟΠ (ποπ Π{6ΕΠΙΤΕΠ), ϐΟέ 

Ουτης 1. 1. τὸ δὲ πέμπει ἀντὶ τοῦ συγχωρεῖ γίνεσθαι....ς (-- 52) 
πεµψει εΤη ΝΕΡΕΕΕΙΡ αἱ ρ]ετ 4 είς νσε]ε ἀεπιῖά {ἴοἱ αἱ «ορ 5γτα!τ 

Άγπι αείὮ Ο51/665 ἆθ]ατ οιἰπίδ565 Ἡἱρρ Ερητδθ1 Τ]άοτπορ εδί591 (ΟἩτ 
Ἐπέμα]εοᾶ Ογτίμε» 510 ϱιοἩ 363 α] πια Ππῖ (αχ, πὲ «ππι εχίσιια αιιοίο- 

τῖίαίο εἀ]έαπι ο5:) ΟΥΡΡΙ5 (αἱ απ{θ) Απιζιρίισες αἱ | αυτουσ (1τ να μέ 

ογεᾶαπέ πιεπᾶασϊο): Ἐα ὃ. 98. 95. Οπι 

19. απαντεσ ϱΙΠΙ ἈΑΕα 19. 1τ. 81. ΟΥ1335: 665 Ἐιέμα]εοᾶ Ογτῖομ265 Ώαπι 
Ρ8Η5.,, ς Τη παντεσς.ΒΡΕΚΙΡ αἱ Ρ]ες Οτδ5 Ηἱρρ ΟἨτ Τμάτέ Ώαπα αά 

Ἡ. 1. είΡβΓΔΙ1 541 α] | πιστευσαντεσ εἴ. Οτίοτ εἰἶπί Π{ρρ ΟΥτΗΣ Τεῖπί {ες 
εἴο ... Κ πιστευοντεσ | αλλα επι 5 ΟΥ9391... ς Τμ ΤΙ αλλ επ ΑΡΕ 
ΕΟΚΣΏ1Ρ αἱ εενίο Ρ]ετ Ονίει αἲ πια | τη αδιχια εππι κ ΒΡ"Εα δ. 1Τ. 
9δ. ὃτ. 114. 115. 116. 190. α1256Υ 1{ νσ ασπι Οδ 91: 9985 ο λπί 5,565 Ἠτρρ 
1.1. ΟγτΏτ558 ϱ/Η19Ν 305 Τη άτιδ1205- 1615 Ταπιρατῖς ϱ(ραγα]] 84τ α] Τσι {ετ 

Τετίπιᾶτο 4,15 α] (1 νςσ θίο οοπεεπδεγιπέ ἐπίφιϊίαιτ) ... ς (6199) ΤΙ Ρταθπα 
εν ΕΠΙ ΝΟΑΡΕΕΕΤΡ αἱ Ρ]εν Ο11)335" 605 ΟἩτ Τμάτί αἆ Π. ]. Ώαπι αἆ Ἡ. ]. 
αἱ ΟΥρ28: 193 (2121 ρίασεηέ 1π) ΗΙετεδα 19 («δὲ οοπιρ[ασιιεΣηέ ἴπ) 

20ο 9, 15 
4, 8 



ς να 

ον 1. νο να Δ ος . κ «ας . τις λος Ελενα δ νο ο πμ”. 
; 3 : κ ν ωὼ ας μμ νου : ὧλ ας « τω τε 

| Αλ 
ἷ η) 

τά 9,14. ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β 

2 - ’ Γ α. / Ν ΄ 

ἄρχῆσ εἰσ σωτηρίαν ἐν ἁγιασμῳ πγεύµατοσ καὶ πίστει ἀλη θείας, 
ιά Ν ’ { - Ν - υ 4 - 

14 εἰσ ὃ καὶ ἐκάλεσεν ὑμάσ διὰ τοῦ ευαγγελίου ἡμῶν, εἰσ περιποί- 
- , ε -. 3 - - - ᾽ 

ἦσιν δόξησ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ιησου «Χριστου. 19 ἄρα οὖν, ἀδελφοί, 
’ Δ - Δ ’ α 2 ’ ” Δ ’ 

στήκετε, και κρατεῖτε τᾷὰσ παραδοσεισ ἄσ ἐδιδαχθητε εἴτε διὰ λό- 
η 9 - ε άρον -ὸ ο αρ ; ς --- - 

γου εἶτε δι ἐπιστολησ ημων 160 αυτὺσ δὲ ὁ κύριος ἡμῶν Ιησοῦσ 
- ἳ Αν ήε « π ε - ελ ; ε - ών ος 

Χριστὺσ καὶ ὁ 9εὺσ ὁ πατὴρ ἡμῶν, ὁ ἀγαπήσασ ἡμᾶς καὶ δοὺσ 
/ ) ’ Ν ’ Δ 2 ’ 

παράκλησιν αἰωνίαν καὶ ἐλπίδα ἀγαθῆν ἐν χάραι, 1 { παρακα- 
; ς - Ν ’ Δ η] Δ 

1 Ώνθι12 λέσαι ὑμῶν τὰσ καρδίασ καὶ στηρίξαι ἐν παντὶ ἔργῳ καὶ λόγῳ 
ἀγαθφ. 

19. υπο: Ε απω 8δῖο | κυριου «ππῃ ΒΡΏΘΙΕΕΕΑΘΚΕΙΡ εἰο (5εᾷ Εα αχυριο)... 
ΝΑ ὃτ, 99.του κυριου ... Ρ’ 4 ους Υἱσυασίη Τ5. τ4τ Θεου | ειλατο (49) 
οπῃ ΝΑΒΡΕ(ΕΕΙ νὁατο)αΙρ 1Τ. 95. ὃτ. 43 189τ. αἱ νίκ πια Επίμα]σος 
Τπάτεξοᾶ,., ς ειλετο επι κ αἱ ρ]εισίά ΟΗΥ εἰο | υμασ (6Γ. Νο): αἲ ρ” 
99. 191. 15ου ἆ ο ἔαπι [απ ἀθπιῖᾷ ἴο] αἱ αἲπὶ ημασ. Οοπίτα ἀἱβραίαὶ Τιο 

οτας: , Άοπ πιιίες ΡΤΟΠΟΠΙΕΤΙ δεσιιάαθ Ρεγεοπαε νοΡ ἵπ 1γῶπαε ΠΟΒ.΄ | απ 

αρχησ επι ΔΡΕΚΙ, (Α Ἰαίεί) αἱ Ρ]ετ ἆ ο 6 ΦΥΙΣΕΝ «ΟΡ αππῃ αθίἩ ΟΥ 
Τ]άτι Γαπηϊσί α] Απιἒσι γρ να τίπα τὸη, ταἳ.,,, Ώπη απαρχην επι ΒΕΘΡΙ 
Ρ 17, 9δ. 89. 4Τ. Τ1. 120. 19Τ. ἔ νο γτρ ΡΙ4 1155 Ειίμα]σοά Ογτῖ]μεν 

309 ΤΏαπηπζοπ (ωσπερ απαρχην) ΑπιΡΒΡΙ58 9,610, 685 ϱ] { πιστει: 11 
πιστεωσ 

14. εισ ο καν Επι ΑΕΑΘΡ 25. ὁτ. 4Τ. ΤΙ. τὸ. 80. 116. ἓ 6 νρ 5ΥΤΡ ατπι 

Ἐπιλμα]εοα ... ς ἴιπ Τί οἱ και ΟΙΙΠ ΑΒΡΕΚΙ, αἱ ΡΙετ ἆ ε «ορ ααίῃ ΟἨΥ 

616 ημάτί Όαπα αἱ Απιζγςί | υμασ «ΝΤ ΝΡΟΒΕΕΙΑΚΙΡ αἱ Ρ]εχ σ Υρ «ορ 

Αγγαίγ αχπι αεί ΟἨτ Επίμα]εοὰ Τμάτί Ώαπι αἱ Απηζεει αἰ. Ο{ εἰ. Ίπο 

Όχυξ: Θιζᾷαπι εφέ ἵπ 4 παπη, φμίᾶαπι αἆ ααοᾶς 5εᾷ πιαζο οπιπῖπο εῑ[ί 

φαξ βογεδιιπέ Ώγοποπιεπι ΡΥἴπιαε ῃεγεολαε Ἠ05. ... 1Π ηµασ επι ΛΕΡ” 19. 

95. 48. Ί5οι ἃ ε Ε Υ1ρυαταη15Τ | ευαγγ. ημων αἳ. κ ... ΝΑ” ευαγγ. υμων, 

1Τ. οἩπ1 ημων 

16. παραδοσεισ: ρε” 44. ἆ ο Απηῦιμί αἱ αἲά ημων, Ίεπι 1Τ. αεί Φ]τ]- 

οἵ15ΕΡ ὁ (564 ΕΡ5 ποδίγαθ) υμων | ὃν επιστ. ημων: Βαδεῖι”16 δι επ. ωσ 

ὃν ημων 

1θ. (ησουσ χθιστοσ εΙΙΠΙ ΝΡΕΕΑΚΙΡ αἱ Γ6γΓ6 ΟΠΗ 1ΐ να εἴο... Α 4Τ. ιησ. 

ο χριστ. αἴᾳαο δἱο εἀ]α1ϊ Ἰωη; Ἡ χριστοσ ιησουσ ... 35. ΡΙ8Π8 ΟΠ1 | και 

ο Θεοσ: και ἵπ  8αργα βοτἰρίαπι 5εᾱ Ίρθα ρτίπια αἰσ]ά παπα... ΒΡ κ 

1Τ. αἱ ΟἨγπιο5δς1 ο ο, Ἠ]πο Ίωη [ο] Φεοσ | ο πατηρ ηα. «ατα κ εἲ 

(οπηίςεδο ο)εβρει"εα 1Τ. Τὸ. 958. ἔρ νσεοᾶ Ἰασμπι ΑΥΥΣΕΣ «ορ απ 8εξΏ 
αἲθ Απιζιμισσιι γ]ραν] εἰ 5αϱ3 (ποη Ἱίεπι Υαππ]).,, ς Τί και πατ. ημ. 

6ΙΤΏ ΑΡΕΕΚΙΡ αἱ Ρίο ἆ ο νρ πο 5ΥΤΡ Οἡσ Τμάτὲ Ώαπι αἱ Απιῤἒα α.Ἱ 

Απιζιμισες α] | ο αγαπ. ημασ: νἩ οΠ1, ΝΝ 54ρΡ! | αιωνιαν: Εᾷ αιωνιον 

11. παρακαλεσαι: Εα" παρακληση (4501 παρακλεση), 981" παρακα- 

λεισθαι | υµων τασ καρὸ.: ΝΑ ἔνς Απιῦσεί αἱ τ. καρὸ. υµων | στηρι- 

ξαν (εα -ἔη) αἶπε αἀά απ ΟΙ ΝΔΑΒΡΣΕΊΕΟΡ α119 1{ νρ 6ο 5ΥΤΗΙΓ ΑΥΠΗ 

01615 Επίμα]εοᾶ αἱ Απιῤγςί αἱ... ς (Ξ ἄ90ο 67) αἆά υμασ οπι ϱὸ 
Ε33ΚΤ, α] Ρ]6υ οοΡ αθἲ Τ]1άνὲ Ώατη αἱ | εργω κ. λογω (0) επι ΝΑΒ 



ο ως ὃνὰ δή. 
ος ο 

μι ν 

| 
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β ὃ, δ. Ττς. 

ες 

Ν Ν / Ἁν ας -- ο) 

1. Τὸ λοιπὸν προσεύχεσθε, ἀδελφοί, περὶ ἡμῶν, ὥνα ὁ λόγοσ 
” / ’ Δ ν { /9 Δ Ν ΔΝ ς -- κο 

του κυρίου τρέχῃ καὶ δοξύζηται καθὼσ καὶ πρὺσ ὑμᾶσ, 2 καὶ ἵνα 
ε - 3 - Δ - 5] 

ῥυσθῶμεν ἀπὺ τῶν ἀτόπων καὶ πονηρων ἀνθρώπων οὐ γὰρ πάν- 
« , ς « ο αὶ ε , / ο 

των η πίστισ. Ὁ πιστὺσ δέ ἐστιν ὁ κύριοσ ὃσ στηρίξει ὑμᾶσ καὶ 
/’ 3 Δ » - / ἃ ο / ΓΕ -- 

φυλάξει ἀπὸ τοῦ πονιροὺ. 3 πεποίθαμεν δὲ ἐν κυρίῳ ἐφ ὑμᾶσ, 
[εο [ο] - ΔΝ ’ - 

ὅτι ἅ παραγγέλλομεν ποιεῖτε καὶ ποιῄσετε. ὃ ὁ δὲ κύριοσ κατ- 
’ [4 - ’ ” ώ - - 

ευθύναι ὑμων τὰσ καρδίασ εἰσ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ εἰσ τὴν . π ῷς 
ὑπομονὴν τοῦ Χριστοῦ. 

ΡΕΙΡ α] ΡΙιι510 ἆ ες νς 6ο ΑΥΥΡ αείἩ (εορ ὧν οπιπίδις εἰ δε’πιοπίθ. οπι- 

πῖδ.) 0Ἠτθιθ Επίμα]εοὰ Τμάτί Απιζιρι αἲ πα ... ς (-- Μα) λογ. κ. εργ. 

εππη Εακ αἱ Ρ]ευ ἔ 5 ΦΥΙΞΕΒ αγ Ώαπα ... ΣΤ. απίαπι εργω, ἀ5ΟΣ ἔππέαπη 
λογω 

ΠΠ. 1. το λοιπ. εἰ. Βαδείμήττ,,. τα οπι το | αδελφοι (Βαφεαὔτῖ τη): 

τα 120. αἱ5δει ἔσνς 5γταῦ ϱ0Ρ αὖπι αεί ΑπςθερΣ1Τ Απιργδί αἱ απία 

προσευχεσθ. Ρροη: Ίτετη ΡΕ Τὸ. ἆ 6 69 Ροδί περ. ημων | τ. κυριου ουπι 

ΝΑΒΡΕΚΙ, αἱ ρ]εχ είο (εί. Βαδεῖα 3τ1) ... ΕΕΙαΡ 1Τ. Κδὲτ 6 νς (8εᾷ πο 

{α Το] α1αεἨπο) (Ἠγπποδο 1 Ρΐ5 Μακ]πηϊαιχ λοπι 3 Ῥρ]αρ τ. θεου | τρεχη: 
τ, 8] Ῥαις -χει | δοξαζηται: 1, αἱ Ρραις -ζεται ... Εα3 δοξασθηται 

9, παντων: τα ἆείςσνρ ΑισερἜΙ ΑπΙΡτΡί αἱ αἀᾶ εστιν. Α]]αᾶϊι ΗΙρρ 
ετ οἵ απΗΙΕΒΗΙ1 βλεπων τω πνευµατι οτι ου παντων ην ἤ πιστισ. 

ὃ. εστιν: α΄ (που Πεπιξ) ἐνρ (5εἆ ποπ δα” τοὶ α1Ι86πη) αποιΥ οσα! 1934 ροβίέ 
ο κυο. Ροπ.... Εξτα 5 Ε1 Το] αἰ]αζἨπα ΑπιῦΙΦΕ ΟΙ | ο κυριοσ ΟΠΠ ΝΕ 
ΤΓΕΚΙΡ αἱ {εΓθ ΟΠΙΏ ΑΠ ἀεππ]ᾶ σο βΥυτα!ῦ ϱορ ΟΗΥ631 Εέ]ια]εοᾶ Ογτίμθ 
269 Τ]μάτέ Ώαπι α] ΗΙετσοπί ρε]αΡ3...., ΏηΠ ο ὤεοσ οἳπι ΑΡ᾽Εα ΤΙ. ἆ 6 
ἐς νσε]ε {α {ο] αἱ Απιζιςί αἱ | οσ: Α 9τ. ΤΙ. 116. ΑΥΤΡ ϱ." αγπι αποί 
Υοςδ! 1134 αάά και | στηριξεν εἨΠι ΝΑΡΕΚΙΡ αἱ οπιηῦ]ά αίςε: Ἡ στήρισει 
εως ΕΕΤΟΒΙ τηρήσει 

4. παθαγγελλομεν (Ε -λλωμεν) 5ἶπθ αἀάἸίαπι εππ ἉΒΡΣ 1Τ. θ1ῦ 4 ενε 

(Εὲ. απα {πι δίς, 5εἆ ποπ ἀεπιῖᾷ) 01631 15 οοπι Απιῤιςει Ῥε]ας α]...ς 

αἀά υμιν εππι ΑΡΕΕΕΑΚΙΡ αἱ {ετε οπηπ { 6 ἀεπιῖᾶ ρο 5γταΏ «ορ ἄΤΠΙ 

αθίῃ Ολτθξτἰκί ΕαίΠα]σοά Τ]άτί Ώαπι αἱ | ποιειτε οππ κ ΑΡ” ἀς... 

ς Τι Τϊ ΡΙβΘΙΩ καν ΕΠΠΙ ΝΕΒΡΕΕΚΕΙΡ 3ἱ οπιησ]ά Γρ νρ εἰίο. Ῥταείετεα 
ΒΕΡΤᾷΒΥ ΡΤΒΕΊΙ Καν εποιήσατε. Ῥεᾷ καν ποιήσετε (9813 -σατε, ϱῦ 1Τ. 

636Υ -σητε) α ἘξΙαΕΙ 14. 90. 94. 413 Τ1. αἱ.5ει οπηἑΗίατ. | ποιειτε κ. 
ποιησετε: 6 εἰ εοίδίίε εἰ Γασἱείίδ, «οΡ.,7εοἰδίῖε εἰ Γαοε. Βὶο βαίεπα θᾱ. 

Τη: παθαγ}. [υμιν καν εποιήσατε και] ποιειτε και ποιήσετε 

δ. κατευθυναι: Ε -θυνη | υμων (4513 ημ.) τ. καρδιασ: ΡΕ 46 [νρτ. 

καθὸ. υµων | την υπομονην ΟΙ ΝΑΒΡΕΕΑΕΗΡ αἱ Ίοηρθ Ρ]α (15 αριά 

Φοτῖ) ΟἩτ Ἐπί]μα]οοᾶ ϱίο .. ςσ(-- 0 55) οπι τήν ου ππῖπαδο ραπ ΥΙά 

1 Τμ δ, 9ὅ 
091 4, 8 εἰςο 

σα 5,10 



Μο 16, 17 
1 0ο 5, 11 

1Η 1,6 

119, 9 

1 099,4 
Ρμά 8, 1 

πι ὁ 6 ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Ε’ 

Ας - ΄ 3 / - { - 

ϐ Παραγγέλλοµεν δὲ ὑμῖν, αδελφοί, ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν 
» - -- ) « »” ες ῃ 2 ο Τα ε 
Ἴ]ησου Χριστοῦ, στἐλλεσδαι υμᾶσ απὀ παντὺσ ἄδελφου ἄταμτωσ 

- Ν / ια] 

περιπατοῦντοσ καὶ μὴ κατὰ τὴν παράδοσιν ἣν παρελάβοσαν παρ 
- ΔΝ Ἰ. -- - ” { -- 

ἡμῶν. Ἱ αὐτοὶ γὰρ οἴδατε πῶσ δεῖ μιμεῖσθαι ἡμᾶσ, ὅτι οὐκ ητα- 
ον ει ιαὸ σον ” 

κτήσαμεν ἐν ὑμῖν, ὃ οὐδὲ δωρεὰν ἄρτον ἐφάγομεν παρά τινοσ, ἄλλ. 
νν / ας / .. 

ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ νυκτὸσ καὶ ἡμέρασ ἐργαζόµενοι πρὺσ τὸ μὴ ἐπι- 
- ’ { το] .) ο 3 3 3 ’ } 2) [4 

βαρησαί τινα ὑμῶν 9) οὐχ ὅτι οὐκ ἔχομεν εξουσία», αλλ’ ἵνα ἑαυ- 
- ς ο 3 ΔΝ -- ς ο. Ν 6 

τοὺσ τύπον δῶμεν ὑμῖν εἰσ τὸ μιμεῖσθαι ἡμᾶσ. 10 καὶ γὰρ ὅτε 
2 - ος ” ΄ 

ἦμεν πρὸσ ὑμᾶσ, τοῦτο παρηγγέλλοµεν ὑμῖν, ὅτι εἴ τισ οὗ θελει 

ἐογάζεσθαι, μηδὲ ἐσθιέτω. 11 ἀκούομεν γάρ τινας περιπατοῦντασ 
ἐν ὑμῖν ἀτάκτωσ, μηδὲν ἐργαζομένουσ ἀλλὰ περιεργαξομένουσ΄ 

6. παραγγελλοµεν: Ἱπερίε αἱ {ο α]α Ἐ παραισγελλ., ἃ παραιγγ. | του 

(Εα οπι) κυρ. ημων ΕΙΠΙ ΝΑΡΕΕΣ ΕΩΚΙΡαΙ ΟΠΠ {ρ πηῦ  νρ Ρο ΒΥΤΝίΤ οΟΡ 

αππη αεί ΟΥ Ἐαίμκ]εοά Τηάτί Ώαπι αἆ Ἡ. 1. αἱ ΟΥρ203 Τ,οἳ(51 Λας 
οΡ πποα Απηζισι α].... Τί οπι ημων, μη [ημων] εαπι ΕΡΕ ἆ ε ΟΥΡ 

Ώαιηβατα11600 | ατακτ. περιπατουντοσ (εί. ἆ ο ς Ου]πί Σ41τ Το 
Απιῦζγςς): ΡΕΤΕΕΙ Ενς ϱο Ο1Ρ811146 ΟΥΡρ35: 30Η περιπ. ατακτ. | ην: Εα 
η | παρελάβοσαν (ο. 49) εππι ΝΑΡ” (ελαβοσαν) 1Τ. Βαφά1τ εοᾶ οίσεβΕ 
451 ᾳχοᾶᾶ 3 οι846 330 οοὰ ϱ19ΔΡί 606 οοὰ ϱ{959 ο 4 δ, Τέεπι Ρ΄ Βᾳ παρελα- 
βον οππη ΔΕΡΟΘίΕΕΚΕΡ αἱ Ρ]ὰ (οπηή αρ Βογί) Βαα”δεὰ οί”1Ί εὰ οἱ 1εᾶ 
οἰδθθθά ΟἩτ Επιλα]εοᾷ Τμάτί αἆ Ἡ. ]. Ώαπι αἆ Ἡ. 1. ΤΗΡΗΨΙ. Νεο α ία 
(αεεερεγιπέ) ἆ ο Ε (6 5αῦ αι) πιδ νο ΟΥΡρ)ΟΙ5 Τιεῖς Απρορ Ίοη 8]...ς 
(Ξ 0 Βᾳ) παρελαβε οιπι πιῖπαδο νἷς τη ΦΥΥΣΕΝ πα Ων]ά ΒαςΣ,655 οᾶᾶ νεί 
Οεςε ... Ιπ παρελαβετε οππι ΒΕΡΙΕ 49. Τὸ. δ0. 6 (ᾳπαπι αεεερἰθῖο ἑ 

αοεερεγιιπέ) 6ο ΒΥΙΡ ΤΠ ΟΥΕΔΙ 136 Ῥαρ51τ οἆάἆ Τατ 1δὲ Απιζταί 
αποίδΙΠΡ ο]ετῖοδῦθ... οοΡ «ματι ἑγααίάὑπιας υοῦΐ8, αεἴΏ φπαπι ογά παν ὕπιιιδ 
ῆῆΐ | παρ ημων: Β αφ ημ., ΏαπΙΡΟΤΗΙΙ εξ πμ. 

τ.εν (1Τ. οπι) υμιν ... Ῥ παρ υμ. 

8. ουδε: Ἐα ουτε | εφαγοµεν (Εαίμα]οοᾶ --γαμεν): 91. 109. 190. αἱ Ρρ]ας 

30 (6 αρ Βοτί) Ώαπι αἆ Π. 1. (ποπ 1{6πιρᾶΤα1 560) Απιῤισισσι (ΠοΠΤΕΠ) 

ελαβομεν | αλλ πῖ ΑΒΡΕΕΑΚΗΡ τθ]] οπιηῦ!... Ν αλλα | νυκτοσ κ. ημε- 
ρασ ειπα Νεα 1Τ. 81. 4Τ. πι. τὸ. 191. 01833 Πιοδς Ἐπίμα]εοὰ ΡΑ-Α{ὴι 
939 ΑπιιοσμΙ0Τ0 ΏαπηραΙ1560.ς ΤΙ νυκτα κ. ηµεραν επ ΑΡΕΚΗΡ αἱ 
ρε ΟΗτῦ53 ΤΠάτί Ώαπι αἆ Ἡ. ]. αἱ 

10. ηµεν: 1Τ. Ροβίπρ.υμασΡοπ | τουτο οἱ. κὲ ... Ν.οπι | παρηγγελλοµεν 

(Β 45ο: παρηγγελομ.): Ε"(ὔ παρεγγ.)ᾶ παρήγγελλαμεν ... ΡΕ:" παρ- 
α»γελλομ. | ου Όελει: ϱ" µη θελ. | 1, Θελη 

11. περιπατ. εν υμιν ατακτωσ ΟΙΠΙ ΝΑΒΕΒΙΑΚΙΡ αἱ Ρ]ετ 6 ϱο 5υτρ ΟΗσδ55 

Επίλα]οοά Τ]άτί Ώαπη απ Ἡ. Ἱ. δΡΤΑΙ1360 Απιζιοι.. ΡΕ ὁτ. 4Τ. Τὸ. ἆ 
6 Γπιδ" 60ρ αὖπι αθίἩ Γαπιβατα]1]60ῖ εν υμ. περιπα. αταμτ. (δτ. 4Τ. Τὸ. 
πηδὸ Ώλπη ατ. περιπ.); βἰπι]έος νρ ΑἱδΟΡ ΠΙΟΗ {πίγ 905 φιιοδᾶαπι απι- 

ὀααπίες (Αας -ἴαγε) ἴπφιξείε 



ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Ε' ο14, . πι 

ας Ν ῃ Ν - , 

13 τοῖσ δὲ τοιούτοισ παραγγέλλομεν καὶ παρακαλοῦμεν ἐν κυρίῳ 
Ε) - ν Δ « ’ 3 ../ Δ [ὁ - 2/ 

Ἴησου Χριστῷ ἵνα μετὰ ἠσυχίασ ἐργαζόμενοι τὸν ἑαυτῶν ἄρτον 
3 , 18 « - δέ ῶ λ , νο η - ας 
ἐσθίωσι». υμεῖσ δέ, αδελφοί, μὴ ἐγκακήσητε καλοποιοῦντεσ. ἄπ δι 

ρλ ὰ « ’ - -- - - 

14 εἰ δέ τισ οὐχ ὑπακούει τῷ λύγῳ ἡμῶν διὰ τῇσ ἐπιστολῆσ, 

τοῦτον σημειουσθε᾽ μὴ συναναμίνυσθε αὐτῷ, ὕα ἐντραπῇ᾽ 10ο 5,11 

12. τοισ δε εἰο... Ρ” τουσ δε τοιουτουσ | Ὁ παφανγελλομ. | εν κυθιω 
(ησου χριστω (ΡΕ13 χυ, Ῥ ἀεπιῖᾶ «ορ οπι) επι (α0/) ααβρ”"Ε"(οὈ Πέις 

{απιθη εδί αἀβετίρετο Ῥόλεαρ 1Τ. 51. τ1. 80. ἆ ο Γρ πι νσ 6ο «οΡ 

Άγ ἘΕπίμα]εοᾶ ΏαπιΡΆ1α]160Τ Αιισορ πουν ΑΠΙΡΥΣΐ ΑΙ] ...ς δια του κυ- 
θιου ημων νησου χριστου οππῃ ΝΕΡΕΚΙ, αἱ ρ]εν βγταίτ αθίῃ Ον Τμᾶνε 
Ώαπῃ αά Ἰ. 1. | εσθιωσιν: 1Τ. -ουσιν 

189. εγκακησητε (εγκ-- αἱ ΝΑ αἱ]. Τϊ 9. ϱὖ εκ-, οἱ αἆ 29094, 1) 9. ΝΑ β” δτ. 

99, 4Τ., Ιἴετη 3 ενκακειτε .... ς εχκαχήσητε (Εα -σεται) εππι ΡΕΕΕαΚ 

1Ρ αἱ ρ]εν Οµσ Επίμα]οοὰ Τ]μάτε, Ἰίθπι εχκακειτε Ώαπι απο αἳ.ΡΔΣ5 

ϱ15 ῃ καλοποιουγτεσ: Εα καλον ποιουντεσ, Ίέεπη Τὸ. 119115 114. 191. 
19233 919. Ἠδος 0Ἠγδ3456πΠ (Θ{3ΕΠ1 καλοπ.) αἱδ.531. 11154 Θ{ΒΗΡ το καλον 
ποιουντ. Ἐκ Τιαπῖς ἆ ο { πιδὲ νο ὄεπε Γαοϊεπίεδ, 58ᾶ 5 ὄεπε ἑ πι Γα- 

οἰεπίες. 

14. τισ: Κτι | ημων ουπι ΝΑΡΕΕΑΚΙΡ αἱ Ρ]εΥ 1ΐὲ νς πο βγτα!! σορ αὐπῃ 

Βας οί) 5τὸ (1534 (αἄαῑξ οὐκ εἶπεν ὁ παρακούων ἐμοῦ παρακούει, ἄλλ' 
ἠρέμα αἰνίττεται) Επἰλμα]εοὰ Τμάτέ Ώαπι Τετίρααῖο 15 Αιισβ5 159 Απιργςέ 

αἱ ... Ἡ 2. 98. 989. ὃτ. 99. 49. 116. 191. Όδοτ” αείἩ ΤΗΡΗΥΙ υμων. Αί- 

απο αἀποίαί ΤΗΡΗΥΙ: τινὲσ μὲν μτῷ λόγω ἡμῶν" ἀγέγνωσαν, διὰ τοῦ 
η. ὅθεν καὶ οὕτωσ ἐνόησαν"' εἲ δέ τισ οὐχ ὑπακούει τῷ λόγῳ ἐμοῦ τοῦ 
παύλου, τῷ διὰ τῆσ ἐπιστολῆσ ταύτησ οἱονεὶ λαλοῦντι, τοῦτον ση- 
μειοῦσθε καὶ ἔχετε ὧσ ἀφωρισμένον. ὃ δὲ µακάριοσ ἰωάννησ ὑμῶν 
ἄνεγνω, διὰ τοῦ υ, καὶ ἔδωκεν ἡμῖν νοεῖν ὅτι, εἴ τισ ἀπειθεῖ ὑμῖν, λέ- 
γουσι πφὸσ αὐτὸν ἃ διὰ τῆσ ἐμῆσ ἐπιστολῆσ ταύτησ ἐμαάθετε. Αἲ ἆε 
ΟἩτ ααἱάσςπι {α]]1 νἰάσείατ ΤΗΡΙΨΙ: πα]]ο οπῖπι αριά ΟΗΥ Ίοσυο ποη 

ημων Ἱηνεπίέαν, «ξ Ργαθείαεγ οοπιπ αά Ἡ. 1. 5,551 αἱδ,σῖθ ο1θ,557 εε19/35 οὲ 

121604 ηεο απῖσπαπι ἵπ νοτοῖς ΟἨτγβοδίοπηῖΙ Ιπεδί αποᾶ οοπίτα Ἠαπς 
1εοΙΙοπθ6Π {δβέείιγ: Ίρδα Υετο ἑὰ 4πάε εκ 6ΟΠΙΠΙ αἀβογίρδίπα5δ 54ΡΤα 

απαάταπί αἆ ημων. | δια τησ επιστολησ: Εα ὃν επιστ., τηῖὸ ροςί του- 
τον Ῥοηῦ (Ἠαβεί οηῖπ: ᾖτίπιο ρεγ ερἰδίοίαπι πιοίαίε). Νοίϊαίαγ αίαπη ο35ΣΓ 

ὃν. τ. Επιστ. απ 884 «οπΠΙἩΠΡΕΤΕ. | τουτον: 4Τ. το» τοιουτον | µη 
συναν. οπἵη ΝΑΥΙΕΡΗΣ ϱίεΕ 1Τ. ἆ ο (ἆ 6 μέ ποπ οοπιπεἰκοεαπιπῖ) 5ο 6οΡ 
0Η1654 (Τοανίραάἷς 19 11ε εοπιπιἰβεεαποὐπῖ, 5εᾷ εἀδετα]εῖ α]ϊαθαιιθ πες οοπιπη.) 

εων ς (6500) Τϊ Ῥταρδπη και «ΕΠΙ ΡΒΙ"ΕάΚΙΡ αἱ [ετο ΟΠΗ Ες πιῖὸ νρ 5ΥΥ 
αἴ αχ] αθίὮ Ῥαβείμ»τὸ Ἐπίμα]εοά Τμάτίε ΑπΙΟςΗ 1055 Ώαπι αἱ Τετίραα[ο 
19 (6ρᾷ ν]άε απίθ) Απςβ5 100 Απιοισί αἱ | συναναµιγνυσθε (ϱ” -μισγε- 

σθαι, Ε -μισγεσθε): -σθε αἱ ΡΌΘΙΞΕΚΙΡ αἱ Ρ]ετ ({εδίαπίαχ η εαπάθτη 

ΒΕΠΦΗΠΙ θ{απα ΟΠΗΠΘΒ απ] και µη Ῥταερεηέ, 1. 6. ΡΕΙ"Εα) ἔρστι νρ 5ύτ 

αἴτ Αγπῃ αθίὮ Βαςείμᾖτὸ γ6]] 4108 απίε αἀδοτιρδίπηιβ. Οδίεσαπι ΡβγΠι 
να]εῖ Ἠαο 1π το ᾳποά ΑΒ (Ίξεπῃ Ρ51”ΕΡΤΑΕΣ) 1Τ. -σθαι ριαεβρεηπί, απάτη 

αν 6ἳ ε Ἱππαπιετῖς ]οεῖς5 ἵηπ απ] αἱδδ]πιῖς οὖά Ῥτοπηῖδεια Ῥοπαπίας, 



ττ8δ κο, ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Ε’ 

[ νὰ ς ΔΝ ς -- λ - ε 

1Ύμδρθοις 10 καὶ μὴ ὧσ ἐχθρὸν ἠγεῖσθε, ἀλλὰ νουθετεῖτὲε ὧσ ἀδελφόν. 
ον πεις , -- "7 ον αμ.” η ο ζΑ 

16 αὐτὸσ δὲ ὁ κύριοσ τησ εἰρήνησ δφη ὑμῖν τὴν εἰρήνην διαπαν- 
Ν ’ { ’ ίᾱ - 

τὸσ ἐν παντὶ τρὀπῳ. ὁ Κύριοσ μετὰ πάντων ὑμῶν. 

1Τ Ὁ ἀσπασιὼσ τῇ ἑμῇ χειρὶ Παύλου, ὁ ἐστιν σημεῖον ἐν πά μὸσ τῇ ἐμῃ χειρ ημεῖον ἐν πάσῃ 
ο. 4 / ς / -” ’ -- - 

Ἐμδιῶθείιο ἐπιστολῇ οὕτωσ γράφω. 15 ἤ χάρισ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
ἃ : : 

Χριστου μετὰ πάντων υμῶν. 

ᾳπεπιαἁπποά μπω Ίος 1ρ8ο νετδα αρϱ"εαρ 1Τ. Ειλα]εοά σηµειουσθαι 

Ρτο -σιθε Ἰαθεπί. Αρποβοιπί νετο -σθαι εἴῖαπι ἆ 6 Ρο «ορ (Τετίραά[ε 
ἵ πε, ΠΟΠ πες Ιεσεπᾶπτα εδί, ααοά δα5 ἁπποΙαπα): παϊμΙ αμίάθιω νἱὰς- 

ἔαχ βοτ]ρίατας Ῥαπ]] ΡαΤΙΠΑ «ΟΠΥΕΠΙΥΘ τουτον σημµειουσθε µη συνανα- 
κιγγυσθαν αὐτω, πιπ]ίο 6ετίε πιαρῖς τ. σημ. µη συναναμιγνυσθε αυ. 

[να εντραπη: Απ ΙοςΠΙΝΣὸ ἵνα µη εντραπητε 

15. καν: ῬΆ 4 ο Τοτίριὰ 15 (που 1ΐέθιι ΑπβρΣ1ὐ οΙ8Η18 Απιῤγεί α|) οπι | Εα εκδρ. 

16. ο κυριοσ: ΕΣ, 48. 1150. 19933 919. αἱδδοι {6 νασὶχ ἀειπ]ᾶ ο 8εοσ | 

την ειρηνην: Α 613" οπι την | τροπω επι ΝΑ” "ΒΡΟΕΒΙΚΗΡ αἱ ζεγε ΟΠΙΠ 

εγταί «ορ Ειίμα]εοὰ Τμάνί Ώαπι (ατα π οπυαᾶ γε, αεί] ὑπ οπιπὲ φοᾶ 

/οσεγίῖς) ... 0 Ἰωη τυπω οππη ΑΡ πα 1Τ. 49. 4 ε Ερ νο Ρο Απιοτβί 
αἱ: Ίέεπι Οι625" 636. 4ποιη δἷς Περίσσα, Πεεί οὰά (οιηπεΒὈ) τροπω {ε- 

αἰαγὶ νίἀθαπίατ, οκ «ΟΠΑΠ Ἰη{ε]]αεσίιαγ. Ἠαυεί οπίΠι δίᾳ: τί ἐστιν. ,ἓν 

παντὶ τόπῳ"; πανταχόθεν βούλεται εἰρηνεύειν, ὧστε µηδαμόθεν 

ἔχειν φιλονεικίασ ἀφορκήν. πανταχοῦ γαρ εἰρήνη καλόν εἴο. Βτορίε- 

γεβαιιο είαπι Μοπί[. τόπῳ αἁ{ά1τ. 

18. ημων: ΕΤ οι; ΒΥΥΣΕΆ ΟΠ του κυρ. ημων / μετα παντων υμ. 8ἵΠΏ8 

αμην ουσ νἲἩ 1Τ. 44. 617” 116. [πα Πατ] Το] αγπιδοἩ Απιζιι (ες αά- 
4ἷς αμήν ΑΙΜΊ10)... ς (αὐ09) ΤΠ αάά αμην εππι ΝΕΑΡΕΕΘΚΕΙΡ αἱ Ρ]ει 

4 εξσνς (αεί. απη ἀεπιῖᾶ α) «ορ Αγταῖ αγπιἉδέ αείἩ ϱο Ἐπίμα]ξοὰ οίς 

Φαηβοτ]ρίο: κΕ” 1Τ. 4] προσ Φεσσαλονικεισ (3 -νεικεισ) Ὦ ... ΏΒ προσ 
Φεσσ. ῷ επληρωθη, αρχεται πρ. τιµοθεον α, Εᾷ ετελεσθη (5 -σθαι) 

πφυσ Όεσσ. β, ἄρχεται πρ. τιμοῦ. ᾱ. Τίεπι ἆ αἆ {εδδαἰοπίσετιδε «Π. 
(ὔχ αάᾶ εοτίδεπς αὖ αλιείς) εαρζίο ὑποίρίέ αἲ ἐὐπιοίλειαι Π., ἓ 6 επρῖ. 

αἄ ἐλεβρα]. 11. πο. α ἐπιοίμ. ἴ. επι ἔα ἐωρῖ. α ἐ]εδδαῖζ. Π1. πο. αἆ 

ο0Ιοδδεπδες ατοιὐπιεπήιηι, απι εαρ[ίοῖέ α ἰΠεδεα[οπίσεπδεΒ 8ο. Ῥοβίθαφπε 

5οαπ{έαχ ἐποράέ ερἰθιῖα α ἐὐπιοί]μειπι... ΑΗ” ΚΡ τ. 4Τ. 119. 139. αἱ 

πρ. Ψεσσ. Β εγθαφη απο αθηνων. Τ{6Ίῃ Ἠ του αγιου αποστολου παυ- 

λου προσ Φεσσαλ. δεύτερα. εγραφή απο αθηήνων. Ἀἰπι λίαν αἱ] πλ; 

Επίλα]εοᾷ προσ Θεσσαλ. Φευτεραισ (519) επιστολησ (α4άς τελοσ 2): 

εγραφηή απο αΏθηνων υπο παυλου και σιλουανου και τιµοὔεου...ς 

πρὺσ Φεσσαλονικεῖσ δευτέρα ἐγράφη ἀπὸ ἀθηνῶν: απο αθηνων 
ασποβοιηί εἰἶθτη «ορ ΦΥΤΡ ΕπίμαΙ Έμάττ αἱ]: εοπίτα ὁ {αοάίσεα Εἰδίάίαε 

ΥΥ5ΟΣ ϱἱ Ημοά]θει, 6. 44. Τ1. 91. αἱ 56 αἱ Ώγπορς ΌΟες απο ρωμησ. 
Ῥαβαῖπι αἀαἶξαν εἰῖαπι ὅια τυχικου (αἱ ΔΥΤΣΕΠ), δια σιλουανου και τυ- 

χικου (αξ ορ), δια σιλουανου και τιµοῦθεου (αἱ 1598.), Φε» Τι εἰ 

Οπιεβίπιιπα (1η Ρτο]ορο 1/αϊπο). Ῥταείετεα παπιθγαη{αχ στιχοι ϱς΄ (Κ1Ρ 

α] Ρία Επίμα!: 98. ϱις’, «ορ τπε), ἵπ κ  ρπ’. Νοππαἰἶ αἀάπηί: αναγ». 
α’, κεφφ.ς’. Τη Β α 68Ρ. ζα αἲ «γ ρετσίέαγ; απι {α οαρ]{π]α ΤΝ Πα βεπί. 



ΠΡΟΣ ΕΡΡΑΙΟΥΣ 1. πτο 

ΠΡΟΣ ΕΡΒΡΑΙΟΥΣ 

ο 

- Δ ς - 

1. ΠΙολυμερῶσ καὶ πολυτρόπωσ πάλαι ὁ θεὺσ λαλῄσασ τοῖς 
-- ’ .) ” κά ” ’ ’ 

πατράσιν ἐν τοῖσ προφήταισ επ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλά- 

 Ἠππο ορἰφίι]αε αἆ Ἠεῦταθος ]οσπι ἀ4θεάΙπιιδ (εοηβεηΗθηίθ ΤΠ, ΠΟΠ 

Ἰέοπι ς Τ1) 5εειξῖ εκεπΙρΙάπ ϱΟ4Ι6ΠΠ ΝΑΒΟΗΡ 11. 295. 4Τ. ὃτ. τ1. Τὸ. 

αϊογαπαι (οίῖαπι Ειιέα]σοά), Νεο αίεν εορζοᾶἁ (εΓ Ζαεβρη Ρταεί, Ρ. 
Τ4 5ᾳ). Εαπάσπι οτάἴπεπι {εβίαηπίαχγ οἴἵαπῃ ΑίΠαπαδία5 (ερῖςί. [εβί. 

99, αππϊ 966. Οοπβεπίῖὲ θῖαπι ΡΑ-Α{ΙΠ ἵη Ξγπορεί.) ΕρίρμαπΊας 515 
(ᾳπο Ίοεο εκροπ!ΐέ, ερῖδία]α αἁ ΡΠΙΙεπιοµα6πΙ απεπι Ίοεαπα αρα Ματεῖο- 

πθπι Πα Ὀιετῖέ, απεπα ἵη Ίρβα εεσ]εξῖα, Ῥοβίαπαπῃ απίεπι ἀῑσιί: ἐν τισὶὲ 

δὲ ἀντιγράφοισ τρισκαιδεκάτη πφὸ τῆσ πρὸσ ἑβραίουσ τεσσαρεσκαι- 
δεκάτησ τέτακται, αἀάῑ{: ἄλλα δὲ ἀντίγραφα ἔχει τὴν πρὸσ ἑβραίοισ 
δεκάτην πρὸ τῶν δύο τῶν πρὸσ τιµόθεον καὺ τίτον καὶ φιλήμονα.) 

Ογτῖ]]α5 (νο]. Ἡ, 9. ἀε τεσοία Βάθ, αβῖ Ιοεῖ εχ ερ. αἆ Ηεῦν ρεί1τῖ 

Ῥιαεεεάιπί ϱεΡρ. αἆ Τϊπι. εἰ Τ1{.) Είπα τα 5 (1η Ῥτο]ορο αἆ 14 ερρ. 

Ῥαμπ]1, εξ Ζαεασπῦξδ, ιβ] εἶδ ᾳααθ 49 ϱρ. αἆ Ηεῦν. ἀῑκιί αἀ[πηρσίε: ἐν- 

ταῦθα περικλείουσι τὴν κατὰ τὸν λαὸν ἰδιωτικὴν αἴξησιν αἱ ἐπιστο- 
λαί. Ῥετβῖϊ απίεπι: μετὰ ταύτασ αἱ πρὸσ τιμόθεον ἐτάχθησαν ἐπι- 
στολαὶ δύο αἴο.)) ΤΠπεοάοτθαίαδ (εππἆάεπι ογάίπεπι ἵπ ΟΠΠ 810 α 

ΟΠΙΠΕΡ ϐΘΡΡ Ῥαι]ἱ 5εαπἰέαχ) ΤοἩ. Ὦ απι. (αἱ Τπάτ{). Τάεπι οχᾷο ΟΡ8ΕΥ- 

γαϊαν 1ηΠ ϱΑΠΟΠΘ απὶ ἁἰσιίασ 60. οοποΙ)11 Παοδῖσσςηϊ (α. 964), απεπα ροδί 

ἀεπιππη αοἰῖ5δ εἶα5δ εοποΙᾖ1Ι αἀἁ]ίαπι 6556 {αΠίπΙΩ ΠΟΠ 6Θ6ΥέΙΠΙ 65ί. Αριιὰ 

Τα{ἱποβ 1ΠρΤΙΠΙΙ5 ΗΙΕΤΟΏΥΠΙΙ6 οἴπδάσπι ογαπῖς {65415 εξί, αἱ ἵπ ϱΡ. 

2. α Ῥαυ]παπα (Υα11. ΤΥ, 5τ4) εἴηρι]α 5ἷο οτάϊπαί: ευαπσφ. φιαίζιοτ: 

ερ. Γαιζὲ αἄ δερίεπι ἐοοἰεδίαδ, οοίαυα επιῖπι αἆ Πεύγαεος α ϱίεγίδφιε 

επίέγα ππιεγµπο ροπίζως, αά Πήπποίλειωπι, Ίλυπι, ΕΙίἴεπιοπεπι: ααίιδ αρο- 

βίοζογιπα: εΡρ. εερίεπι Ιαοοδί, Ρεἰτί, Ιολαππίς, {μάαε: αφοεαζιρεῖ [ολα 

πζθ. (Ίρ8ε Υετο Ἠ[εγ. ἵη ο. Απι. Ἐπ]ά, αῖδ παπα οτάἴπεπι ΠΟΠ 88- 

απἰἴαν.) Αραά Οαββδίοάοταπι [ηδή(αί{, οαρ. 14. αἆ Πεύγαεος πα 

Ροβί ϱρ. αὐ Οο]. εἴ απίε ϱρρ. αἆ ΤμεῬε. Ἱεσ]ίατ (1π Οοπιρ]εχκίοπίριι5 

γετο νι]ραίππι εος]θδίαε Τ/αἴἴπαα οχγάϊπεπι 5οαπ1ίαγ), Ίαπι 6αρτα ΡραΡ. 

069. αἆ Βπεπι ερὶβίπίαο αἆ (Θα]αίαδ ππθηῖο [πεία εδὲ εἶαδ οτά[ηῖε, 

4π6Ίη 6κεπιρ]αγ Ἱπάε Ὦ οοάεκ οχδεπρἰα5 εδί 5δεᾳιπίαπῃ «556 4οσεί 

οαρίἔα]ογατω ταϊῖο. Ἑκεερίί επίπα 1]]ο Ίπ εκειιρ]ατί ερ]δία]α αἆ ἨΗεῦτ. 

αρἰθέα]απη αἆ αα]αΐία, 5αΏ5εφιιεπίο απ ΕΡΙ. ερἰβία]α. ΒΙπη {ἐν Β{ 1η 

απ] αἱδεΙπηῖς νεγρ]οπῖ5 βαλμίάΐσαο πιεπηρταπϊ5 ΕΒοπιαηΐς, απαςδ ΙΠίεΥ 

9, 0ου. εἰ αἆ αα]. ερἰδίπ]απι αἆ Ηεῦτ. οο]]οσβί8απη Ἠαῦθτο αἱοίογ εβδί 

Ῥοῦρα ἵη εαία]οπο εοἆᾱ. εορί. πι58. απ ἵη Μι». Βορ. Ὑε]{τῖρ 888εΥ- 

ΥαΠίΠΥ ρας. 186. Τ,οηρθ Υετο βία ἱδείπηα ἵπ εζᾷ. Νονί Τεβί. εα εδί 

ταῖῖο, απαπῃ 1η απἰ]α]{αίθ πιακίπηπε αρπἆ Γα{1ποβ ΙπΥα]αίςδε 5ΕΙΙΗΠΒ. 



Τ80 τοι ΗΡΟΣ ΕΒΡΔΙΟΥΣ 

εν - ου] ” / ώ τ 

λησεν ἡμῖν ἐν υἱῷ, 3 ὃν ἔθηκεν κληρονόμον πάντων, δι οὗ καὶ 
3 - ο Ἀ η - / 
ἐποίγσεν τοὺσ αἰῶνασ, Ὁ ὃς ὢν ἀπαύγασμα τῇσ δόξησ καὶ χαρα- 

Ἠπυπο ογάἴπεπι ργ]πϊ αέ νΙάείατ {οβίαπίαχ οβηποπθς εοπο[]ογπα Ηϊρ- 

Ροπεηβῖς (α. 995) εἰ Οατιμαρϊπ]εηεῖς (α. 991). Ἠπῖπςδ απῖπῃ ἵη βία {π{1ς, 

ᾳπαθ αι{άθπι εαάεπῃ ᾳπαα Ιαπ (αί{ΠοΥ αΠΠΙ5 απίο Ἡϊρροπο Ρ]ασιθ- 

ταηέ τερεί]5βο ἀϊοππίαχ, Ἠαπο 1π Ιποᾶππα βοτ]ρέαπῃ δξὲ (οῇ αραᾶά Μαηβί 

ΠΠ, 924.):. Ραιδὶ αροδἰοῦ ερἰδίμἶίαε ἐγεαεούπι, εἴιδαεπι αὖ Πεύταεοξ τῶια 

(ἀπάςο Αἱ αραιά Τηποσρπ{ῖππῃ Ἱπ οε]εῦτί αἆ Ἐχεαρον. αρῖ5δο. {οἱοβαπαπι 

αρὶδία]α:. ΛΒαιιζί αροδἰοζζ ερἰδιζαε φιαζιογαεοῖπι). Ἐιπᾶσπα αρ]βίπ]ατατα 

(σθαάθοῖπῃ ΠἩΠΙΘΓΗΠΗ, αἆ Ἠεῦτ. αρὶδία]α ποπάιπΙ Ιπ ϱΑΠΟΠΘΠΙ τεοθρία, 

ΊβΙ οκ οαία]ορο Οα1 Ποπιαπὶ τε[ετί Επδαρίτ5δ Ἠϊεί,. 6ος]. 6, 90. Βοαᾶ 

πες ΥαΘΟΟΤΙΠΙ ἀθδαπί {θδίπιοπ]α αᾳπαθ Παβπογάπῃ πδαπῃ εοπβγπιαπ{, 

η]81 {οτίο ροΐΐα5 ἑαπίαπα αεα πα] απῃ ΤιαΙποταπ {εβδίαπίαχ εοπδιαε(μά]- 

Πθπη. Ούαπι 1Π τε Ίαπι Ερίρηαπ{ νετρα 51ργα αἰία]πας. Αά Ἠωπο 

αεοθάππ{, αἆποβ Απιρῤηιιοσομίας (ποη ἄτορογίι5) οοπιροβιαῖέ Ἰαπιρί αά 

Ῥθ]εποιτη, ἵπ απἱραβ τε]αί15 ϱΡϱρ. αἆ Ῥοπι., αἆ Οογ. ἆπαβραε, αἆ ἄα1., 

αἆ ΕΡΗ., αἲ ΕΠΙ. αἆ 091ο988., πά Τμ1εςδ8. ἁπαῦας, βογϊρείε5ο Ῥαυ]18 

ἁἰοϊίαν δύο τιμοθέφ' τίτῳ δὲ καὶ φιλήμονν μίαν ἑκατέρῳ" καὶ πρὸσ 
ἑβραίουσ μίαν τινὲσ δέ φασι τὴν πρὸσ ἑβραίουσ νόθον οὖκ εὖ λέ- 
γοντεσ᾽ γνησία γὰρ ἡ χάρισ. Βεαπιππέατ εαπάθιη οχά{ηθτη ροβέ ερῖφί. 
απ ῬΗ{]επι. «ο]]οσαπίαες κα Ἠερν. ερἰδίπ]απι οοᾱ. ΕΚΤ, αἱ Ρρετιπῃ. 

Ῥγαείεγεα αςσθδδογιπί αἆ Ταἰϊποταπι ΠδΙΠ δἐ]απῃ οες]αρία ΝΙβΙΡεΠδΙβ 

(οί Ταπ]]. ἆςα ρατ/ί]υ. Ἱερῖς ἀῑν. 0. 1. «αρ. 6.) εἰ Ααἰμίοραπα οσε]θδῖα. 

Γ[ηδοτ]ρί1ο: ΝΑΕΚ ὃ. 1Τ. 9Τ. 4Τ. 90. πδοῖ α] 841 οορ προσ εβραιοισ... 

Μ (ργαοπηϊςεῖ8 εγραφη απο ιταλιασ δια τιµοῦεου) η πφοσ εβρ. επιστ. 
(εαπι αἀ ἀίαππεηέο αποά Ῥαταϊη 1ρ58ἱ Ἰηδοχ]ρ{]οπί οοηγεηϊίς: εκτεθεισα 

ωσ εν πιγακι), Ῥ παυλου επιστολη προσ εβραιουσ, Τ του αγιου και 

παγευφηµου αποστ. παυλ. επιστολή πρ. εβραιουσ, αἱ πια προσ εβραι, 
επιστολη, η πρ. εβραι. επιστολη, πρ. εβραι. επιστ. παυλου, πρ. εὗραι. 
παυλου επιστολη, προσ εὔραι. επιστ. του αγιου παυλου είο ... 98εῖ 

παυλοσ αποστολοσ εβραιοισ ταδε συγγενεεσσιν ... 9 (αἱ. ἆ), αποά 
βαἱ15 ππεπιοταΡ]]ε δ5έ, 1η 5αυβοτ]ρίίοηο ερἰδία]αθ αἆ ΡΗΙΙΕΠΙΟΠΘΙΗ ΡΥ46- 

{6Υ ΤΙΟΥΕΠΙ Ο6ΟἨΒί8ΠἨΙΕΙΠΙ ΠΟΠ Ἰαρεί αρχεται πρ. εῷο. νε] 5ἰπιῖ]α, πες 

πιαρῖ5 Ἠαῦοαί Ιηβογ]ρίῖοπαπι 4παπ1 Ργορτίε ἀῑσαῖδ (ᾳποά οπίπι οἀϊάϊπηας, 

προσ εβραιουσ, ἰὰ πο Ἠααδίτηις πἰβὶ εχ πιαγρ]ηῖρας δαρετίονίρα5, αὈί 

Π(π]ας. τοραείϊ 5οἱαί) ... ἔ ΡῬιπθροδίίο ,αγραπιεπίο ἵπ αρἰδίο]απι αἆ 

Ἠεῦτθοςδ', επρζἰοἰέ ατφιιπιεπέιπι ἱποῖρι ἴρεα ερἰξίοῖα αἆ Πιεύγεοδ, απι (1π 

απο 1ρεῖ5 βΙηρα]οταπῃ ΙΙ Ὀτογαπι νατοί5 ρταεροβῖία εαπί ,,ατραππεη έπη 

Ἱέαπιααθ ,,Όχ6υεςδ'' νε] ,,οαρί{α]α!") ἴποῖρίέ ερἰδἰιζα αἆ Πιεύγαεοθ, ἔι αἆ 
Ἰεύγαεοξ; 8Υτ ερ. αἆ Ιεῦτ., 9ΥΤΡ ορ. Γαιζί αἴ Πεύν., ΑτΡΕΙΤΟΡ ερἰς, 

Πεὐγαεογιπι ...σ η πο. εβρ. ἐπιστ. παυλου, Ίἴεπι σθ (8 απ οπη88ο 

παυλου. 

Ι. 1. επ εσχατου ΟΙΠΙ ΝΑΒΡΕΚΙΜΡ 1Τ, αἱ Ίοηρο Ρία (10 αρ Βοτί) ἔνσ 

(113 πουἰθκύπιε ἀἴεῦιι 18ἱἱ8) οοΡ αγπι ΟΥ350 Εβπιθ]! 95. 106 ΑΕΠΙΤ5 Ὀια (τί 
35 6155 Ο)16: 1. οχζᾶᾱ αὐα Ἐπίμα]σοά ΟΥγτΙομ 554 ϱ1ἱ1ε5 566 ϱ{Ε]αΡΙ 101 
αι 110 Τά τιβ184: 4986 ῬλοιπαπΙδ10 Ώαπι α].... ς (Ξ- αὖ 52) επ εσχα- 

νο 
κας 



ΠΡΟΣ ΕΡΒΡΑΙΟΥΣ ας ΒΗ 

- 5 ; ες -- 

κτὴρ τῇσ ὑποστάσεωσ αὐτοῦ Φέρων τὲ τὰ πάντα τῷ ῥήματι τῇσ 
ο - -” Π ” , η 

δυνάµεωσ αὐτοῦ, καθαρισμὸν τῶν ἁμαρτιῶν ποιησάµένοσ ἔκά- δι εἰς 
. 3 ς τν εν / αα 3 ς -- 4 ο) φ 

ὕισεν ἐν δεξιᾷ τησ μεγαλωσύνησ εν υψηλοῖσ, τοσουτῳ κρείτ- 

των γενόµενοσ τῶν ἀγγέλων ὅσι) διαφυρώτερον παρ αὐτοὺσ κὲ- 

επων επτη 4Τ. 156Υ αἱ πα ᾱ ο (Ἠ15 πι πουἰβεὐπῖς ἀῑεδιις 118) Ἰιατ]. (πουζβεῖ- 

πιῖς ἀἱε. ἐπί) ϱγταῖτ αθί] Ο 15950 Μοε]]8α»δ1 93 Ονιμοάα ατα ΟγτΏς 149 
ΤΙΙΡα11 5550 Ῥε-Α(Π16 Τ]ματί α Π. 1. αἱ 

9. δι ου αἳ. Οτίεῖ Ῥαδηεχδτ εἰς... 109. διο | κ. εποιησεν τ. αιωνασ (α9’’) 
επ πΑΡΡεἰέεν 1Τ. ὃτ. 59. ἆ εί νς (μ15 εοιί εἰ ξαεοιιῖα) ΒΥΥ5ΕΔ ο0Ρ 
αθῖη Ονγεαί ΕΡΗ 156 Ἠιιςιηςςθ]] 92. 105 Α {1115 Τ1{ρα]] 6,550 Ογτί]μες 566. 911 α] 

Απιρβᾶο 1455 Α] πηα ...ς κ. τουσ αιω. εποι. εππι ΡΌΚΙΡ αἱ ρ]6; 5ΥΤΡ 
αγπι ΟΥ460 Τ14 Μπ] 58. 156 ΟγτΏΣ 161 Ῥαςυεχετ Οµτ Ειίμα]εοὰ Ογτβάτιο 
Τμάτί αἆ Π. 1. οι" Ώαπῃ α] 

ὃ. ΟΕ Ίας Ππδίρποπι Ίοσυπι Ο1επιῖοὀθ; ὃσ ὢν ἀαπαύγασμα τῆσ μεγαλωσύ- 
γησ αὐτοῦ τοσούτῳ μείζων ἐστὶν αγγέλων ὅσῳ διαφορώτερον ὄνομα 

κεκληρογόµηκεν. γέγραπται γὰρ οὕτωσ' ὁ ποιῶν τοὺσ ἀγγ. αὐτ. πνεύ- 
µατα καὶ τοὺσ λειτ. αὖ. πυρ. φλόγα. ἐπὶ δὲ τῷ υἱῷ αὐτοῦ οὕτωσ εἲ- 

πεν ὁ ὑεσπότησ" υἱόσ µου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γε. σε αἴτησαι παρ 
ἐμοῦ, καὶ ὁύσω σοι ἔθνη τὴν κληρογομίαν σου, καὶ τὴν κατάσχεσίν 
σου τὰ πέρατα τῆσ γῆσ. καὶ πάλιν λέγει πφὸσ αὐτόν" κάδου ἐκ δεξιῶν 
µου ἕωσ ἂν Φῶ τοὺς ἐχθρ. σου ὑποπόὸ. τ. ποὸ. σου. | φερων: 3 φα- 
γέρων, Βξ (αν εΓ85Ο) φέρω}, ΤΙΙΡΗ5 (5αεσμ]ο [εγε 1ὅ,) τεβιϊαία εξί Ρτῖ- 

πηλς πΙΏΣ5 ]εοίίο αἀθ[ίο ἁεσθηία φανερῶν πἀρο»ϊίαᾳιμα ποία: ἅμα- 

Θέστατε καὶ καχέ, ἄφεσ τὸ παλαιόν, μὴ µεταποίει | τησ ὀυνγαμ. αυτου: 

Μ 6133 οπι αυτου | καθαρισµο» 8ἶιε δι ἑαυτου (αυτου) επι ΝΑΗΡΌΡ 

1τ. 463 4Τ. 60. εαἲϊχί12Τ Γνρ ατπι ΟΥΤΗΣ330 Ρ1ά1τΙ 16 Ἐμί]α]σοὰ Ογτβὰ 
110 Ῥ5-Α(Π557 Ἐαπιέοπὶ (το γαρ ,καθαφρισμον των αμαρτιων ποιησα- 
μεγοσ'' τουτο ὅηλον εἰς) εἰπε»ιογ5θὸ βοᾷι] Οαβ81οάρδΣ.... ς ΤΙ ργααπι 

ὃν εαυτου εΙΙΏ ΡΕΕΚΙΙΝ αἱ Ρ]εν ἆ ο (ΠἱΣ ρε ἔρδιπι Ριιγοαίίοπε Ῥεοο. 

7αεία) Βγταϊτ (αῖαπι αεί ασποδοαῖῖ, Ι{επισί «ορ αὈί οδί Φε φιεπι Γεοῦ 

δαποὐ(ῇοαίϊόπεπι ρεεο.) Αιδ63 ΟἩτ (οοπιπιθαηία{αγ ο{άαπι5θ) Τηάτί Ώατη 
ἵχί Απρρεες πιες1 (ρμγφαξίοπε Ῥεες. α δὲ Γαοία). Τετ ϱ3 19Τ. ὁν αυτου, 

Ἱέεπι Τ]ματί αἆ Ἡ. ]. αἀποίαῃπδ το ὃν αυτου ὁασεωσ αναγινωσκευ! 
πφοσηχει αντι του δι ἑαυτου". | τ. αμαθτιων 8ἵπε ημων ουπι ΝΤΑΒΡ3 

ΕΞΝΡ 6133 εαἲἰχῖ13Τ ᾷ εξ νρ ορ ΑΥΙΣΕΝ ΙαθίΙ ΟΥΤΗΓ330 Α]ι962 οχοᾶᾶ 
εἰεᾶά αα Τ141τ1Τ6 Ἐί]α]εοὰ ΟΥΥβ4 10 Ταπιπεδίδόθ Α] Αιρ (αἲ απίε) 
Φρα ἱ 0αβ8ΙοάβρΣ3...,ς (64009) αἆᾷ ημων επ (Νό υμων) ΡΕΕ" ΚΙ, 1ἱβο]ιδ: 
αἱ Ῥ]ετ ΦΥΤΡ ατπι ατὲ Α{Ιδ63 ΟµΥ Τμάτί Ρ5-ΑΙΗ557 Ώαπι αᾱ η. ]. | ποι- 

ηοαμενοσ Ροδί τω» αµαρτ. [ημ.] επι ΝΑΒΡΕΝΜΡ 1Τ. Τ. 46. ΑΤ. τὸ. 

116. 1δἱὲεί ομΙΣΙ121 4 ο [νρ αἲπι Τ]4 0116 ΟΥΤΗΓ350 ΑΙΠ565 Επίμα]οοά 
ΟΥτβά 110 Ῥ».-ΑΙΗΔ01 Ώαπιέοπῃ Αισ αἱ]... ς Τί απἲθ τ. αμ. [ημ.] εστι ΚΙ, 
αἱ Ρ]ετ 5ΥΤΡ ΟΗΥ Τμάτί Ταπιϊχί οἰπεδί α] | μεγαλωσυνησ: ΡΕΙΡ 1156]θ' 
αἱ μεγαλοσυν. 

4. τοσούτω: Ρ -των, τδ. 109. Αἱ1ι158 ε443.τουν, δτ” -το | αφειττων: ϱ 
Ο36Γ πριττω, ϱς 9193 258. οδετ 156Υ αἰἰΧΙ135 κρειττω, ΤΝ ΚΕΙ κρειττον 
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ᾖτ89 Ἱ 9, ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 

| ὁ 2/ / Ν μ}. .ω 

κληρονόµηκεν ὄνομα. Ὁ τίνι γὰρ εἰπέν ποτε τῶν ἀγγέλων" υἱόσ 
ΑΡΗ; . / / Ν ν 2 - 

που εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγένηγκά σε; καὶ πάλι ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ 
λ / : η 

εἰσ πατέρα καὶ αὐτὺσ ἔσται µοι εἰσ υἱόν; ϐ ὅταν δὲ πάλιν εἶσα- 
/ Δ / η. Ν 3 

}άγῃ τὸν πρωτότοκον εισ τὴν οἰκουμένην, λέγει καὶ προσκυνησά- 
3 ” 2, -- . 

τωσαν αὐτῷ πάντεσ ἄγγελοι Θεοῦ. τ καὶ πρὺσ μὲν τοὺσ ἀγγέλουσ 
, κ ις - ῃ 3 2 ” ; Δ 

λέγει΄ ὁ ποιῶν τοὺσ ἀγγέλουσ αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺσ λειτουργοὺσ 
3 -- Λ / 5 μ λ Λ (ασ Ἡ ς / ς . 

αυτοῦ πυρὸσ φλογα, προσ δὲ τον υἱὸν᾽ ο Ὀρύνοσ σου ὁ ὣεὺσ 
3 Ν ιό ” ο [ος Ν το ρα 2 / ο 8 

εἰσ τὸν αιῶνα του αἰῶώνοσ, καὶ  ῥάβδοσ τῇσ εὐθύτητοσ ῥάβδοσ 
” / 2 /’ / ϱ) - 

τῇσ βασιλείασ σου. 9) ἠγάπησασ δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησασ ἀδικίαν 
Ν τὰ ”/ ς ς 2 2 ’ 

διὰ τοῦτο ἔχρισέν σε, ὁ Φεὐσ, ὁ Θεόσ σου ἔλαιον ἀγαλλιάσεωσ παρὰ 
Δ / . 3 Δ Δ - 

τοὺσ µετόχουσ σου. 10 καί σὺ κατ ἀρχὰσ κύριε τὴν γῆν ἐθε- 
ο Εὶ - 5 Ἀ δα 

µελίωσασ, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σου εἰσὶν οἱ οὐρανοί:. 11 αὐτοὶ 

Γπων αγγελων: Β οπι των, Ίΐαοπι (ν]ᾶε αἲ ν. ) ΟΙεπιτοπῃ | οσω (45616: 

48. 46. αἱ ΑΙΗΤ59 οσον): κ 219. Κδετ Ρ]εοί Αίμεοᾶ αάὰ γαι 

δ. ποτε αηίθ των αγγελ. ΕΙΠΙ ΝΑΒΡΡΕΙΟΕΥΊΚΙΜΡ αἱ {θγο ΟΠΙΠ ἆ 6 (Ἠ] αἴί- 

φιιαπζο απφεἶογιιπι αίαί) ἓ νε 8ΥΤΡ Ειςθς]οῦΣ είς... Ρ8Υ"ΕΕΙΣ 9. ο 

βγγ»οἩ ροβί τ. αγγελων.... ΟΥτΙΟΙδΟ5 οπι | εσομαι αυτω εἲ. κ... νἩ 

οπι αυτω 

Τ. προσ µεν τ. αγγελουσ: ϱ"Ε" Τ1. ἆ ο αείἩ 01156015 (πο 1Μεπιδή ἰσθ) αἀά 

αυτου | πνευµατα οἱ. Ο]1επιῖο 56 Ο γή 359 α(Ιπί 5,968. 909 Ἐπαπισε]] 115 ϱίο: 
ΡΕ 1. 99. 6133 Τ1. εἴ5ολδ- ἆ ο αεί] πνευμα 

8. του αιωνοσ: Β 1Τ. οἱ | Και οΙΠΙ ΝΑΒΡ"Ε"ΝΜ 1Π. ἆ ο απ {οἱ α]ἱασμη 
ορ Ογτβ415, βίο ΤΙ: καί: ῥάῤδος οίς.... 6 οἱ 6ΝΙ ΕΕ" ΚΗΡ α] {6γ6 
οπΊΏ { νς (αἱ. Πα ἀεπιῖα α1) αγταῖτ ααι ΟἡΥ Επίμα]εοᾶ Ογχίλεςδτ8. ὅ8ι 

Ὅμαάτε Οτο 165 Ώαπη αἱ [ή ραῤδοσ εμπι ΔΑΒΝ 1π. ΟΥΓΒΔΤ5 ({α εί]απι 
[16 πω. πππαν1εεᾶ πιαῖ ϱχ ΘΙΤΟΙΘ 49 8)... ς (Γμπεᾶ πια] ν]ὰθ απίε) 
Τί ραβδοσ εππη ΤΕΚΗΡ 5ομδ: αἱ {ογο ος ΟΝΥ Επίμα]τοὰ Ογνίδες 518. 
851 Τμᾶτί ΟΗτοπ1θὐ 0οβιπ{ῦ” Ώαπι αἱ | τησ ευθυτητοσ ΟΝΠη ΝΔΑΡΝΜ 1Τ. 

(ε 5ραίίο) ΟγΥΔάΤδ.,. ς Τί οἵη τησ 6υπΙ ΡΕΚΙΡ 1ἱ5εμό' αἱ {εγο ΟΠΠ 

ΟΥ τε]] αἱ απίθ. κ” Ροδί ή ραῤδοσ ρταεἰεγπιδτῖ τησ ευθητ. ϱαῤὂος, 

απας κᾶ 54ΡΡΙ | ϱαῤδοσ 5ες ουσ ΝΑΡΝ 1Τ. ΟγτβάΤὸ.νν ς Τϊ η ραβὸ. 
οσπι ΡΕΚΙΡ {ἱ56]θδ: αἱ {ογο ΟΠΙΠ ΟΠΣ τε]] αἱ απίθ | βασιλ. σου εππι ΑΏ 

ΕΚΙΝΡ αἱ οπιπ ἆ ο Ενᾳ το] Ον ΕπίμαΙεοᾶ ΟΥΓΒᾶ εἰο... ΝΒ βασιλ. 
αυτου :1 ᾳπαθ Ίος νδγδα οοπίτα ς ἀεά]ηαβ, οαἆεπι {ετα β]ηριι]α απς- 

ἑοτ]ίπίο {ία οἱ ἀΐνογρα α ΙΧ Χ., βρονπῖ πεφποευη{ ηὶδί αγ γῖαπη {εβίῖ- 

Ρα5 απίαροπαδ; Ἠππςα 1Π πΙοᾶΠη αἰεπα Ἱηαπα α νετὺῖς ΗΧΧ ἀϊδοεδδυπα 

6556 πππΊπαο ΡγοῦαΡ]]θ α8ί. αὐτου εχίγεπιο 1οςο οείετῖς ραπ]]ο πιπα8 

να]εί. 

ϐ, αδιχιαν οιπι ΝΑ 1Τ. 99. 48. ὅτ. 8Ρ9 α]δ αρ ΑΙὲ 0156πποδς ὃ ΟΥ γβά 5 

ΟἨτοη1ό5,.. ς Ἡϊ ανοµιαν (3 -μιασ) οἳη ἨΏΡΕΚΙΗΜΡ {5ο]δ: α] ῥρ]ευ 

ΟΗσ5θ πιοπἰξ Ογγί]ας ὅτδ ο/σαί 155 Τ]άτε Ώαπι αἱ, Ἰίεπι ΑΥΥΡ εἰ (ὑεϊφωξέα- 
ἐπ) ἆςο {νρ::1,ΧΧεᾶ ανοµιαν, πί οἵαπι ΝἩ αίς; 5εἆ Α αἱ Εαδάθηι 
119. 9885 Α]ι559 α] | ελαιον: Β1, 4] ελεον, ΌΕΙ3 ελεοσ 



ΠΡΟΣ ΕΡΡΑΙΟΥΣ 28 ' π8υ 

3 - Ν Ν / - ο / ε ς / / 

ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεισ᾽ και πάντεσ ὧσ ἱμάτιον παλαιωῦ]- 
Ν «ς Δ , 2 /ς. 2 Ν τμ έν / 

σονται, 132 καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἀλλάξεισ αὐτοὺσ και αλλαγήσονται, 
Δ Ν ε πλ 4 [κ τ Ν Αλ 2 3 / Δ , Δ 

σὺ δὲ ὁ αὐτὸσ εἶ καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσιν. 19 πρὺσ τίνα δὲ 
ο 4 / . τς 0 Ἂ κ χ Ρ5109(110),1 

τῶν ἀγγέλων εἰρηκέν ποτε᾽ κάθου ἐκ δεξιῶν µου ἕωσ ἄν δω τουσ Νι ο. 
3 ; ς / -- -- να ον , 3 

ἐχθρούσ σου ὑποπύδιον τῶν ποδῶν σου; 14 οὐχὶ πάντεσ εἰσιν 
3 Δ Ν 

λειτουργικὰ πνεύματα εἰσ διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺσ µέλ- 

λοντασ κληρονομεῖν σωτηρία»: 

Ἡ. 

1 4ιὰ τούτο δεῖ περισσοτέρωσ πφροσέχειν ἡμῶσ τοῖσ ἀκουσθεῖ- 
/ - ς ον ς ὃν / Ν ) σα ὃν 19 

σιν, µήποτε παραρυῶμεν. 32 εἰ γὰρ ο δί αγγέλων λαληδεισ λόγος. ΔοἲΤ, 59 
4 Ωω) 3 - ’ Ν κα, Γ ” 

ἐγένετο ῥέβαιοσ, και πᾶσα παράβασισ κα! παρακοὴ έλαβεν ἔγδικον 

µισθαποδοσία», Ὁ πῶσ ἡμεῖσ ἐκφευξόμεθα τηλικαύτισ ἀμελήσαν- 

11. διαμένεισ: Ίος αεοεπία 1, 1ἱ8ε1θ: αἱ πἰσί Ρ]α... ΡΕΕΝ αἱ ἀεθνς 
διαμενεῖσ, Ρεγπιαπεὀῖς 

19. ὥσει: ΡΕ. Ώαπι ὧσ | αλλαξεισ επι κ ρ"(ε(ῦ α{ν1) 48. ἆ ε ξνς (εἴ. 
8Πι ἀεπαῖά αἱ: ποπ Ίζεπι {α Ἠατ]Ἅ), Ίτεπι εκ ϱς 1ὲ Ιπί550ο Ῥογιπείτηος δὲ 
Οτπί 1/τ1. 145 (ποῦ Ίέεπι ΟΥ1535) Βα513155 είο... ς Ίμη ΤΙ ελιξεισ οππῃ νο 

(ειλιξ.)ΑΕΡΕΚΙΜΡ αἱ ἴετο οπή {απ Πατ)” αγταῖς ζορ ασπῃ αεί ΟΥ Ει- 

επα]εοά Τμάτὲ Ογτβεί15 Ώαπη αἱ :: πί ΤΧΧ (οξ οἱ. Έρα 94, 4), 5εά νῖᾶα 
απίθ | αυτουσ 8ΐπε αἀάΙίαπη ΟΠ ΡΕΚΤΜΡ αἱ οπ]Π ἔνς (εί. απ. ἀεπιῖά 

81) «ορ βγταῦ: ΟἩν Επια]εοὰ Τματί είς... Τη αἆά ωσ ιµατιον οἳπα 

ΝΑΒΡ” (56ᾷ ὧσ ειµατ. αλληγΥ. ΟΠΙΊ85Ο και ΠΠ βΠομαπη εβιοῖαπ{) ἆ α 
{α αγπι αθί]ῃ (5ο ἆ ο πιμαδίς [ος εἰ ἑαπιφπαπι υεδέπιεπιέμηι πιέαδιπήπι, 

1ΐέθπι αθίἩ; Ιΐοπι Ε εκ ρ"είς «οηβαν{{ και ωσ ειµατιον αλλαγ.) | συ δε: 

κ” αἀά και 56 Ίρ5ε (α{ν1) ριποῖς ποίαν1ΐ | ο αυτος: 1Τ. αυτοσ | Αα” 

εγκλειψουσιν 

19. εωσ αν (εῦ. Ῥοείος”Ἠ): ϱΎ ΕΣ οπι αν | δΤ. οπι σου ρτῖ 
14. διαχονιαν αἱ. Οτ1,16Τ. 39,30. 495. 4,191. 450 ϱ{Ρα]1 1450 αιἴπί 33561 αρ58εΡ 

ΕΠΒΡΙΑΕ 335 ϱ{ΙΠΘΟΡΗ 149 Νγβα1)655 ΟΥτῖοΒ 61 αμα]]αη 152 ρΐα... Ὦ ΟΥ1519 
εἰδ0 ῥιακογιασ 

Π. 1. δεν περισσοτερ.: ΝΕ ΥΕ περ. δει, 1Τ. περισσ. Ροβί προσ. ηµ. Ρο. | 
προσεχ. ἦµμασ εππι ΝΑΒΡΕ 1Τ. 98. οα1ἳΣί 140 Ενρ (οροτέεί οὔδετυατε πρβ) 
Α11Φ965 Ἐπίμα]εοά Αισίτ]ὃ (ορογέεί αζίεπάετε ποβ)...ς ημασ προσεχ. 
εστι ΚΙΡ αἱ ρ]ετ Τμάτί Ώαπι α]: Ἱίεπα ἆ 6 ορογέεί πιο απιρ[ζμς ἔπέιμεγὶ | 

παραρυωµεν οἳπι ΝΑΡ" Ρ”ΤΡ 1Τ. 4. 1150. 199. ηΣΟΣ αἱ ΥΙΡΊΊΕ ΕΤ Έπ- 

ἰπα]σοά,.. ς παραρρυωµεν εππι ΒδρέΕκ»Η αἱ Ρ]ετ. Οεἴεταπι Μ ΟΠ1 ν. 
1,, ΟἩχ τοτο ποη Ἠαβεί π]θί διο 2ρή περισσοτ. ημ. προσεχειν τοισ 
ακουσύ. 

9. αγγελων: 1, αγγελου | ελαβεν ενδικον: 1Τ. ὃτ, εγδι. ελαβ. 

ὃ. εκφευξοµεθα: 51. 109. ἀδει α119 ἔοζο -ξωμεθδα 



88, ὅ- 7 

1 Οο 16, 27 
ΈΡΙ 1, 00 

Ἐο 11, 86 

πι 9 4. ΠΡΟΣ ΕΡΡΑΙΟΥΣ 

η [ο4 3 Ν ” - 3 - / [4 Ν 

τεσ σωτηρίασ; ἥτισ αρχήν λαβουσα λαλεῖϊσθαι δια του κυρίου, υπὸ 
- μετ εω ω / -” - 

τῶν ἀκουσάντων εἰσ ἡμᾶσ ἐβεβαιώθη, 34 συνεπιμαρτυροῦντοσ τοῦ 
- , ΔΝ Ν ον . 

Θεου σηµείοισ τε καὶ τέρασιν καὶ ποικίλαισ δυνάµεσιν καὶ πγεύµα- 
« - ΔΝ - /. 

τοσ ἁγίου μερισμοῖσ κατὰ τὴν αυτου Φέλησι. 
2 Ν ς 3 ’ 

ὃ Οὐ γὰρ ἀγγέλοισ ὑπέταξεν τν οἰκουμένην τὴν μέλλουσα», 
Αα. -- 9, ε / ; λ ’ . 2 / 

περι ᾗσ λαλουμεν. ϐ διἑμαρτύρατο δὲ που τισ λέγων τί ἐστιν ἄν- 
/ -”-.. Ἂ ἵ ο 

Ὄρωποσ ὅτι µιμνήσκῃ αὐτοῦ; ἢ υἱῶσ ἀνθρώπου ὅτι ἐπισκέπτῃ αὐ- 
Π Γ Π ο Ά / » 2 / ς λ - 

τόν; ᾖἵ ἠλάττωσασ αὐτὸν βραχί τι παρ ἀγγέλουσ, δύξῃ και τιµή 
[ / οἱ η « « » - 

ἐστεφάνωσασ αὐτόν, ὃ πάντα ὑπέταξασ ὑποκάτω τῶν ποδῶν 
3 ο - ΔΝ « - ’ Ν ᾳ. -- 

αυτου. ἐν τῷ γὰρ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα οὐδὲν ἄφηκεν αὐτῷ 
; - - ᾽ Ὦ « - - ε 

ἀνυπότακτον" νῦν δὲ οὕπω ὁὀρῶμεν αὐτῷ τὰ πάντα υποτεταγµένα. 
Δ νἈ ) / 3 2 /’ λ ’ ’ 2 ν 

9 τὸν δὲ βραχύ τι παρ ἀγγέλουσ Πλαττωμενον βλεποµεν 1ησουν 
ν Δ - ’ ; Ν ο ᾳ 

διὰ τὸ πάθηµα τοῦ Βανάτου δόξῃ καὶ τιµῇ ἐἑστεφανωμέχον, ὅπως 
’ αν Ες Δ ” ΔΝ .) - 

χάριτι Θεου ὑπὲρ παντὸσ γεύσηται ὃανάτου. 10 ἔπρεπεν γὰρ αυτῷ, 

Δ. συνεπιµαρτ. εἴ. Οτεαί εοτ13 εἰς... Β" συνµαρτ., Βὲ συµµαρτ. | τε: 

ΜΡ 17. 41. 44. 106. 109, 114. αἱδδετ α] [οτεΙό αππι ΟχΟΔί 6οσ1” ΟἨγήθ 
α] οἵη, πθς εχρτίπι {να (οοπίτα ἆ ϱ δἰρπίδ φιιοφμε εἰ) | αυτου: Ρ8Ε17ΕΕτ" 

του Ψεου 

δ. υπεταξεν: ο Εἔ νε (εἴ. απι ἀεπιία Ἰα] αἲ; Ποπ Ιΐ6πι {α {οἱ Πατ)” α]) 

ΟἨτοη 163 αᾶᾷ ο Θεοσ 

6. τι επ ΝΑΒΟΞΟΙΣΡΕΤΕΕΤΚΕΙ, αἱ Γ6γθ ΟΙΗΠ Ευρ βγταΐτ αγπι αθίὮ ΟµΥδή- 5ἳ 

ΟΗτου163 Τμάτε είς ... 1,πεᾶ πΠΙἩ τισ εαπι ορ 21ὲεί ἆ ε {ο] «ορ Επί]μα] 
σοᾷ Ώαπα (:: Ίξεπα 1ιΧΧ εκ Α αἱ πια) | αιμνησκη: ΙΤ. αἱ πα (4 αρ Ἀοτί, 

8 αρ ΜΙΙΠ) ΕιίμαΙέοᾷ -.σκει (αἱ απο εῖαπι επισκεπτει) 

Τ. ἠλαττωσασ: Ρ3 ελαττ- | εστεφα. αυτον 8ίπθ αἀα[ίαπη οπΠ1 ΒΡΟΕΡ3Χ, 

δ. 98. 58. 99. 48. 44. 4. 5Τ. Τὸ. ΤΑ. 108. 1ΤΤ. 119. 958. αδΟς (119 δρ 

5οτί) αἱ Ρ]1560 βυτεᾶᾶ οιεᾶᾶ αῑα οἱ ΑΥΤΡ χι ΟµΥ Ώαπη ΤΗΡΗΥΙ Οεο ... 
ς (Ξ- αρ Β2) αἀὰ και κατεστησασ αυτον ἐπι τα εργα των χειρων σου, 

έθπι Γή [και - σου] οπτη ΝΑΟΡΕΜΡ 191. αἱ βραΐ πια ἆ ε {νρ σορ ΒΥΓ 

5ος (αἲ Ἰαπη π1άπη) ϱίρ ο.” ασ αεί Ἐπίμα]έοά Τμάτι Βεᾶα] αἱ (: αἲ 

ΤΧΧ) 

8. εν τω γαρ ΕΠΙ ΝΒΡΕΜ 98....5 εν γαρ τω ΕΠΙ ΑΟΚΙΡ αἱ [εγε ΟΠΠ 
ος Εαίμα]σοά Τ]άτί αἱ | αυτω ρτῖ: Ὦ ᾱ ο (ειδίσίεπᾶο αιίεπι οπιιῖα) 

ΑΥΤΩΊ5Ο ΟΠ, ΥΤΡ Ἠαδεῖ ς. οῦ., αίαιε Ἠϊης Τη [αυτω] | τα παντα: ΡΕ 

υταίς ϱ0Ρ απἲθ υποταξαι ΡοΏ | ορωµεν εἰς ... ἃ ε οἴδεπιιδ οπιπῖα εἴιιδ 

αδτεσία 

9. βλεποµεν: 1 -πωμεν | χαριτι Θεου 6ππῃ ΝΑΒΟΡΕΚΤΙΡ αἱ (εκ 6173) οππη 

4 ο {νς οοΡρ (5ΥΣΕΝ ν]ᾷς Ροβέ, 1ΐθτη αΤ8) ΒΥΤΡ απ αεἰὮ ο4 ἆ8]α πριᾶ 
Οχά 41 Ἐιβρ9θ41 Α:Π44 ΟΝσ Εαίλα]εοὰ ΟγΥπεδί92. 195 ε{σβρρ ἠιάτι359 (ος, 
αρ ΤΠάτεδα ϱ{0τ 1π ἀθ[επδίοπίριας ΟΥΣΙΗ1) εἰξεδί ΡΑ5Ο1355 ϱΙΕΡΡ 34 οἱ 
ΗΡΙ Ἠιοτεδ]αί5 ἘμιςΙπΕδΙ 1,164 ο] (ΑΥΥΣΕΒ Βςο: {ρδε επᾶπι ἄειι ΏεΥ 4γα- 
ἐἶαπι διιαπι Ὢτο οπιπίδιις οιδίαυῖέ πιογέέπι; βΙπιϊ]1έοτ ατε είίαπι φιιδαυῖέ 



ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5 10. Τ5σ 

ν η Ν / Ν ν τ Ν ’ Ν ο 3 ν 4. 

δι ον τὰ παντα και δι οὗ τὰ παντα, πολλουσ υἱουσ εισ δύξαν 
ῴ ’ Δ 2 Δ ” ’ -” ’ 

αγαγόντα τὸν αρχηγὸν τησ σωτηρίασ αὐτῶν διὰ παθηµάτων τε- 

πιογίεπι ϱγο πού Ἱοφμε ρε ϱαἰίαπι ἀεί) ... Μ 613”. 5γτοᾶἁ πεδιοτῖαπογαπη 

(ας αὈααηί οίαπι ΤΕΡΗΥΙ εἰ Οες) βγτζοὰ Βεϊάε]ροτΏ ατρείτορ Ονή41- 
995. 895. 450 ϱι]π{3,δΙ5. 560 ΤΠάοσπιορ Τμάνιδ 04 ε{ αᾱ Ἡ. 1. (Θα αραά 
Ματῖαπι Μετοαί. εἆ. 6115659) Απαθίαβαῦῦραδ (βαθο. ΥΠ. ἵπ 11ρτο «οΠ{Γ. 
1α4ά4ᾳ608, 4πθ6ιῃ Παίΐπε οὐ ]ά1ί οαπῖα. Απἲ, Τμεοίξ. ΠΠ.) εά αρ ΗΙετεα] 3 

ΑπιζἒιςἍνδἳ ε(δ,δτο Ἐα]ρίτα»α 30 γ]ρειίγο]ι” χωρισ Θεου. Πα οπῖπη, αἲ 
αὐδε ἰδδεπιοπία απ] ης ασοσαταί]ά5 ΡΤΟΡΟΠΕΙΠΗΕ, ἆ4ε Νερδίοτ]απί5 

ΤΙΡΗΥΙ: οἳ δὲ νεστοριανοὺὶ παραποιοῦντεσ τὴν γραφήν φασι' χωρὶσ 
Θεοῦ ὑπὲρ παντὸσ γεύσηται, ἵνα σιυστήσωσιν ὅτι ἐσταυρωμένῳ τῷ 
χριστῷ οὐ συνῆν ἡ Φεότησ ἅτε μὴ καθ ὑπόστασιν αὐτῷ ἠνωμένη 
ἀλλὰ κατὰ σχέσιν. πρὸσ οἱ σ ὀρθόδοξόσ τισ χλευάζων τὴν ἀνοησίαν 
αὐτῶν εἶπεν ὅτι ἐχέτω, ὧὥσ φατε, ἡ γραφή, καὶ οὕτωσ οὖν ὑπὲρ ἡμῶν 
ἐστὶ τὸ λεγόμενον χωρὶσ γὰρ Θεοῦ ὑπὲρ παντὸσ ἄλλου ἀπέθανεν ὁ 

κύριοσ καὶ ὑπὲρ τῶν ἀγγέλων εἰα. Βἰπαϊμέετ Όεο. Ἐκ εοᾱ. πείἀε]ῦευρ. 
Τταεπιθ]]1α5 εἀ1άῑί (οἳ βο]ααΓ αἆ Ἠ. ].) ρδε επύπι εποερἰο ἄεο ρε δεπε]ι- 

οεπέίαπι 8ιαπι το φιιονῖς Ποπιῦπε (ιιβδίαυτέ πιοτίέεπι. Νες α)ῑίεν εά ΡατΙ5 πιῖΏ 

οἱ εάμαίιοτῖ Ἱέοπι οοπβγπιαί χωρισ ({εδίε Ττερ) ΑΥΤΙΙΕΝΤ15Τ (Μις. Βτὶί 

121151) ΙΡ αἆ χωρισ ο." εοττεσίοχ τ6ςεΏΒ αἀποίαν]1ί Ι6οίΙοηεπῃ Θ.Πῃ ἵη 
ουᾶά. Νεβίοτίαπ]5 Ἠαβθεγί. ΑεσθᾶΙί ατρεἰτορ: 4πιαγε χωρισ Όεου, φιῦ 

εωπι δὲ Γεοεγαί ἑεπιρίωπι, φιδίαυτί πιοτίεπι το οπιπθιι Ποπιπίδις. Ἐκ 
γαθεῖς νοτο ραἰτῖριας δἷο ΟΥ 941: χωρὶσ Φεοῦ ὑπὲρ παντὸσ ἐγεύσατο 
Θανάτου, ἢ ὅπερ ἔν τισι κεῖται τῇσ πρὸσ ἑβραίουσ ἀντιγράφοισ »,χά- 
ρυτι Θεοῦ". Πθπιθ ὁ δὲ βουλόμενοσ ἀληθεύειν καὶ ἓν τούτῳ τὸ 
ἐνεργοῦν τὸν καϊάφαν (1ο 11, 60) - συγχρήσεται τῷ ὅπωσ' χάριτι ἢ 
χωρὶσ θεοῦ ὑπὲρ παντὸσ γεύσηται θανάτου, καὶ ἐπιστήσει τῷ ,,ὑπὲρ 
παντὸσ'' καὶ τῷ ,,χωρὶσ Θεοῦ ὑπὲρ παντόσ." οαἰδδ μόνου ἰησοῦ τὸ 
πάντων τῇσ ἁμαρτίασ φορτίον ἐν τῷ ὑπὲρ τῶν ὅλων χωρὶσ Θεοῦ 
σταυρῷ ἀναλαρεῖν εἰσ ἑαυτὸν καὶ βαστάσαι τῇ µεγάλη αὐτοῦ ἰσχιῖ 

ῥεδυνημένου. επι τεκρίο]ς αἆ Ίππο 1οσιπη”. 5ο νῦν οὖν ὅτε ἡ οἴκονο- 

μία τοῦ ὑπὲρ πάντων πάθουσ τοῦ υἱοῦ τηῦ ἀνθρώπου γίνεται οὐ 

χωρὶσ Θεοῦ. ΑἀάαΙπΙ4515 «Ναπ επι βαροτίας ἀῑχίββεί αιιοᾶ Ῥτο 

οπιη] ῥεηετθ ΠΗΠΙΔΠΟ γεάρπιρΕίοπεπη βοπιθήρεπη ἀ4εάΙββαί, πέ 08 αιῖ 

1η. Ρεεσαίοτάπῃ εαρθϊνΠπίε [επεραπίαγ γαάϊπιεγαί, ἀπ θἴπε ἄεο ϱγο 

οπωπέθιι πιοτίεπι φιιδίαί"', 61560. Εί εἵ ααἲς Π]]ιά αβρῖεῖαί ααοά ἁῑσι 

αμοβίοίαβ8 - εἴ Ἱ]]ιὰ μέ εἶπε ἄεο Ὢγο οπιπἰδι φιδίαγεί πιοτέεπι΄", εἰς, 

Ὀ]φετίε ταείαί Ίοςππη ΤΠ ἆ οΥ πιορ σ8! 141; γελοιότατον δή τι πάσχοι- 
σιν ἐνταῦθα τὸ ,,χωφὶσ Θεοῦ" ἐναλλάττοντεσ καὶ ποιοῦντεσ ,,χάριτι 
Φεοῦ", οὐ προσέχοντεσ τῇ ἀκολουθίᾳ τῆσ γραφῆσ, ἀλλ ἀπὸ τοῦ μὴ 
συνιέναι ὅτι ποτὲ ἔφη τὸ ,,χωρὶσ Φεοῦ [ἀδιαφόρωσ ἐξαλείφοντεσ μὲν 
ἐκεῖνο, τιθέντεσ δὲ τὸ δοκοῦν αὐτοῖσ εὔκολον εἶναι πρὸσ τν 
τί γαρ ἐνταῦθα προέχεντο͵ τῷ παύλῳ ἵνα ἐπαγγέλῃ τὸ »χάρετι θεοῦ' 

τίσ δὲ αὐτὸν ἦγε πρὸσ τοῦτο ἀκολουθία; --- εἰπὼν γὰρ ὅτι »χωρὶσ 

δεοῦ ἐγεύσατο τοῦ θανάτου’’, οὐδὲν πρὀσ τοῦτο παραβλαβείσησ τῆσ 

Φεύτητοσ, καὶ διὰ τοῦτο ἀπὸ τῆσ οἰκείασ φύσεωσ τὴν κατὰ βραχὶ 
τοῦτο ἐλάττωσιν πα εἰς, Οοπιπεμία ιτ οἶαμῃ Τ]μάτί αἆ }ὼ. 

ΤΙΡΟΗΡΝΡΟΚΝΕ, Ν.Τ. 14. ΟΡ 



ο ΦΑΕΙ ΠΡΟΣ ΕΒΡΛΙΟΥΣ 

ς -- ά ς / Ν ς / ῤ ῃ 

πιο 1ο λειῶσαι. 11 ὅ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι εξ ἐνὺσ πάντεσ 
. κ -- . 

δι ἦν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺσ αὐτοὺσ καλεῖν, 13 λέγων 
- ” - 2 - ’ ε 

Ῥε2ίϱ9,28 ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖσ ἀδελφοῖσ µου, ἓν µέσῳ ἐκκλησίασ 
ς / Ν / ο κοκ λ”. Δ ελ.) τω λ 

28.39 ὑμνήσω σε. 19 καὶ πάλιν ἐγὼ ἔσομαι πεποιθὼσ ἐπ᾽ αὐτῷ. και 
Ν 4 ο] ς / λ 3 

Ἠκβ,1τ» πάλιν ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ µοι ἔδωκεν ὁ 8 εύσ. 14 ἐπεὶ οὖν 
160ο15,.56 , ῳ ΄ ὃν ΄ ὃ τὴ ϱΊ111ο τα παιδία κεκοινῶνηκεν αἱματοσ και σαρκθσ, και αὐτὸσ παραπλη- 

- - ο Δ ο, ιά Ν 
σίωσ µετέσχεν τῶν αὐτῶν, ἵνα διὰ τοῦ Θανατου καταργήσῃ τὸν 

Δ / ο, ο / νι λ  ΑΜ' λ / Ν 

τὸ πράτοσ ἔχοντα τοῦ Θανάτου, τοῦτ ἔστιν τὸν διάβολον, 159 καὶ 
ο) / / ο / / Ν Γ - ω ”/’ 

απαλλάξῃ τούτουσ Όσοι φὀβῳ Θανάτου διὰ παντὸσ τοῦ ζην ἔνο- 
3 Δ / 

χοι ἦσαν δουλίασ. 16 οὐ γὰρ δήπου ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται, 
Ν 2) 

ἀλλὰ σπέρµατοσ ᾿ἄβραὰμ ἐπιλαμβάνεται. ΙΤ ὅθεν ὤφειλεν 

(τοῦτο γὰρ εἶπεν" ὅπωσ χωρὶσ Θεοῦ - Θανάτου. μόνη, φησίν, ἡ θεία 
φύσισ ἀνενδεήσ, τἆλλα δὲ πάντα τοῦ τῇῆσ ἐνανθρωπήσεωσ ἐδεῖτο 
φαρμάκου) οἰδάθ (τοῦτο καὶ ἐν τῇ πρὸσ ἑβραί. φησίν' ὅπωσ χωρὶσ - 

θανάτου. µύνη δὲ ἡ Θεία φύσισ ἀνενδεήσ, πασα δὲ ἡ κτίσισ ἐδεῖτο 
τοῦ τῆσ οἰκογομίασ φαρμάκου. Ἡ 19 αιι{οπηβα]α{ 5. Τ1515 Ἠαῤραε: , Ομτῖ- 

8έα5 ογαΐία ἀεὶ, 51να, αί ἵπ ααἱθαβάαπι οχεπηρ|ατῖθιι5 Ἰορ]έαν, αὖδφιιε ὧεο 

Ρτο οπιπΊῦια5 πποτίααβ αδἰ. Ηίβ εκ {θβΙπιοπ]ῖ5 οθγίαπι Ώου θ8ί, πῖ- 

πίπηθ α Νοδίοτ]απίβ 1εοί]οηπί5 χωρισ Όεου οχγἱρίπεπι τερθίθπάαπι 68956: 
ΊβΏω θηἶπι ΟΥΙς66ΠΘΒ Ἰπ «ο. β1ΐ5 ἹπνεπΙ{. Νθο βἵπο ῥρτοραΙϊ τεα1ς 

βΡρεοῖα ἀῑο]ίιχ χωρισ Θεου αἆ νεγΏα νΕΥΒΙ8 δ. ουὐδεν αφηκεν αυτω αγ- 

υποταμτ. αἀποίϊαίπΙη 6586 οοη]αίο 1 0ο 156, 97. ἸΙπᾶῬθ νετο ποῦ ῥρεγ 

ΘΙΤΟΓΟΕΙΠ αᾱ ν. 9. {γαοίαπι ογοάΙάστῖπι, 88εἆ απΠβαπι οπ]ρῖαπι ἀαίαπα 

οπιοπάαἰϊοπ] ΥΘΤΡΟΣΙΠΙ χαριτι Φεου ἀορπικίίσαε. Θιαε απἰάσπι α]- 

Ῥα58 ποη ἀἱδρ]ϊσθταί {11856 ΠΟἨ ΠΙΙΤΗΠΗ. | γευσηται: ϱ3 -σεται 

11. καλειν: 1Τ. καλων | αδελφουσ αυτουσ: Μ Αγταίτ αυτ. αδελφ. ΟΕ πας 

Ρΐδί. ΒοΡΗ. οχ οοἆβδΚεν 314 πΏ] θ8ὲ: δια τούτο ουν ου φειδοµαν ουδε 

επαισχυνοµίαι καλων Ίµασ αδελφουσ µου. 

{9. εν μεσω πί ΝΒΟΡΕΠΚΦΗΙΜ είς ... ΑΡ 47. ἐµµεσω 

15. επ αυτω (ἆ ε ὑπ 1ο, {να ἴπ σιώπ): ον] 1. εν αυτω | εγω εσ. πεποιθ 
επ αυτω: ΒΥΤΡ ΤΩΒ 6ο εγο δὲ ἴπι Ραΐγεπι εἰ τῑίε ειτέ ποῖ]ιό πι Πζζωπι 

14. αιµατ. και σαρκ. (α0’’) ουπι ΝΒΟΡΕΜΡ 11. 91. 4Τ. 19Τ. οἰϊχί ἆ ο 
απη ἔα αἱ 139πῃ ϱ0Ρ ΒΥΥΡ ΥΠ Οτἰπ{δ,120 ἨΏιις ἆθπι4δ0 ϱ{Ρ8 615 ΑΕ]44- 516 Ουτ 

Ἀγ4δ ϱ0Ἠχ6ξ ΟγχῖοἩ 565 ο(πο5ίὅ. 41 οἱΛ495 οἱαΗΡ Τ]μάτιδ 108]... ς σαρκ. 

κ. αιματ. 64 ΕΣ, αἱ Ρ]εχ ἓ νρε]ο ἀαπιῖά {οἱ ΒΥΥδΕὮ αθίἩ ΟυΙΠί 5,63. 902 

Ειίπα]οοά Ογτίομ 820 Τμάτί αἆ Π. 1. αν ον οι, 1”τ. 1905 Ὥαπα αἱ Απιῦ δά 
9,513 ΑιςΡ5115 ΗΙεγέδαδ | των αυτων αἵ. Οτ]πί 5,65. 130 Ἠδάεη συ Τμᾶνε 
αἁ Ἰ. 1. εἰνατἹ αἱςε: ϱ"Ε" (ἆ ο εουταρίο εογιπιᾶεπι γαξδίοπε) ΕΙβΡ5615 

Τιιά τι 539 ΗΙετεδαὮ αὰᾷ παθηµατων | δια του Θανατου αἱ. 05,555: 585 
Ἐαδάεπι 450 Α145: 515 ο{ο: ϱ"ΕΧ ἆ ο αἀά θανατον 

15. απαλλαξη: ΚΙΡ αἱ ρ8ας απαλλαξεν... Δ αποκαταλλαξη | δουλιασ 

ΟΚ ΔΡΤΗΗΡ αἱ (αἱ 4, 24. 5, 1. αοσθαῖέ Α).... ς Ιμη Τὶ δουλειασ ή 
«ΑΒορῦόσιος" κδῆτιν αἱ Ρ]6Υ 



ΠΡΟΣ ΕΒΡΛΙΟΥΣ ὃ, ὅ. τ8δτ 

4 , «- 2 δι « - σ 3 , / λ 
κατα πάντα τοῖσ αδελφοῖσ οµοιωθηναι, ἵνα ἐλεύμων γένηται καὶ 

Ν / 

πιστὺσ ἀρχιερεὺσ τὰ πρὸσ τὺν Θεόν, εἰς τὺ ἱλάσκεσθαι τὰσ 
ε ) ες σα 2 σ Δ ’ ὧν / 

ἁμαρτίασ τοῦ λαοῦ. 15 ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν αὐτὸσ πειρασθεία, 

δύναται τοῖσ πειραζοµένοισ βοηθῆσαι. 

11. 
ο .] νο ’ ’ 

1 Ὅδεν, ἀδελφοί ἅγιοι, κλήσεωσ ἐπουραγίου μέτοχοι, κατανοή- 
ΔΝ 2 / .« .) - - - 

σατε τὸν ἀπύστολον και ἀρχιερέα τῇσ ὁμολογίασ ἡμῶν Ἰησοῦν, 
” - ’ ΔΝ .. - . - 

2 πιστὸν ὄντα τῷ ποιῄσαντι αὐτόν, ὧσ καὶ Μωύσησ ἐν ὕλῳ τῷ 
2 2 - 8 ’ Δ (ο 5 Ν αν ὼς/ 

οικῳ αυτου. πλείονοσ γὰρ οὗτοσ δύξησ παρὰ Μωῦὺσην ἠξίωται 
.΄ὁ Ν 2 -- ) « 

καθ ὅσον πλείονα τιμῆν ἔχει τοῦ οἴκου ὁ κατασκευάσασ αὐτόν. 
- ον ” ’ ε 

4 πᾶσ γὰρ οἶκοσ κατασκευάζεται ὑπό τινοσ, ὁ δὲ πάντα κατασκευ- 
/ / Δ .. - Δ Δ 5 σ ” 5”, 3 ” ίς 

ἄσασ Θεόσ. Ὁ καὶ Μωῦσησ μὲν πιστὺσ ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ὧσ 

1Τ. Α ὠμοιωθηναι | τασ αµιαρτιασ: Α 11. ΑΙΙ516 (εχεβά αἰἷα) Ογεᾶά πιοδο 
(5εᾶ αἱ 1ρ5ῖ Βιοί) ταισ αµαρτιαισ (ἆ ο ΑπιζμᾶαΣ μέ επρίἰατεί Ῥεεσαία, 
{νρ ιἱ τερτορίαγεί ἀείίοία, Αιρβθζο πιεγ1 αἆ βγορᾶζαπάμπι Άγο ἄεζίο- 

ἐς, ΨἱσειίσοἩ ὅ αἴ ἄεργεοαπᾶιπαι Ἅγο ἀε[ίοί{θ) 

18. πεπονθεν: ΡΕ ἆᾱ 6 Ροδί αυτοσ Ροπ | πειρασδθεισ (ναε]ε ἀεπι]ά {οἱ αἱ, 

ΏΟπ 1{6πι απ 1 Α1186ἨτΏ ἴπ φιιο Ῥαβδιβ εδί ἴρθο εί ἐεπίαίις; ἆ ϱ -- ἔρθε 

εαρεγέιις Ῥαξσιιδ εἰ): κ οπι (5αρΡΙ6) 

ΠΠ. 1. κατανοήσατε (4 ο πίπιπιζηί, { νο οοποιζεγαίε) ... Ώ8ΙΣ κατανοή- 

σετε | ιησου» ΙΠΙ ΔΑΒΟΡΜΡ 11. 94. ΑΠ. 6133 Τὸ. οα[ἰχί ὰ ο { νρ 5αἩ 
«ορ αθίὮ Α{Π5Φ1: 5τυ. 515 ϱἱΡ4]] 5116. 101. 105 ΟΎγθΡΡ 16 Εαίλμα]οοᾶ Τμ ἀτιὂδὸ 
ΏαπιΏοςί 560 ΑπιΡΗά 5/13 41... ς (-- 0 Φα) χριστον νήσου 6ππη παίπαβς 
νῖκ τιν. Πἴθπη ΟΡΡΟΕΚΙ, αἱ Ίοηρο Ρ]α (18 Ἱ. 6. ΟΠΠ αρ Φοτ1) βγταίτ ασπι 

Ομσῖῖ Τ]άτί αά Ἡ. 1. Ώαπι αἆ µ. 1. αἱ (Ον3351 εχογτεσ ουν αρχιερ. µε- 

γαν καν αποστολο» τησ. χρι.) Η1553 κησουν χριστον ... Οππύ ή τ ΟΥτ 
13 6ΒΡΡ 155. 350 {απίατη χριστον, ΟἡγΙθέωπι 

9. µωυσησ οππι ΟΚΗΡ 1Τ. αἱ ρ]α (19 αρ Βοιτ1) ἆ ο {νροᾶά (αἱ [α ἀεπιῖα) 
5αἩ σορ ΟΗΥ1: Επθια]εοὰ Τμάτί αἱο (ν]ᾶς είίαπι α νν. δ. δ. 16. αΏί 

ασσαἀμηέ ΝΒΡΗ είς)... 6 µωσήσ ΟΝΠΙ ΝΑΒΡΕΝ αἱ δαί πηὰ απι Ώαπη | 

ολω «πΠῃ ΝΑΟΡΕΚΙΜΡ αἱ οπιπσ]ά ἆ ο { νο βγταίτ αγπη αείὮ Οµτ Επίηα] 
οοᾷ ΟγΥΥπεΣι6ὸ Τμάγε Ώαπη αἱ... Β ΒΑΠ ϱ0Ρ (επι τον οικον) 3τε ΟΥτ 
σαΐ 169 ΑπηζΗΑᾶ 5/515 ϱῃ 

8. ουτοσ ὀοξησ ΟΠΠ ΝΑΒΟΡΕΡ ὃτ. 48. 41. 116. ἃ ε ΟµΥ15... ς (Ξ αυ ὁσ) 
Φοξησ οὐτοσ (1 -τωσ) οαπι ΚΙΜ αἱ ρ]ετ ἔνρ Επίμα]σοᾶ Τμάγί Ώαπι 

ηοδίὔθθ ϱ{ αἆ Ἡ. Ἱ. α].... ΑΕΠ ΒΑΦΕ5Α415 ΟΠ1 ουτοσ | µωυσην ουπι ΝΒΟΡ3 
(-σεωσ)είῦκίΡ αἱ Ρ]ὰ οίο... ς µωση» οππι ΑΡΞΕΝΜ είο. ΟΕ αᾶ ν. 2. 

Δ, παντα οἶπι ΝΑΒΟ"ΡΕεἴκν 1Τ. 6Τ33 ΟΠΙΙΠΟΣΟΙ,.,ς (409) Ρταεπι τα 
οππι Ο0ΡΟΒΙΡ αἱ Ρ]εν απ ΟΙΓ Ἠπαίμα]οοᾶ Τμάτε Ώαπι (αί.ποδίσθ0) | 

πατασκευασασ: κ σκευασασ 

ῦ. µωνσησ οµΠΙ ΝΟΡΕΚΙΡ Είο... 6 μµωσησ ευπὶ ΑΠΜ αἵο. ΟΙ αά νυν. ο. ὃ. 
505 

ὃν 5 
Νπι 19,7 

2 
Νιη 12, Ἱ 
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Ῥᾳ 94 (95), 
8-11 

Ἑκ 17, Ἱ 
Ντη 14, 93 8 

188 9, 6. ο ΠΡΟΣ ΕΡΡΑΙΟΥΣ 

.] / ” Λ { 

Θεράπων εἰσ µαρτίριον τῶν λαληθησοµένων, ϐ ἉΧριστὺσ δὲ ὧσ 
« ΄ 3 - τσ ο. [ὁ ο 

υἱὸσ ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ, οὗ οἶκόσ ἐσμεν ἡμεῖσ, ἐὰν τὴν παρρησίαν 
καὶ τὸ καύχηµα τῇσ ἐλπίδοσ µέχρι τέλουσ βεβαίαν κατάσχωµεν. 

’ Ν .. 6 - 2λ - 

Τ «ιό, καθὼσ λέγει τὸ πνεύμα τὸ ἅγιον σήμέρον ἐὰν τῆσ φῶ- 

νῆσ αὐτοῦ ἀκούσητε, ὃ μὴ σκληρύνητε τὰσ Καρδίασ ὑμῶν ὧσ ἐν 
τῷ παραπικρασμῷ κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ πειρασμοὺ ἐν τῇ ἐρήμῳ, 

ϱ οὗ ἐπείρασαν οἱ πατέρεσ ὑμῶν ἐν δοκιµασίᾳ καὶ εἶδον τὰ ἔργα 

µου τεσσεράκοντα ἔτη. 10 διὸ προσώχθισα τῇ γενεᾷ ταύτῃ καὶ 

εἶπον' ἀεὶ πλανῶνται τῇ Καρδίᾳ᾽ αὐτοὶ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὰσ ὁδούσ 

ϐ. οὗ οἳ. ΓΙά1239 Α:]Ι509 Ηίργερ 84 4αμιδ,δΙΤ ρίο.,, 68’ οσ οππι ΡΜ 6. 

οτ”” ἆ ο ἓ νρ Τιεῖ[6)315 Απιριος 1501 α] (Γμαϊϊπὶ Πϊ φµαε ἄοπιιβ, 6ΟΠ{Γ8 
Ηίετ ομζιε ἄοπωιθ) | εαν ουπι Ν΄ (Ίρβο ϱχ καν ϱοΥτ)ΕΡΤΕ3ΜΡ 17., Ίτεπι οἱ 

ἆθείνρ Απιρῤᾶά ...ς έεανπερ εἰΙΠι ΝΕΑΟΡΟΕΊ "ΚΙ, αἱ [ετο οπιη Ο)Γ18 

Ῥαί]μα]σοά Τμάτί Ώαπι αἱ Τ,οἳ[θ,315 οὗ ἑαπιεπ 1: πίτα ὃ, 14 (αἳ. Ἱτ νρ 
δἳ φιίάεπι, δὲ ἑαπιεπ) εανπερ ποη Βιοῖ, πες πιαρῖς 6, ὃ | μεχρι τελουσ 

βεβαιαν ΕΠΙ ΝΑΟΡΕΚΙΝΜΡ αἱ ΟΠΣ (4. κατασχ. βεβαι.) ἆ ε ἔνς δγτα!ῖτ 

(ΒΥΙΣΟΗ ποη αχρτίπι βεβαιαν) «ΟΡ αΓΠΙ βδἴΠΡΡ ΟµΥ Ειπίμα]σοά Τμάνς 

Ώαπι αἱ (Ηἱετάβτηαδ οὗ ἑαπιεπ ϱτύιοζρίιπι φιιδἐαπέίαε Ἱιδγμε α Ίπεπι Τίγ- 

πιιπι ἐεπέαπιιμδ, να {81518 πιεπιοτία αἆ ν. 14 αὈθδγταβδς). Είίαπη 10, 29 

νοτῦίβ κατεχωµεν την οµολογιαν τησ ελπιδοσ εἀἀῑάῑί αροβίο]αβ ακλινή 
εως ΤΙ ΟπΠ1 611 Β αθίΠΤο Τ,οΙ{315 ΑπιζΙοδ:: ν. {14 γετῥα Ἱξία που Βιοί 

ἐν τω παραπικρασµω: Ἀ εν τω πιρασµω 

εους ϱ"ΕἈ οπου | επειρασαν βἶπο αἀ ἁἰίαπι οππῃ ν” ΑπορΆεἨ 1Τ. ἆ ο ΤιοίΙ 
315, ς (409) αάά µε επῃ ΝΕΡΕΕΊΚΙΝΡ αἱ [ετο ΟΠΠ Ενρ ΒΥΤΗΙΓ ΑΥΓ 

(ΒείἩ αἀά εἰἰπι) «ορ (αρ Ὠϊ εί Ίμας; αἰῑίεν ΜΙ1 να]έ, απεπι 5δεα παν 

ἨΤι88) Ομ Εαίμα]εοᾶ Τμάτί Ώαπι αἱ ΑπιῦδΡΙΕ 58 5,θτά:: µε εἰ]απι ΧΧΧ 
εἆ ϱ5 94., 5εά κ αβπιαῖ αἱ ραιις Ἱέα]α οπι, νἱἀδίπταια ες Ναπῃ 14, 22 
Ἱπ]αίππι. | υμων: Α ημων | εν δοκιµασια (α)9/) σπα Ν"ΑΒΟΡΕΝΡ 1Τ. Τὸ. 
191. ἃ ο (ὗπ επρεγπιεπίο) «ορ Ο1]απιῖὸ (Φε. ρταεςεα{ῖ λεγει γαρ που ἡ 

γθαφη) Βιαίμα]έοᾶ..,, ς εδοκιμασαν µε οεππι ΝΕΡΕΚΙ, αἱ Ρρ]οτ ἓνρ βγτα 

ΆΣΠΏ αθίὮ ΟΠεΣῖ: 35 ΟΥτεΙαρῃ 505 Τμάτί Ώαπῃ αἱ Το1 (315 (ξα αρ 1] εἴ 

Βαῦ ἐθείαίασ) Απιρβρις μαῦ. 6οᾱ οκ Ἠὶ5 οπι µε Ενρ 8ΥΙΣΕΝ 1ιοἳῇ Απιῦ :: 
Πα οίἶαπι ΤΧΧ, βεᾷ νἲΒ αἱ οπι µε (ΓΙ 0Ιδὺ οπι εδοκιμ. εἳ η Ρβ εἱ α 
Ηεῦχ) | ειδον: ΑΟΡ αἱ Γἱ45δ ιδον | τεσσερακοντα 6Η ΝΑΡ"Ο.... 6 Τη 
τεσσαρακ. «Τη ΒΕΚΙΜΡ αἱ οπιηί,.. ΡΕ π. 

10. διο: 45. ὅδ. 115. 116. αδετ” ΚΡΟΙ α15 ΟΠΠ | προσωχδισα: 1Ρ ΑΤ. 8] πι 
(6 αρ Βοσί) -χΦησα | ταυτη (αΡ”) επι ΝαΒΡ’Ν 6. 17. 98. στ, 6133 ( 
γρ ϱεπεγαίϊοπέ Πωῖα, ἃἆ ο ΦεΊ6 ἐδία) Ο]επιῖὸ (5εἆ λεγει γαρ που η γραΡη 

ΡγαεσεςΙ() ... ς εκεινή οιπι ΟΡΕΒΚΙΡ αἱ Ρ]ει βυτΏ ϱ0Ρ ΤΠ αθί] Ειιὸ 

σε 1τά Ον Επίμα]εοὰ ΟγτΕΙΑΡΗ 595 Τ]μάτι Ώαπι αἲ :: αἱ ΤΧΧ, πες Βις 
1εειῖο, ηὶδί αποά 1411] δ οχ 1ρβο ρβα]πιο ταυτη ἀὶ | ειπον οππη ΝΗΟ 

ΡΕΕΚΙΗΝΜΡ αἱ ρ]εν Οἶεπι Ρἱά (15 π{απίς) ΟἩν Τμάτί είς... Γη ειπα ΟΙη 

ΑΡὺ (Ἠ ειπαν) 4. 1Τ. 89. 98. 49. Τ9. Τὸ. Τ4. 119. 114. ΟἩτβοπιοδο Είαλ 

οοὰ ΟΥΥΕΙΑΡΗ :: Πα ΓΕΝΝ, εεἁ ρατ]ίου Βιοί ]6σιῖο 
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[ιά ” 3 - ) » 2 3 Ν 

µου, 11 ὧσ ὤμοσα ἐν τῇ ΟΡΥΠ µου εἰ εἰσελεύσονται εἰσ τὴν κατά- 
’ Πῶ ὃν / ιδ λ, ’ ΄ ” ” [ὰ - 

παυσίν µου. 12 βλέπετε, ἀδελφοί, µήποτε ἔσται ἔν τινι ὑμῶν καρ- 
Δ « ερ] ολα, 1 - - - 

δία πονηρὰ ἀπιστίασ ἐν τῷ ἀποστῆναι ἀπὸ Θεοῦ ζῶντοσ, 19 ἀλλὰ 
νὰ 2 ; ο.” μ τ / 

παρακαλεῖτε ἑαυτοὺσ καθ ἑκάστην ἡμέραν, ἄχρισ οὗ τὸ σήμερον 
- σ ΔΝ ο ” -- ’ 

καλεῖται, ἵνα μὴ σκληρυνΌῃ τισ ἐξ ὑμῶν ἀπάτῃ τῇσ ἁμαρτίασ᾽ 

14 μέτοχοι γὰρ τοῦ Χριστοῦ γεγόναµεν, ἐάνπερ τὴν ἀρχὴν τῇσ ὑπο- 
’ / /’ / / 5” 5 ’ 

στάσεωσ µέχρι τέλουσ βεβαίαν κατάσχωµεν. 15 ἐν τῷ λέγεσθαι” 
΄ 34 ” ο. 3” ” ” / Δ / 

σήµερον ἐὰν τσ φωνῆσ αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰσ καρ- 
5 - ιά - ” ΄ ’ 

δίασ ὑμῶν ὧσ ἓν τῷ παραπικρασμφ᾽ 10 τήεσ γὰρ ἀκούσαντεσ 

παρεπήραναν; ἀλλ οὐ πάντεσ οἱ ἐξελθόντεσ ἐξ «4{ἠγύπτου διὰ 
.. ’ Δ ’ 2 - 

Μωῦσέωσ; 11 τίσιν δὲ προσώχθισεν τεσσεράκοντα ἔτη; οὐχὶ τοῖσ 

19. βλεπετε: 114. αἀᾶ δε, ἆ ε αοεἰμαίτ ζίαφιμε | εν τινε: ο νά οπι εν (αι 
εν των υ τεβογ]ρία) ι 

1δ. αχρισ: Μ -ρι | καλειται, πί ἆ ϱ ἄοπεο ]ιοᾶίε φοσαέµθ, Τμοῖ315 ἆοπεο 
λοᾶίε υοσαίιγ, ἔνρ ἄοπεο ]ιοᾶϊε οορποπιϊπαίιη' ({ -πιϊπείιγ) οίο ... Α0 αἱ 

καλειτε | τισ εξ υµων ΟἵΙπΙ ΝΑΟΗΜΡ 1Τ. δτ. 4Τ. Τδ. αἱ πια {νρ «ορ ΒΥΓ 
568 ατπι Οἡτ Επέα]οοᾶ ΟΥΤΕΙΑΡΗ 555 ΤΗΡΗΥΙ Τιοῖ[1δα].... ας ὃσ Ίωμπ Τί 
εξ υμων τισ οι ΒΡΕΚΙ, αἱ ρ]α (15 αρ Βοχ]) ἆ ο 5ΥΤΡ Τμάτί Ώαπι | 

τησ αµαρτιασ ... ΡΕΤ” αµαρτιαισ 

14. του χριστου γεγοναµεν ΟΙΙΠΙ ΝΑΒΟΡΕΗΜΡ 1Τ. ὃτ. Τὸ. 19τ. ἆ « ἓνρ 

Ο514353 οἰεαῖ εΡΗ 194 (οπ]ῖβδο του) Εβδ επι 199 6ἱΡ5 150 ἨΕπ{πα]οοὰ ΟγΤΕΙΒΡΗ 

395 Ώαπῃ Τιοἰ(315 α].... ς (Ξ αὐ 52) γεγοναµ. του (1, 8ἱ ραις Εαδάεπι 
οπι) χριστου οπι ΚΙ, αἱ Ρ]6ι αγ Εδάετη 15 ΟΥ Τμάτί αἱ | υποστα- 
σεωσ (613"" πιστεωσ. ΟΕ ΟΙ1δ1 τί ἐστιν ἀρχὴ τῆσ ὑποστάσεωσ; τὴν 
πίστιν λέγει): ΑΤ1.219. ενς Ηϊετερ ἆδπιας 5,511 (Πο Ἱέθπη ϱΡ αά Ρτϊποῖρ 

3658 ηες Τ,οἳ [”15) αἀά αυτου 

15. Τμῃ κατάσχωμµεν, 15 ἐν οἱ παθαπικρασμῷ. 1 | σκληρυνητε: Ὁ 
ωσ (ΟΜ1δΙ ωσπερ): Μ 44. Τ4. 1Τ4. 219. α9ΟΓΣ οπη 

16. τίνεσ αἲ οίίαπι ΒΥΥΣΟΝ 36, Τίεπι ΤΗάτί: κατ ἐρώτησιν τὸ πρώτον (1. 
6. τινεσ πδᾳιθ παρεπικραναν) ἀναγνωστέον' τὸ δὲ δεύτερον (1. 6. αλλ 

ου πξα μωυσεωσ) μὴ ἀποφαντικῶσ ἀλλὰ καθ’ ὑπόκρισιν. ΟοπβεπΗί 
ΟµΓ: τίνων µέμνηται, φησί, σκληρυν θέντων; τίνων δὲ ἀπειθησάντων; 
Τίεπι (ος 0Η) Ώαπι: εἰπὼν τὴν µαρτυρίαν καὶ ἐρώτησιν ἐπάγει, ὅπερ 
ποιεῖ τὸν λόγον σαφῆ....ς (0 Βπ) τινὲσ, πὲ ΤΜΡ δτ. αἱ Επίπα]σος, 
Νεος αἰῑίες ἆ ο Γνρ «0οΡ ΒΥΤΡ. | αλλου: Τέ να δεᾷ ποπ, επι οΟΡ ΒΥΤΡ 

(8εᾷ «οἆ αρ ἨΠίίε ο ου); οοπίγα ΦΥΙΣΕΗ ποππε | εξ αιγυπτου: ΙΤ. 

εκ γησ αιγ. | μωυσεωσ μπι ΔΒΟΡΕΗΚΙ, 1Τ. αἱ Ρία (µωυ- 9 αραιά Βογί) 

Ἐθνετε | 

4, 3 

Ντη 14,32: 98 

ΟἩτ Επαβια]εοά Τημάτί Ώα]π ... ς μµώσεωσ ΟΠι ΑΜΡ αἱ 5δαὲ πια. Οείε- 

ταπι ς (ποπ 8 7) μωσέωσ. Ἱττίσι δὲ. Ἐκροπῖέ απίθπη ἆε Ἠαῖαβ νετ- 

κα8 ταίοπθ οίίμπι ΤΙάοτΙΠΟΡ οαἲ 116. ΤΘΡΤΟΡΑΠΒ τινὲσ γὰρ οί µωυσέωσ. 

τίσι δοτϊὈεπίθΒ, 8εἆ γετῦα αἀπιοάπτη εοτταρία 5πηῦ. 

1Τ. τισιν δε δἶπο αἀάῑίαπι ΕΠΙ ΝΒΟΡΕΗΚΙΙΡ αίο... Α ἆ 6 (ποη ἔνρ Τιοί[ 

315) πᾶά και, πε Ίωῃ [και] { τρ 4Τ. ἆ τατδΙ8 προσωχθησεν | τεσσε- 



που 9, 18. ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 

ἁμαρτήσασι; ὧν τὰ κώλα ἔπεσεν ἐν τῇ ἐρήμφ. 18 τίσιν δὲ ὤμο- 
σεν μὴ εἰσελεύσεσθαι εἰσ τὴν κατάπανσιν αὐτοῦ εἰ μὴ τοῖσ ἄπει- 
θήσασω; 19 καὶ βλέπομεν ὅτι οὐκ ἠδυνήθησαν εἰσελθεῖν δὲ 

ἀπιστίαν. 

πψ, 

1 Φοβηῦ ὤμεν οὖν µήποτε καταλειποµένησ ἐπαγγελίασ εἰσελθ εἲν 
2 ” ” - ο 

εἰσ τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ δοκῇ τισ ἐξ ὑμῶν ὑστερηκέναι. 2 καὶ 
[ Β 2 / ) λος τι ο μοι ἂν ας, ς 

γάρ ἐσμεν εὐηγγελισμένοι καθ άπερ κἀκεῖνοι ἆλλ οὐκ ὠφέλησεν ο 

λόγοσ τῇσ ἀκοῆσ ἐκείνουσ μὴ συνκεκερασµένοσ τῇ πίστει τοῖς ἀκού- 

ϱακοντ. 6ΝΠΙ ΝΑΡΊο .... ς Ἰμῃ (/ρποταἨβ ΕΣ) τεσσαρα.. εἶπι ΒΕΗΚΙΝ α1 

οπηπῖά, ΡΕ αἱ ν. 9. | αμαρτήσασιν: 4. 108. 109. 3193 αἱ Ρας αµαρ- 
τανουσιν ... Α 4Τ. απειθήσασι» | επεσεν ΕἨπΙ ΝΔΒΟΗΚΙΜΡ α] Ρία (Βα8 

9/8 τίνων επεσε τα χωλα εν τη ερηκω:) Μασατ 115 Ἠμμα]εοά ΈΏαπι ... 

Τ,Πεᾶ πῖἩ (οκ 6ΥΤΟΤΥ6 ἰδοηϊϊ ἆε 6) επεσαν επι ΡΕ Ογταᾶοτ35τ εί 
5181595: Ίΐεπι 1. 4. 98. 45. Τ2. Τὸ. Τ4. 116. 116. αδός αἱ ΡΙ4510 ΟµτὶΣ 

επεσον 

18. ὠμοσεν: μ" αἱ (αἱ ο αρ Βεχ]) ὠμωσεν 

19. ἠδυνηθησαν: Μαεατ1τ5 εδυν. [ εισελθειν: νβ)Σ [α ἀθπιῖά Πατ)” πάά 
ὃι γεφιιίεπα ἑρῖιφ. Θιιαπι ἵη Τεπα Πμποῦταξ: γεάωπιᾶαί φιοᾷ φιϊᾶαπι Πογέ 

αιιδεἰεὐιπέ Ίπ τεφαίθιη ἱρβίαβ. ΟΕ οίῖαπι ΟΙεπιῖΙ οὐ γὰρ εἰσελθ εν εἰσ 

τὴν κατάπαυσιν λέγονται διὰ τὴν ἀπιστίαν. | δι απιστ. ΟΙΙΠΑ ΝΑΒΡΊΜΡ 
1Τ. αἱ βαΐ τα ... ΤΙ δια απ. οππ ΟΡΟΕΙ, αἱ πια (5 αρ Φοχ1). Τίεπι 4. 

109. 115. 118. 219. ΤΗΡΗΥΙ δια την (ν]άε απίε εἴ. Οἰεπαῖ1), Ῥταείετεᾶ. 

4Π. δι απειθειαν, ΟΥΤΕΙΒΡΗ 595 ῥια την απειθειαγ. 

ΙΥ. 1. καταλειποµενησ αἱ ΑΒΟΡΕΚΗΜΡ είς... Νρ” 58, 114. αἰν! Μασαν1τ" 
ΤΠάτι καταλιποµενήσ. Ῥταείεγεβαιπο ΡΕ” αάᾶ τησ | ὃδοκη: ΤΜΡΕ αἱ 
τηι (6 αρ Βοσῖ, 6 αρ ΜΙίΠ) Μασαχ ΤΗΡΙΗΥΙ δοκει | εξ υμων; ὄ. ὅθ. νρ»ῖχ 
ἀεπιῖά αἱ Τμάτί εξ ημων ... 9ἱ. ΤΠΡΗΥΙ οπι 

9. γαρ εσµεν: ο” παρεσµ. | συνκ- πί ΑΒ" ορ” (επ νά(χ ϱὸ Αίαιο Ἠΐπο 

οἵαπη Ὦ) ... ς Ἰῃ συγκ- υἱ ΒΕΡΡΚΙΜΡ αἱ οετίθ Ρἱ6Υ | συγκεκερασµενοσ 

οπῃ κα αἱ (αὲ ς αὐ ῥᾳ ΤΙ) συγκεκραμµενοσ (-μμενοσ 114.) 51. 41. 114, 

Ι{θπη ἆ ο νρε]ε ἀθπιῖά Πατ! (40 πο α]ῑ{εν ἐεβίαίιτ) Ἠαὶ ΦΥΥΣΕΒ ατε ΟΥτ 
ΕΙαΡΗ 584 (συγκεκραμενοσ εν πιστειτοισ αμ.) Τιάτιαετνειῖ (964 οἳ εοτηπι) 

Τ,οἱ{215, Τία οπῖπι ἆ 6: ποπ Γι ργοᾶε ές οεγῦιπι αιιζέιι ἐῑζος ποπ ἔεηι- 

Ῥεγαξις Πᾷεπι αιιάίογιπι (58118 εοτγαρίθ), νο ποτ ῥγοΓ μέ ἐῑδίε 5εΤπιο αιι- 

ἀῑζμς ποπ αἀπιίβέιις Πτα εἳ επ τὶς (ἀθπι]ά οἵο 19) φμαε αιιζτεγιιέ; Τε] ποτ 

2γοΓιὲ ἐῑίίε υενῦιπι αιιάἑέιιδ τοπ. ἐεπιρεγαέιις (519) Πες αιιώέογαπι ; ΒΥΥ5 ΕΣ 

-- φΐα ποπ ἐεπιρεγαδαξιω" οωπι Πάε ἠῑζίε φιωῖ αιιζὑυεγιωιέ ἱρσιαι ... 69’ Ίωη 

συγκεκερασµενουσ (συνκ- νὶᾶς απίθ) οππῃ ΑΒΟΡΊΝΜ 1ΤΥ1 (ἀαὈίαπα αγ ατη 

-κέκερασ- ΔΏ κεκρα-) 28. ὃτ. δτ. τι. Τὸ. 116. 191. οκεϊχί Τ]ιάογΙπορ 
Ειίλα]εοᾶ, Πίεπι 0’ συγκεκραμενοισ (48. 49. 106. 109. 190. 199. 
199. 919. αἱ” σετ 19ἱεεί -μμενουσ) ουπι ΡΟΕΚΙΡ αἱ] Ρἱιδῖὸ (αἱ α σοι- 



ΠΡΟΣ ΕΡΒΡΑΙΟΥΣ 4, 4 τοι 

.] ’ Δ ’ ( 

σασι. Ὁ εἰσερχόμεθα γὰρ εἰσ τὴν κατάπαυσιν οἱ πιστεύσαντεσ, 
λ 2’ ως ”/ κ. Ἡ Ἡ . « 

καθῶσ εἰρηκεν᾽ ὣσ ὤμοσα ἐν τῇ Οργῇ µου᾽ εἰ εἰσελεύσονται εἰσ τὴν Ἠ (0, τι 
ῥ, α 2] ρω 

κατάπαυσίν µου, καίτοι τῶν ἔργων ἀπὸ καταβολῆσ κόσμου γενη- 
, 4 ” ’ Ν -- ς ’ [ήἡ α Ν , 

θέντων. 4 εἰρήκεν γάρ που περι τησ ἑβδόμησ οὕτωσ᾽ και κατέπαυ- 

Ιβ{ογῖρας οἰίαπίαγ) ΜασατΙδ 0) ΟγτηεΣΙ15 Τμάτί Ῥμος (αραά Οες) 

ΤΗΡΙΥΙ Οεο. Αοοεᾶιπί αἰίεγαίτὶ Ἠαταπ Ιθοίίοπαπα απ {α {ο] αἱ (11 

ποπ αἁπιῖωίΐε Πάεί εω Ἰιῖ5 φιιαε αιιάζεγιιπέ) Ε (ποπ απιπιέωέίς Πάεῖ εογµπι 6-0 
ζ8 φπιαε αιιζἰεγιωιέ) οοΡρ (Φτιζα ποπ. σοι ιδὲ διιπέ ἴπι Πτᾷε σιίπι εἶς γιο αιιζἰ- 

σεγιπέ) ΒΥΤΡ (οιιπι ποπ αἀπιῖδιῖ εδθεπέ Τίάεί φιο αιιζἰεγαπὲ) αὖπι (ποπ σ0π- 

οὐδίαίος ὧι οὐεαἰειέίαπι Πεεί) ααί] (φιιοπίαπι οι Πιεγιπέ οοπιπιῖαἑὲ οι 

Ἰαε εἱ φιῖ αιιάἰνεγιπέ). ΟΕ οἴίαιι Πα 313 αὈὶ Ἰαο τεδρῖεϊ νιἀθέατ: φιωί 
πιιᾶε ἰαπέμπι Πιοπιίπεπι επι ἀἰσιπέ εω Ποδερ]ι Φεπιεγαίιπι, ρεγδευεγαπίες ἴτ 

φεγυζἑμίε Ργιδέίιαε ἐποδεαιεπίίαε πιογζιπέι, ποπάιπι οοπιπιῖωίέ σεγζο (5ἱς 

Εταῦ Μαβε Ρίΐ6χ ας οἀ ἆ”: τε] σοπιπεαίιπι υεγύιπι) ἄεῖ Ραίγῖς, πεφιιε ρε" 

οζζωπι Ρεγοἰρἰεπίεν Ιἰδετίαίεπι. Βϊο ἀεπῖαπο ΤΠάοτιπορ ἐδί1ΤΊ; οὐ γαρ 

ἦσαν κατὰ τὴν πίστιν τοῖς ἐπαγγελθεῖσι συνημμένοι' ὅθεν οὕτωσ 
ἀναγνωστέον' μὴ συγκεκερασµένουσ τῇ πίστει τοῖς ἀκουσθεῖσιν :: 
ἀαὈϊίαχο πηδαιθο αιπιῖη ]αςίίο Β]παϊέσα ἨὨπῖαβδ 1ου πιθηί6Π βοχ]1ρίοχ]β 

τοσίε τε καί αίᾳιο ΟΠΙΠΙΙΙΩ 816 νατὶβδίηα. Ομαπινίβ οηΊπη πιπ]ία α 

εοπηπιεπά απ ἆαπι συνκεκερασμενουσ Ι6ΕΙΙΟΠΕΠΙ ργοζεγτῖ Ροβδίη{, β1είο- 

τ{ίαία ΙηβῖρΠΙ [α]ίαπα Ἱ]]απα ααἰάθεπη, ἵαπιεηῃ ΡΤοΟο αρία ας 5απα ἨβΏογὶ 

πθφι{ ΠηΙ8Ι πηπἰαίτπγ τοισ ακουσασιν, πἲ Ί8πι απα αἱ 5εηβεταπέ: ΕΠΟΙΙΙ 

επΊπ οἱ ΤΠεορΙγΙας εἶιδ νοςί5 Ἱπίετρτείαίῖο Ρτοθαπάα Ἠοη θβί: 

ακουσµασιν απἴεΠΙ ᾳπαθ οκ πες αριᾶ ΙΓ ΧΧ πας ἵη Ν. Έ, Ἱαρ]ναχ, Ῥτο 

ακουσασιν εετίθ α πι]]ο οοᾶϊσο ριαεροίαν. Απηημιμιώσι Ι1β1ίαΥ ΤΠ 

συνκεκερασµενουσ νιᾶαπα 1α{εἴ, ἆᾳαοᾶ {απίππι ΠΟη πΠΠΠ5 α 59 ατεθραί 

Β]παϊ{ίοις «οἀθς, {οἱϊ65 ῬΡχαεί6χ «εἴί6ΓΟΡ εκςθ]]6Π5. | τοισ ακουσασιν: 

ϱΆ ΒΥΤΡΙΙΕ των ακουσαντων, Ἰίεπι ἆ ε Τιμο[”15 αμα δονγπαι, ΟΠΥΠΟΣΟ1 

τουσ ακουσαντασ ... Τ1. τοισ αχουσθεισιν, πέ ΤΙμάοτπιορ ]αρῖ ῥταεςε- 

ρὶξ. ΒἰποϊΠίετ ΤΠάτίσοπα: τί γὰρ ὤνησεν ἡ τοῦ δεοῦ ἐπαγγελία τοὺσ 
ταύτην δεξαµένουσ, μὴ πιστῶσ δεξαμένουσ καὶ τῇ τοῦ Φεοῦ δυνάμει 

τεθαρρηκότασ καὶ οἷον τοῖσ Θεοῦ λόγοισ ἀνακραθέντασ; Ίατη 8ΙΡΤ 
αἀβετῖρβίπιι5 νρ-16 απι {ια ἀεπιὶὰ Ε είς Ἠαῦθτα εἰ ἡμᾶς (ἴς νρο1ε) φιιαε 

αιιάεγιωπιό. 

ὃ. εισερχοµεθα πέ ΝΒΡΕΚΙΜΡ αἱ Ρ]ετ ἆ ϱ (ὔπίγαπιις) εἰα... Αο 1Τ. 8τ3 

εισερχωµεθα, ΟἨτΙΠΙΟΣΟΙ ελευσοµεθα. Τίεπι { νε Ῥτίπιας (σεγόα επ- 

]ιογέαἑἰοπίς κιιδύιπφετι’) ἱπογεοζεπιι, ΤιοιΓ”15 ἐπίγαδίππι. Αάάῑ Ιοει 
ορ. | γαρ οππι ΒΡΕΚΙΡ αἱ Ρ]εί ἆ ε {γς ΒΥΤΡ αεί ΟΥ Επία]εοά 

Οντεῖαρὶ 884 Τμάτί Ώαπι αἱ ΤιοἳΓ ΡΤΙΤΩΔΡ ... ΝΑΟΝΜ 51. 4Τ. Τὸ. 80. «ορ 
ουν ... ΒΥΙΣΟΝ αγθ ΑΓΠΙ αλίεπι | την ριῖ: Εν” οπι |. καταπαυσιν ρτ]: 

ΟγτεἰαρΡἩ αάᾷ αυτου | οι πιστευσαντεσ (5. ΤΙ. 108. πιστευοντεσ): Ρ 
Ροβί καθωσ ειρ. Ροη | ὠὧσωμοσα: ΑΣ γΙά οἳ1 ωσ | ει: ο 1Τ. η... ΛΑ 
086Σ οπη | καταπαυσιν µου: ο” οτι µου (5πρρ10) 

4. γαρ: 109]αΐ οπι, Ίαπβεηβ καιτοι 844 6ΝΠΙ εήκεπου οἰο | εν (11. 114. 

Ομππποπ!ξ ϱποδόό ρτη, Ἱέθιη νρ) τή ηµεο. τη εβδομη: Α οπα 
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95 4, 9. ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 

ε Δ 3 ω 6 ’ ο ος / 2 Δ / -- ” . εν 

σεν ὁ Θεὺσ ἐν τῃ ἡμέρα τῇ ἑβδύμῃ ἀπὸ παντων τῶν έργων αυτου. 
ΔΝ .] ’ 

ὃ καὶ ἐν τούτῳ πάλιν εἰ εἰσελεύσονται εἰσ τὴν κατάπαυσίν µου. 
2 λ ΣΣ 2 / Ν 3 -- 3 νὰ 1 λ « / 

ϐ ἐπει οὖν ἀπολείπεται τινᾶσ εισελΌεἴν εισ αὐτην, και οἱ προτερον 
- / « 

εὐαγγελισθέντεσ οὐκ εἰσηλθον δι ἀπείθειαν, Ἱ πάλι τινὰ ὁρίζει 
ιο Ν - / 

ἡμέραν, σήμερον, ἐν «Ίανυεὶδ λέγων μετὰ τοσοῦτον χρόνον, καῦὼσ 
ο αμής Ν -- - -- / / 

προείρηται᾽ σήμερον ἐὰν τῇσ φωνῆσ αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύυνητὲ 
ς - - ι) ο) 

τὰσ καρδίασ ὑμῶν. ὃ εἰ γὰρ αὐτοὺσ ]ησουσ κατέπαυσεν, ουκ ἂν 
λ ’ - ε ” ΄ 

περὶ ἄλλησ ἑλάλει μετὰ ταῦτα ἡμέρασ. 9) ἄρα ἀπολείπεται σαβῥα- 
-- - - - ς 3 . / 

τισμὺσ τῷ λαῷ τοῦ Όεου. 10 ὁ γὰρ εἰσελθὼν εἰσ τὴν κατάπαυσιν 
- .] » - 2) - Ν 

αὐτοῦ καὶ αὐτὺσ κατέπαυσεν ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὥσπερ απὺ 
- .] « ’ 

τῶν ἰδίων ὁ Θεύσ. 
/ στ . νο ταν 3 / 

11 Σπουδάσωµεν οὖν εἰσελθεῖν εἰσ ἐκείνην τὴν κατάπαυση», 
α΄ κ 5 - ο ον - ο ὸ , - 2 , - 
ἵνα μὴ ἐν τῷ αὐτῷ τισ ὑποδείγματι πέσῃ τησ ἀπειθείασ. 12 ζῶν 

Γι [ὁ / - - .) Δ ’ { Ν - 

γὰρ ὁ λόγοσ του Θεου καὶ ἐνεργὴσ καὶ τομώτεροσ ὑπὲρ πᾶσαν µά- 

ὅ. ει (1Τ. η): ἆ ο εἰ; )" 1328. 8Ρ9 ἆδοῖ ο56Ι οπι 

6. ευαγγελισθεντεσ: Ο3Ρ οδοἳ ευηγγελ. [ ὃν απ. ουΠῃ ΒΒΡΕΡ αἱ ρ]ενν! ,.. 
ΤΙ δια απ. πι ΑΟ1, Τ4. αδοτ Ἐπίμα]οοᾶ | απειθειαν αἱ Β01, εἰς... 
Νορ” απιθιαν, Ρῦ απειθιαν, ΑΡ απιθεια) ... Ν Ογτῖομ 435 απιστιαν. 

Ἰίεπι {νο ἐπογεάιζαίεηι (οοπίτα ᾱ ϱ 1,61 {515 οοπέπιασίαπι) 

-α «τινα οοιζει (86): ν ΟγτΙΟΡ 335 οριζ. τι. ΒΙπιϊΠίεν {νρ {έεγιωη ἐεγηιίιαί 
ἀίεπι φπεπᾶαπι | δαυειὸ αἱ ΝΒορ"ε”ς ϱος”” αἱ πια δαυιὸ, ς δαβιὸδ οππι 

πηῖηαδο Ρ6γπηἩ, ΑΓΡ εἰς ὁᾷδ. ΟΕ αἆ Μι 1, 1. | λεγων: 4Τ. Ροδί χρονον 
Ῥοη | προειρηται (α9’) ουπι ΝΑΟΡ"ΗΡ 1Τ. 98. 81. 99. 4Τ. ὅτ. 191. 

εα((σί ἆ ο {νρ «ΟΡ ΑΤΠΙ ΒΥΤΡ (ΑΥΥΣΕΝ οέσμέ 6ργα δοτιρίηπι εδί φιιοᾷ ᾱἷ- 

αονπέ Πανίᾶ) Οµτδῦ Ειίλα]οοά Ογτίομ 455 Τ]νάτί 1ιοἱ{116. ΘΙπιΠτετ Ἡ τὸ. 

80. 19Τ. προειρήκε»... 6 εἴρηται ουπι ΡΕΕ" ΚΙ, αἱ Ρ]εν αείὮ (άντε) 

Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ 

8. αυτουσ: 49. τὸ. 109. 120. αδὲΥ 656Γ α] Ρ]1510 αυτοσ νε] αυτοσο | ιη- 

σουσ: ο5οἳ 61. ΑΥΤΕΝ είΡ της αἀά ο του ναυῖ, Πῑίι Λαπ | ουκ αν: Ἡ 

ουκ αρα, ἆ ο Τ,ο1Ε315 ποη, Ενρ πππφματη | µετα ταυτα: 6 µετ αυτα 

9. αθα πδαμθ του Θεου εἰ. νᾶ: κ οπι | απολειπεται (ἆ ϱ Τ,οῖί γεδίαξ, { 

νο Οτῖπί γεζύπφισέι) αἳ. Ο12135 ο λπύ{ ὔδ3 Έδρ5 06 Τ,ο1{315 οίς ... Ἡ 

απολειται 

10. κατεπ. απο: ὸ (οογίο αἀαἹίαταςδ ογαί 56οἆ παν] οοπβΙ]1απι) 513 

ΏΣτΆ ΑΥΥΡ ΟγτΙΟΝ 435 ϱ{8ΠΙΟΡ 515 αᾶᾷ παντων (ααΏ]ι γεφιζευζέ αὖ οποπζ) 

11. σπουδασώωμµεν: 1, -«σομεν | εισελθει’: ϱ"Ε" ᾱ ο (που 1ΐεπι Το [315) 
α4ὰ αδελφοι | καταπαυσιν: ΔΥΤΡ ο." αᾶά οι πιστευσαντεσ | τισ (89): 
κ” οπι | Ρ {56ἵ πεσει | ἀπειθειασ (ΑΡ απιθειασ, Ὀὸ απειθιασ): ϱ" 4 ο 

αληθειασ (ὰ ο εοᾶεπι επεπιρζο εαᾶαί α υεγιίαίϱ) 

19. ζων: ο νΙέοβε ζω | ενεργησ (ἆ α 1μοῖ [215 Απιυμιιοτρ αν 34 ας588ρ να- 

Ιάμπι, ἕ νσ ΗΙοτεδα 5 ϱΙΖ8ΟΠΣ Ῥτίπιας αἱ εῇίσαφ) 6ΠΠι ΒΑΟΡΕΗΚΕΡ αἱ 
οπιηΥΙά ορ αγταῖτ γε]! ΟΥ1393: 21918. 9138 ϱ(ΔΙΡ Έμββ» 58: 159 ριθο]δ1ι 



ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 4, 16. του 

ΔΝ .. ’ - - . ΄ 

χαιραν δίστοµον καὶ διϊκνούμενοσ ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆσ καὶ πνεύ- 
« -- ὃν - ο) ’ Δ - 

µατοσ, ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν, καὶ κριτικὺσ ἐνθυμήσεων και ἐννοιων 
- Ὠ ς) 2 ” - 

καρδίασ᾽ 19 καὶ οὐκ ἔστιν κτίσισ ἀφανὴσ ἐνώπιον αὐτοῦ, πάντα 
Ν Δ -- - ω. 4 ς ον 

δὲ γυμνὰ καὶ τετραχηλισµέγα τοῖσ ὀφδαλμοῖσ αὐτοῦ, πρὸσ ὃν ἡμῖν 
4 ’ 

6 λογοσ. 
“/ τ 3 / / / Ν 3 / 

14 Εχοντεσ οὖν αρχιερέα μέγα» διεληλυθότα τοὺσ οὐρανουσ, 
2 τὰ ΔΝ «λ - δό ος - ς ’ . Ν 

Ἴμσουν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, κρατῶμµεν τῇσ ὁμολογίασ. 19 ου γὰρ 
; - ώ ε - 

ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάµενον συνπαθησαι ταῖσ ἀσθενείαισ ἡμῶν, 
λ / ς Ν ιά 

πεπειρασμένον δὲ κατὰ πάντα καθ ὁμοιότητα χωρὶσ ἁμαρτίασ. 

16. προσερχώμεῦ α- οὖν μετὰ παρρησίασ τῷ Θρόνῳ τῇῆσ χάριτοσ, 
ο / 2)’ λ / ο ] 3 ,ς 

ἵνα λάβωμεν ἔλεοσ και χάριΝ εύρωμεν εἰσ εὔκαιρον ῥοηΨειαν. 

ΟψγτῖοΏ 145. 496 ϱ{ο5α 502 βίο .... Ἡ εναργησ, ΗΙθγεδᾶ 66 ευἰᾶεπε | δκνουμις- 
γοσ (1, διηκγουμ.): ϱ81" δεικνυµενοσ | αχρι: ΡΕ αχρισ, οδὲ ΕρΙΡΗΣΙ5 
πεχοι | ψυχησ (1π ν δαρρ]είπα Ίρδα Ρργῖπι αν! παπα) 8ἶπο τε ϱΝΠΠ ΝΑΡ 

οπιρ ὃ. ΙΤ. Απ. 6133 τὸ. 80. 108. 137. 168. Όδος ἆ5οιἩ Κ5ος 019395: 2315" 
45τ ρεσαὶ ορ 333 Ἠμβοσ]ο 187. 311 ΑΙ559 οἱ431 (οἱ. οδί 164) ΕΡΙΡΗΞΙ5 0α6ρῦ”- 

11τ Ον Εαπίμα]εοά Ογταᾶοτδθ1 αι{οι 145. 635. 811 οἱε5α 552 Τ]μάτι Ώαπι α]: 

ηθο θχρτῖ τε ἆ 6 {νρ 5γσαί «ορ απ αθί]ι ΟτΙπί στο, 205 Τ,οἱ {315 θαίο.... 

ς (43500) αἆά τε επι ΡΡΤΕΣΙΚ αἱ Ίοηρε Ρ]α Όοο. Οοπίγα τε ᾳποά 59- 
ααϊίατ αίαπι αὉ Ιπέεγρτεθας Πα ἰλμής (ἆ ο Τε Απιρ αγίπιπιφιε εί 

πιοάιζζαγτπι, ἔ νΡ οοπιραφιιπι πουμε εἰ πιεάζζαγιιπι) α118ᾳπθ ΕΧΡΥΘΒΒΞΙΠΙ 

οί. | ενθυµησεων: ο)” ενθυµησεωσ, Ίέεπι ἃ ο Ιμοῖ[”15 Απιζηριι δαν ὃν 

6585 (φμῦ βογιίαἰογ εδὲ απἰπιὲ εἱ οοφἑαξοπί; εοπίταδά ἡδῦς οορίαἰῖοπεδ 

οογᾶ{ εἰ δεογεἰα δεγιιέαξι’ απίπιαγιπι) αχζπιῖ | και εγγοιων καρδιασ: ϱ5ἱ3 

εγΠοιων τε καρδ., ἆ ο Τιε]{ξ εἰ οοφἰἑαἑζοπῖς οοΥάἱ9 

19. κτισισ: 98Τ” κρισισ | τετραχηλισµενα: ΑΗΡ αἱ τετραχιλ. 

14. εχοντεσ: οδΗ” Ρταθπι αὐελφου (ᾳποά οδί Ππ]απι 1εοιοπῖ5 εας]θβῖα- 

ειἶσαθ, ΟΠ1ἱ550 ου», απος αἳ. 99. αδὲΣ οΠι) 

15. συγπαθησαι ΟΠΠ ΝΔΑΒ”ΟΡἩ...ς Ιμη συµπα. 6ππῃ ΒΕΡΕΕΚΕΤΡ αἱ «αγία 
ες | ασθενειαισ πί ΑΒΟΚΣΊ1, είς; ΝΡΕΗΡ ασθενιαισ | πεπειρασµενοΥ 
(αἱ. ςὰ 68 7) «ππι ΝΑΒΡΕ αἱ αἲνί ραιις ΟΥ1333- 3558 ϱἱ2609 Ο]τ105 Ώαπι 

ΤΠΡΗΥΙ....ς αυ” ΤΙ πεπειραμενον οἶπι ΟΚΙΡ αἱ ΡΙ6ἵ (οπιπες αρ Βοτὶ 
οἱ αρ Μα) Οτή ο. 518 ΘΥηαηΠΙίοςἩ (αρ Εοι(]ι.8) Ερ1ρ]ῖ5ο: 1010. 1030 

ΝΥ581/940 (εκει µε’ γαρ ο πεπειραµεγοσ κατα εἰς) αἰδΟ ΟΠππποδο 5 
Ἐαέμα]σοᾶ Ογγῖος 45 δίαΡο1 136. 951 η μάτίε α] 

16. προσερχωµεθα: Ρ αἱ Ρας” -χομεθα | ουν: ΙΤ. οπι | τ. χαριτοσ: 
ΒΥΤΡ ο.” ατπι ΟΠΥΙ06 αάᾷ αυτου. Οοπίτα 1πεβτῖδ ποη δηὐοίαδ ῃΥΟΊΟ- 

πε θ6ἱιβ'. | ελεοσ οππι ΝΑΒΟ" Ρ’ΚΡ 1Τ. ΤΙ. 919. ΑπίΙΟΟἨ1395.... ς ελεον 
ου ΟΌΡΕΕΙ, 41 Ρ]οτ ΟΥ Τμάνί Ώαπι αἱ | ευρωμεν (κ αἱ -ρομεν): Β 

ον [ εισ: ΡΕ" ἆ ο οπι (ἆ ε μέ ἠπυεπίαπιηδ οΡρογ Μπιτ ατιαθζτιίτι) 

σπιο ο Ὁ 

μ. 

υ 

-ᾱ 



πο αν Τ]ὸ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 

γ, 

- ῴ Δ 

1 Πάᾶσ γὰρ ἀρχιερεὺσ ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενοσ ὑπὲρ ἀν- 

θρώπων καθίσταται τὰ πρὺσ τὸν Θεόν, ὕνα προσφέρῃ δῶρά τε καὶ 
Ν « τά -- - -- 

Θυσίασ ὑπὲρ ἁμαρτιῶν, 2 μετριοπαθεῖν δυνάµενοσ τοῖσ ἀγνοοῦσιν 
Δ / ε] λ Ν ΗΝ / 2 ο Δ 3 

καὶ πλανωμµένοισ, ἐπεὶ καὶ αυτὸσ περίκειται ἀσθένειαν, ὃ καὶ δι 
. ο - ” σ - , 

αὐτὴν ὀφείλει, καθὼσ περι τοῦ λαοῦ, οὕτωσ καὶ περὶ ἑαυτοῦ προσ: 
ον ” Ν 2 ά / 

φέρειν περὶ ἁμαρτιῶν. 4 καὶ οὐχ ἑαυτῷ τισ λαμβάνει τὴν τιµή», 
. [4 Ν ο. ” [ή Ν ’ 

ἀλλὰ καλούμενοσ ὑπὸ τοῦ 9εοῦ, καθώσπερ καὶ αρῶν. Ὁ οὕτωσ 
ας Δ 3 ς λ ε] ς - 3 / 3 ες 

και ὃ Χριστὸσ οὐχ ἑαυτὸν εδόὀξασεν γενγθήηναι αρχιερέα, ἀλλ ὁ 
, ο Η ε/ όσο. ον Ἶ ῃ 5 

λαλήσασ πρὺὸσ αὐτόν᾿ υἱόσ µου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε 

Υ. 1. προσφερη: Πρ α1”5οτ Ἐπίλα]έοᾶ «φερει | δωρα τε εἶὐπι ΝΑΟΡ((ὔ τε 
δωρα)ΕΚΙ.Ρ αἱ οπηηὖ1 ΑΥΥΡ ΕρΙρΗΤ69 ΟἩχ Επίμα]ζοά Τ]ιάτί αἆ Π. 1. ϱ(δ δι 
(εἰ αρ ΟΥτό)350) οί Οὐτ αρ Τ]νάτιδιδ ΑπΙΟΕΗΙ:5 Ώαπι αἱ... Ώπ ΟΠ τε 
ουπι ΕΡὺ ΥΙ; πος εχρτίπι ἆ 6 Γνς ΒΥΙΞΕΝ ϱ0Ρ ΑΥΠΙ αθἲ]ι 

9. επει και ... 3 και γαρ, ἃ ο φιοπίαπι 

8. δι αυτήν οΠΙ ΝΑΒΟΡΡ Τ. ΙΤ. 80. ΒΥΥΣΕΣ οἱΡ ἰχί (ἆ ο ῥτγορέεν ἐἴζαπι, ε 
νςσ «ορ Ῥγορίεγεα) ΟἨΥπΠιο5ο” Επίμα]εοά Τμάτιδδι (αἱ. αρ Ογτδ)250) αἱ 

ΟΥτ αρ Τπάτίδδδ,.. ς δια ταυτην μπι ΟΕΡΕΕΚΙ, αἱ Ρ]6τ 5ΥΤΡ ΤΡ ΟΥ 

πιοπίξ Τμάτί αἆ Ὦ. 1. ΑπΙΟΕΙΙ536.,., Τδ. δια τουτο, 10. δια ταυτα (ν]ὰε 
{νε «οβ) | 1 ὀφειλει | περι εαυτου «ΠΠ ΝΑΟΡΕΕΚΙΡ αἱ Ρ]ε; Οµτ Έι- 

ἐλα]σοά Τ]άτί αά Ἡ. 1. εἰ Ογν αρ Τιάτεοδδ ΑπΙοσΙΙ536 Ώαπῃ αἱ ... Τη 

π. αὐτου εἶπι ΒΡ” 2193 8ἱ6εί 1Τ1εοί Τ]άτιδ,δί (αἱ εἰ. αρ ΟΥ15)350) | περι 
αµαρτιων (9) επτη ΝΑΡορ"Ῥ 1Τ. 81. 4τ. Τδ. 118. 191. ΟΠΥπιοΡο 
Ἐπίλα]εοά Τά γίδα εἰ ΟΥΥ αρ Τιμάτίδόδ.., ς υπερ εππι ΟΕΡΕΕΗΙ, αἱ 

Ρ]ετ Ομπιοπίξ Τμάτί αἆ Ἡ. 1. ΑπΙΟΕΗΙ336 Ώαπι αἱ 

Δ. ουχ: Ρ” ουκ | τισ: ΡΕ ὃ7. Ρο8ί λαμβανει ... 1π Β 8ΙΡΥΗ ΠΙΠεβτη α Βδείο 

εαρρΙδίαπα | λαµβανει: Ῥτοςορεδᾶ 354 αρπαζει | αλλα χαλουμ. 6ππι ΝΑ. 
ΒΟο"ΡΕΚ αἱ Ρ]α ΟΙτ116 Ῥχοσορεδα 54 Ώαπι...ς(Ξ 60 σ) αλλ (ς αλλα 

οστη πΙίπαδο πια Είπα] σοᾶ ΤΓΠΡΗΥΙ) ο καλ. οµπι ΟΡΙΡ α] βαΐ ππα ΤΠάτί 
Ογιαάοι ὔτὸ Ῥμοίπιαπίοῃ ὃν13 ΤΗΡΗΥΙ |. καθωσπερ εππι κ” Απ(ο”)ρΆ 17. 

ΟγιαΡο] 156 (οτεμέα]ες αρ ΟΥ) 6μτον1ὸῦ Ώαπα ... Ἠπ καθωσ εαπη (03) 

Ον Ῥτοεορε5α 39 (οὗ καθωσπερ ααρων απῖ καθωσ και ααρ. Ἠαῦ 1) 

νες καθαπερ «πι ΝΕΟΌΡΕΕΚΙΡ αἱ Ρ]ει Ειίμα]οοὰ Τ]μάτί α Π. 1. εἱδ51 
(6ί. αρ ΟΥτ63250) Ῥλοιππαπίοὴ ὔ13 1 { και: ο" ρΧ ἆ ϱ ἔνρ ϱγτΣΕΣ ΟΥτ 
4ΡΟΙ 156 (π{ απ{θ) ΟΠγοη οπι | ααρών 6ΝΠΙ ΔΑΒΟΡΕΚΙΗΡ αἱ ρ]α Οἡτ Έα- 

Ώνα]σοᾶ ΟΥτ8ΡΟΙ 1855 (αἱ απίθ) ΟἨτοπ1θ” Ώατῃ αἱ... ς (Ξ αὐ Ἠ5) ο ααρ. 

επι πιπαβο πια Τμάτί αἆ Ἡ. 1. αἰδ1 (πο Πΐεπι αρ Ογτὸν 50). Ῥταείοτεα, 

ἆ ο Ρίο καθωσπ. κ. ααρ. Παθαεπί ποπ «ιεπιαζπιοᾶιπι 4ατοπ. 

δ. ουτ. και 0 χριστοσ: κ οπι | γενηθηναι: 9813 αἱ πηι (ὃ αρ Ἀοτῖ, 4 αρ 

ΜΙΙΠ) γεννηθηναν... Α ΤΙ. ΟγτΗΣ 13 (586ἆ «4 ἀδ]ία γενομενοσ) ΟΥΤΔΡΟΙ 
196 (μὲ απίθ) ΟἨχοπ165 ΡμομαπίοἩ ὔ1Σ γενέσθαι. ΟΙ Ῥμεγπίς]θζ]οΡ 108 



ΠΡΟΣ ΕΡΡΛΙΟΥΣ 5, 12. πο5δ 

εν λ . α α . 
ϐ καθὼσ καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει σὺ ἱερεὺσ εἰσ τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν γειορ(ιο,ά 

; , α η νι τς , ω λ 2 η , 

τάξιν Μελχισεδέκ. τ ὃσ ἐν ταῖσ ἡμέραισ τῇσ σαρκὸσ αὐτοῦ δεῄσεισ 
Ν / 

τε καὶ ἱκετηρίασ πρὸσ τὸν δυνάµενον σώζειν αὐτὸν ἐκ Θανάτου 
-- 3 - νΝ , Δ . 

μετὰ κραυγῆσ ἰσχυρᾶσ καὶ δακρύων προσενεγκασ καὶ εἰσακουσθεἰσ 
” πι ” 3 , , Ἂ ε/ ” αι αν ἒ ” 

ἀπὸ τῇσ εὐλαβείασ, ὃ καίπερ ὢν υἱώσ, ἔμαθεν ἀφ ὧν ἔπαθεν 
η η - - 

τὴν ὑπακοήν, Ὁ καὶ τελειωθεὶσ ἐγένετο πᾶσιν τοῖσ ὑπακούουσιν 
- ], .) - - 

αὐτῷ αἴτιοσ σωτηρίασ αἰωνίου, 10 προσαγορευθεὶσ ὑπὸ τοῦ 9εοῦ 
3 Δ Δ λ / / / 
ἄρχιερεὺσ κατὰ την τάξιν Μελχισεδέκ. 

Ν στ ς - « Ν 

11 Περὶ οὗ πολὺσ ἡμῖν ὁ λόγοσ καὶ δυσερµήνευτοσ λέγειν, ἐπεὶ 
Ἡ / .ν 2 - ϱγν ΜΑ 2 /” π / 

»ωθροὶ γεγόνατε ταῖσ ἀκοαῖσ. 12 καὶ γὰρ ὀφείλοντεσ εἶναι διδά- 
Δ ῃ , ” - , 

σκαλοι διὰ τὸν χρόνον, πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμάσ τίνα ἂν 1 5 

γενηθηναι παρὰ ἐπιχάρμῳ καί ἐστι δώριον' ἀλλ ὁ ἀττικίζων γενέ- 
σθαι λεγέτω. ι 

6. εν ετερω: 951"Εει" αάά παλιν | συ: Ρ 398. 47. Τδ. ἆ ϱ Ενρ ΑΥΙΡ «ΟΡ 
Ώ4βπῃ 8γπι ΟἨτοΠ16δ α4ά εν | µελχισεδεκ (1ίεπι ἆ 6 6ορ -δεεο) ... Α ΟΥ 
(ας αθίααε πα{ν1 εα1άῑς Μοηπίξ) κελχισεδεχ (1έεπι βίο Α Τ, 1: ποη Ἰξειη 
α1191). Τεπι { νρ (αίῖαπι απι ζα ἀεπιῖά είς) Φεἰαλίδεᾶεσ]. ΟΕ εἰ. αᾶ 6, 

20. π, 1 55. 

7. οσ: ϱἨ αἀά ων (ἆ ποῦ εχκρτῖπι) | δεησ. τε (εχρτῖπι 6. 5ΥΤΡ) ... κ οδες 
59. 115. 191. αἱ ραπο 141 405 01 τε (ηθς ακρτῖπι ἆ 6 Ενρ ΦΥΥ5ΕΒ 6ορ 

Όαβπι Αγπῃ αεί) | αυτον: 4Τ. Γιά Ι ΤΗΡΗΥΙ απίε σωζειν Ρον... 116. 
81εΟῖ πατ]” οπη | εισακουσθεισ: ϱ" ακουσθεισ, 8εά ἆ επαιάις | απο 

τήσ εὐλαβειασ: ἆ ϱ α πιεί, ΑΠΙΌΡ5 61 αὖ 1ζίο πιεέι, ΥΙΡΥΒΤΙΠΙΤ40 ργορίετ 

ἐπιογεπι, ἔ νσ το στα τευεγεπεία 

Β. αφ οἳΠΙ ΝΑΒΕΟΡΌΟΕΙΞΕΚΗΡ οαἱο ... ΕΡΕ απ 

9. πασιν απἴε τοισ υπαπουοιυσιν (Ρ υπακουσασιν) αὐτω ΟΙΠΠ ΝΑΒΟΡΕΡ 

1τ. ὃτ. Απ. ὅτ. Τὸ. 115. 116. ἆ ε Εἔ νεο «ορ αγταῖξ ατπι αεί Οµτ115 

Είμαϊεοά Τ]άγ{1658 ϱ{55Ι (1ίοπι αρ ΟΥ16 350 αᾷ απα(Π10) ΑπΙΟΕΙΙΟΡΙ 

Ταπηπεδίος5θ1 ΤΠΡΗΥΙ ... ς ΤΙ Ροβί τ. υπ. αὐτ. επι ΕΙ, αἱ Ρρ]οτ ΤΠάτί 
αἆ Ἡ. ]. Όαπι αἆ Ἡ. 1. Οες 

10. υπο του Όεου: ΤΙ. Τ4. 115. αὖεὶ 816εί ΤΠΡΙΙΥΙ οπι του | αρχιερευσ: 
ὃτ. τ1. τὸ. 80. 116. οορ 8τπη ΒΥΤΡ ς." αάά εισ τον αιωνα 

11. περι: 9ΕΙ"ΕΕΙΣ Ῥγαθιη και. ΒΙΠΙΠέθγ ΘΥΙΣΕΗ /ε ]ιοο ἴρθο αιμέεπι Ἰε- 

ο]ιέεεᾶεο ππιζέτιβ πιοδίε 8εΥΠΙΟ εδὲ εἰς | ο λογοσ: ΡΊΡ ατπι 011 ο 

19. τίνα (4μαε οἶπέ εἴεπιεπία): βίο θίῖαπι ἆ ο {νρ ΟτΙΠΙ2)961- 8984 Αασίοῖ 
954 ΗΠετεδ]α 3 (ζοσεγί 108 ἆ 6, μὲ 908 ἀοεεαπιἰπέ Ε νο Οτπί Ηϊεγ) «ορ 

βγταίτ αείΠ. Τίοιι Οτ9181 πάλιν χρεί. ἔχουσι διδάσκεσθαι τίνα (διδα- 
σκεσθαι οί. Τ1. 116. ΒΥΤΡ 19Ε, ν]ὰς αἱ. Ι,α1ΙΠοΒ), ἱέεπῃ ΟΥΤ654 641 πάλιν 

ἐσχήκασι χρεί. τοῦ διδάσκοντοσ αὐτοὺσ τίνα εἰπᾶοτὂ:θ πάλιν χρεί. 
ἔχετε τοῦ διδάσκοντοσ ὑμᾶσ τίνα. ΟΡ ΙΠΙΕΙΡΡ αΠίθ τινα, Ὁ ΠΟΝΙΙΏ 
βι]εμτπι Ἱπο]Ιρίί α τινα, ααἀεπιαάπιοάππη αίῖαπῃ Β6Ρ6Ι, αἱ πἰσῖ εατίε Ρ]6υ 

τίνα (Ίος αοθεπίι) Ῥταεῦεπέ... ΤΠ τινὰ, ᾳποᾶ ρταεϊνΙὲ Οεοεοπι; πά- 

λιν χρ. ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶσ τινά. τί δὲ διδάσκειν; τὰ στοιχεῖα, 



160ο95,39 

Ίαο 4, 15 

τοῬ 5, 19. ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 

τὰ στοιχεῖα τῇσ ἀρχῆσ τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ, καὶ γεγόνατε χρείαν 

ἔχοντεσ γάλακτοσ, οὐ στερεᾶσ τροφῇσ. 19 πᾶσ γὰρ ὁ µετέχων 
άλακτοσ ἄπειροσλόγου δικαιοσύνησ, νήπιοσ γάρ ἐστιν 14 τελείων 
δέ ἐστιν ἡ στερεὰ τροφή, τῶν διὰ τὴν ἕξιν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνα- 
σµένα ἐχόντων πρὸσ διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ. 

ος 

- Ἱ - - - Ν 

1 «4ιὸ ἀφέντεσ τὸν τῇσ ἀρχῆσ τοῦ «Χριστοῦ λόγον ἐπὶ τὴν τε- 
’ τά Δ / /, ’ 4 

λειότητα φερωµεύα, µη πᾶλιν Θεμέλιον καταβαλλόμενοι µετανοίασ 
- Δ .] - - 

ἀπὺ νεκρῶν ἔργων, καὶ πίστεωσ ἐπὶ Θεόν, 2 βαπτισμῶν διδαχησ, 
ου » / / - Ν .] 

ἐπιθεσεώσ τε χειρῶν, ἀγαστάσεώσ τὰ φεκρῶ», καὶ κρίµατοσ αἰῶ- 
’ Ν ο, / 3 1 3 Φ { ’ 2 ’ 

γίου. Ὁ καὶ τοῦτο ποι/σοµεν, ἑάνπερ ἐπιτρέπῃ ὃ Θεύσ. 4 ἀδύνα- 
᾽ - - - 

τον γὰρ τοὺσ ἅπαξ φωτισθέντασ γευσαμένουσ τὲ τῇσ δωρεᾶσ τῇσ 

φησί. Τίεπι Ἐπίμα]εοᾶ τινᾶ ... 6133 οπ | των λογιων δὲ. Ο1επιδῦ. Ττ1 

Οτ5)181 ο(4)19 οἱο .... ϱ” δ. 10. 11. 108. τ. λογων. Νες α]ϊίετ νεγίαπί 

4 ο (υεγὔογωπι) ἓνρ Οτ1ΠΙ2/561. 59384 Αάς Ἠϊοχ (8εΥπιΟπΙΠι), ηθο ΤΙΝΡΙΒ 
αοσαπτα(ίας ἀἰθήηρααπί βγγαίς «ΟΡ ΑΥΠ ἁείὮ | ου στερεασ οσπῃ κ Βὖ 

({οτίαβςο Ἰαπι”)ο 1Τ. Γνρ οοΡρ ΟΥ1335-453 ϱ5)6ὔ8 οΗ1πί 2961. 9,385 (Ἠγπηοδς 

5 Ἠιί]α]εοὰ ΟγΥΔ4ΟΣ 305 Απσίομθδά., ς Τιμη και ου στ. οµπΙ ΔΕΑΒΤΡΕΚ 
1/Ρ αἱ ἴθγθ ΟΠΠ ἆ ϱ δΥΤΗΙΝ αγπι αθίὮ Ο16πόδδ- ΤΙ Οτπί2,356. 5,363 0Ἠτ1Σ” 

πάτε ΑπΙΟοςΗΙ164 Ώα1η 

18. δικαινοσυγησ εἰ. ΟΙ1επηδήτ. 685 ΟΥ1/345. 49 6ΐο .... "ΕΝ αἆά εστιν (1έθπη 
4 ο ἔνς ΟυΙπίΣ/961. 496. 5863 ΑπρίοἩ 984 οἱο, 5οἆ νατῖα ροπ]έασ) | νη- 
πιοσ: 1Τ. ηπιοσ | γαρ 5ἶπο αἀάῑίαπι δ{. Ο1επιδδῦ ΟΥ1 345. 353 εἰ ἶπῖ 3,361. 

386. 5965 Αιισ1οἈ 58Η ϱίο: ΡΕ” ἆ 6 αάά ακµη», αἄ]μιο 

14. τελει. δε αέ 6ί. Οἶεπι ΟΥ αἱ Οµ]πί είο: 1Τ. τε). γαρ 

ΥΙ. 1. λογον 6ξ. Ο1επιῦδὸ είς: 1, αἀά λοιπον | φερωµεθα εί 4ο ἔνρ Οἶεπι 
Οτίπί» να Ααρίομ 55,5 οίο ... ΡΕΙΤΚΡ αἱ α]]ᾳ ΒΥΤΡ φεροµεθα 

9. βαπτισµων: 98” 91. 9δΙ. τι. 80. ἀδεῖ παγ]" βαπτισµον. Ῥταείετεα 
4Τ. ΑΥΠΙ αθί] αάά τε | ὁιδαχησ εΙΠΙ ΔΑΟΡΕΚΙΡ αἱ Ρ]εγ (45. διαδοχησ) 

{νο (δαρεβπιαίιπι ἀοοἰγίπας) εἵο ... Ἰωπ ὃιδαχην επι Ἡ; Ἰίεπι δαρέῖδ- 

ΦιΟΥΊΙΠι «οοίγίπαπι (ο ἀοοϊγίπα) ἃ | αναστασεωσ τε οΝΠΙ ΝΑΟΡΞΕΚΙ, ἱ 

ΟΠΙΠΥΙ ἆ ο {νρ «ορ Όαβπι ΒΥΤΙΙΥ αγΠι αεί] οίο ... ΕΡΣΤ"Ρ οπι τε | νε- 

κρων: 98υ3 χειρων 

ὃ. ποιησοµεν ΟΤΙ ΝΗΚΙ, 1Τ. αἱ ρ]α ἆ ο [το ΟἨΤ151 Τ]άγ κίδττ (86ἆ ν]ᾶο 

Ρο) ΤΗΡΗΥΙ Απιυροεπίί{3,,, Ρ΄ ποιησωµεν οτι ΑΟΡΕΡ αἱ Ρ]αβδῦ5 
ΤΠ ΟἨΥπηοδος Ἐπίμα]οοᾶ ΤΠπάγίσδοπι ὅτ8 015 Ταπι, Τ]αδιταί Τμάτί Πΐ8: 
καὶ τοῦτο ποιήσωµεν - τῷ ἄνω προσήρµοσε ,διὸ ἀφέντεσ - φερώ- 
µεθα.' καὶ τοῦτο ποιήσωµεν - ἀντὶ τοῦ ,,σπουδασωκεν", .ἐπιθυμή- 
σωμεν' οἰς | επιτρεπη: 15 αἱά5ετ 114. Οεο επιτρεπει 



ΠΡΟΣ ΕΒΡΛΙΟΥΣ 6,10... Π9τ 
” πο ασ [-ὰ Ν 

ἐπουρανίου καὶ µετόχουσ γενηθέντασ πιεύµατοσ ἁγίου Ὁ καὶ κα- 
-.- »- Δ 

λὸν γευσαμένουσ θεοῦ ῥῆμα δυνάµεισ τὲ μέλλοντοσ αἰῶνοσ, ϐ καὶ 
/ - 

παραπεσόντασ, πάλιν ἀνακαινίζειν εἰσ µετάνοιαν, ἀνασταυροῦντασ 
- ” ” ΔΝ - Ν { 

ἑαυτοῖσ τὺν υἱὺν τοῦ Θεοῦ καὶ παραδειγµατίζοντασ. τἵ }ῆ γὰρ ἤ 
- ” ιά ιά κ ” / 

πιουσα τὸν ἐπ αὐτῆς ἐρχόμενον πολλάκισ ὑετὸν καὶ τίπτουσα βο- 
4 ο Δ - / 3 

τάνην εὐθετον ἐκείνοισ δι οὖσ καὶ γεωργεῖται, µἐταλαμβάνει εὐλο- 
φ δι 4 σα ως ) ’ Ἀν 3 / Ν / .λο/ 

Ἰίασ ἀπὸ τοῦ Φεοῦ' Ὁ ἐκφέρουσα δὲ ἀκμάνθασ καὶ τριβόλουσ ἀδό- 
Δ ’ ’ τ .) - 

Χιμοσ καὶ κατάρασ ἐγγύσ, ᾗσ τὸ τέλοσ εἰσ καυσιν. 
Ἴ Δ ας ὁ . Ν ος πλ 

9) ΓΠΙεπείσμεῦα δὲ περὶυμῶν, ἀγαπητοί, τὰ κρείσσονα καὶ ἐχό- 
’ 3 Ν [σά ο 2 Ν ” ε Ν 

µενα σωτηρίασ, εἰ καὶ οὕτωσ λαλουμεν. 10 οὐ γὰρ ἄδικοσ ὁ Όεοσ 
᾽ , - ε -- Δ ο ’ αά /' 1 

ἐπιλαθέσθαι τοῦ ἔργου ὑμῶν καὶ τῇσ ἀγάπησ ᾗσ ἐνεδείξασῦε εισ 
Ν ο) - νὰ - { ΄ Ν - 

τὸ ὄνομα αὐτοῦ, διακονήσαντεσ τοῖς ἁγίοις καὶ διακονοῦντεσ. 

4. γενηθεντασ (Ονὔ)301 αἱ δεᾶδεπι οἱ τς Π{απι δ"5θπι ϱ(5185 γενομε- 
γοισ): Α ὃτ. 8ἱ556Γ γεννηθεντ. 

ὔ. Θεηυ ϱρηµα εἴ. ΟΣ5)201 ϱ(4)323. 918. 968 ϱἱο.... Ρ ρηµ. θεου, 1ΐεπι Τεσίραα! 
30 οἱ υεγόωπι ἀεὶ ἀιῖοε φιβίαυεγιπὲ | δυναμεισ τε μέλλοντος αιωνοσ (ἆ 

ϱ εἰ υγέιέες ιΠιιξιγέ εαεοιζέ, ἐν υἱγέιξέδφιιε θαεοιμζέ υεπέμγ{) ... Τετίρααἲ 

20 οεεἰἀεπἰε ἴαπι αευο (δύναι ἔτι μέλλ. αἰῶνοσ 2 δυνα|μεισ τε ελλο]ντος 
αιωνοσ, αἱ εχε]ἀεγῖ{ Υ6ΓΡΙ6 ἵη οχεπιρ]ατῖ ΡΒΡΥΤαςΘο 9) 

6. παραπεσοντασ: Ρ813 -ντοσ | παφαδειγµατιζοντασ: ΡΕ -ζοντεσ (4 
γεογιιοἰεπέες ὕι εἴθ Πζζιπι ἄεῖ εἰ Ροριίατε 819) 

7. επ αυτησ αἳ. Οτ1»111 ΡΙ8 είς ... Βὸ 2919. 9193" επ αυτην, 1. 4. 18ἱεῖ 
επ αυτη | ερχοµενον (ΑπϊοςΙ110Ί επερχ.) πολλακισ «ΠΠ ΝΒΡΕΡ ὃτ. 
116. ἆ ο (ὀἴδεπα υεπίεπέεπι νι 6ε 8αερε ἴπιόγεπι) (οορ αγγ αίτ) ΟἨτ145, Ἱέεπι 

Οτίη{ 22204 (ωεπῖεπίεπι δαερζις 81ΡεγΥ 8ὲ δίύεπα ἴπιόγεπι) ... 6 πολλακ. ερ- 

χομ. εππι ΑΟΚ, αἱ Ρ]εχ ἔ ΥΕ (8αερε υεπἰεπίέπὶ 8ιίΡεΥ 8ε ὀἱδεπα ἴπιὂγεπι) 

ΥΠ Βρϊρμ”θ” ΟΠΥ146 Επίμα]εοὰ Ογτεδα1δὺ μάτι Ώαπι αἱ Οτἰπίδδᾶ,, 
Οτ21115εὀ η πιουσα γή τον επ αυτησ ερχοµ. υετον πολλακισ, Όδου 

ΑπΙΟΟἨ1ΙΙ0Ί πολλ. απίθ τον επ αυτησ, Ίἴεπι Τετίριά(ο30 φιιῖ δὲδὲ 8αε- 

ρΐι8 ἀευεπτεπίεπι ἔτι 8ὲ Πππογεπι, ΟΤ1111 ΡΗ1 1οῦ γη ή πιουσα τον επ αυτ. 

ερχοµ. υετ. ΟΠΙΊ88Ο πολλ. (5εὰ Βιι[πίετρυ φιαε δίδίἱ Γγεφιεπίεγ 8ρεν 
56 υεπ. ὑπὂγ.) | δι ουσ και εί. ΟΓ1111 Ογτεδα 150 Ῥετιριάίδοριο.., ϱἨ 
1903 οδεχ ἆδοι ἆ ε {νρ ΟτΙΠί2,54. 361 ϱο0ρ ΒΥΥΣΕΝ (ΠΟΠ {{επΙΡ) ΑΥπι βθΙ] 
οπ1 και | του ὅεου: ϱ’Ε" 46. Τὸ. ἀδὲτ Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ οπι του 

9. αγαπητοι εἰ. κό... Νἲ 1, Τδ. βγταῖἩ αεί] αδελφον | κρεισσονα Ο6ΝΠῃ ΝΑ 

ΒΟΡΕΙΡ 9, 1Τ. Το. αἱ πια (4 αρ Βοτ]) Βπαίμα]εοά ,,, ς κρειττονα 6 Πα 
Ῥ΄κ ὁτ. αἱ ρ]α. Ο6 αἆ 7, Τ εἰ αΠδΙ. 

10. τησ αγαπησ 6ΙΠῃ ΔΑΒΟΡ”ΕΡ 6. 17. δΙ1. ὁτ 4Τ. 6133 Τ8. 191. 119. ἆ 
ϱ {νε Ὀααπι ΑΥΤΗΣ αΓΘ αΓΠΙ αθίῃ Ογ15 Επινα]εοά ΑπΙΟΟΗΙ169 ΤΗΡΗΥΙ 
Η]ετίονίηΣ,,, ς (Ξ- αὐ Ὠσ) ΡΤ8ΕΠΙ του κοπου ουπι ΡΟΕ3 ΚΙ, α] Ρ]εχ 

«ορ ΟΗΥ119: 150 Τμάτί Ώαπι Οεο 1: εί 1 Τμ 1, ὃ | ήσ: Β9 ην | και δια- 
κοβουντεσ (νο εἰ πιϊπἰβένα(ἶε) ... ϱ3 διακουοντεσ. ἴέεπι ἆ ο εἰ αιιζ πε 

(ρναεσθά1ὲ πιὐπίφίγαπᾶο δαποξίβ) 

1 Τμαί1, ὃ 



απ 22, 16. 17 

τ08 ο, ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 

ὼ - { - 

11 επιθυμοῦμεν δὲ ἕκαστον ὑμῶν τὴν αὐτὴν ἐνδείχνυσδαι σπουδὴν 
/ ο 2/ 8 

πρὺσ τὴν πλ]ροφορίαν τῇσ ἐλπίδοσ ἄχρι τέλους, 12 ἵνα μὴ γωθροὶ 
ὰ ο) - Α / λ " 

γένησθε, µιμηταὶ δὲ τῶν διὰ πίστέωσ καὶ μακροθυµίασ ΚλΡΟΝΟ- 
/ Δ 3 / - λ 3 Δ 2 / ς 

μούντων τὰσ ἐπαγγελίασ. 19 τῷ γὰρ ᾿4βραὰμ ἐπαγγειλάμενυσ ὁ 
« / Γ Ν 3 2 Δ ἶ /' ε] / ” 9 «αι 

Φεύσ, ἐπεὶ κατ οὐδενὸσ εἶχεν µείζονοσ ὀμόσαι, ὤμοσεν καθ ἑαυ- 
- 2 - 

τοῦ, 14 λέγων: εἰ μὴν εὐλογῶν εὐλογίσω σε καὶ πληθ ύνων πλη- 
- ν - 

δυνῶ σε 10 καὶ οὕτωσ μµακροθυµήσασ ἐπέτυχεν τῆς ἐπαγγελίασ. 
10 ἄνθρωποι γὰρ κατὰ τοῦ µείζονοσ ὀμνύουσιν, καὶ πάσησ αἲ- 

-- 1 / / . / ς ο . . σ / 

τοῖσ ἀγτιλογίασ πέρασ εἰσ βεβαίωσιν ὁ ὄρκοσ᾽ 1Τ εἐν ὁ περισσό- 

τερον βουλόμενοσ ὁ 9εὺσ ἐπιδεῖξαι τοῖσ κληρογόμοισ τῆς ἐπαγγελίασ 

11. εγδεικγυσθαι (ϱ” εγδικν.): Α εγδιγγισθαι, οἳ ε7δειγν. | τ. πληροφο- 

ριαν: 1Τ. αᾶᾶ τησ πιστεωσ | αχρι (1. 80. µεχρι) τελουσ: 91. ὃτ. οτι 

19, ωδρου: 15 αἱ νοθρ. Πάεπι αἷο ἵππη ὅ, 11. | γεγησθε: ΙΤ. γενησεσθε 

[δια πιστεωσ: ϱΕ’ ὃ. δια τησ πιστ. | και µακροθυµιασ (ἆ ο εἰ ρα- 
ἐἰεπέίαπι) αἱ. Ῥδοαίς: στ” Ἱπερία κ. μµακροθυµουτασ | »ληρονομοιυν- 
των: ὃ. 106. 108. 120. κληρονοκησαντω» | τασ επαγγελιασ: κ οἵι 

τασ 

18. ειχεν µειζονοσ: 1Τ. 19115 µειζ. ειχ. | οµοσαι: ἩΡ 1Τ. αἱ ὠμοσαν 

14. ει (ήν «ΠΠ ΝΑΒΡ"ΕΡ ΙΤ. 95. 91. Απ" τι. 19Τ. ΡΙά 175 Ώαπι. Πίεπη 
οΡΡΙ,ΕΟΙΓ ει µη. Τε ἆ ο [να Απιρηᾶ» Ρνίπιας πζςί (αἀάῖε Ῥτίπη , η]δί 
ἔπ Ίιοο ἴοοο α[γγπιαξϊνο Ροπίκιγ ῷγο «6Υ{8 8έυθ ργο ααἲα'') ... ς ἡ μὴν (1 

ἡμῖν, Ειϊ]αϊεοά ἥμην) οππη κι" αἱ ρ]ον Οµτ Ἐαίμα]σοά Ογγοδαὔτβ οἱ 
εΙαρατΙ Τμάνε ΤΗΡΗΥΙ (απ Ἡ. ]. τὸ γὰρ ἡ μὴν ἀντὶ τοῦ ὄντωσ μὴν 
σημαίνει) Ό6ε (ἡ μήν, τουτέστιν ὄντωσ μήν); Ἰΐεπι ΒΥΤΡ σεγίο (ΑΥτΣΝ 
«0Ρ αοαἰᾗ ποη αχρτ]) :: Βοτ]ρίιταπ ει µην εοπβτπηι!{ εῖαπι ΕΙΥΠΙΟΙΟΡ. 

Μ. ρ. 416. ἡ μήν, ὄντωσ δή. τὸ ἡ σύνδεσμοσ βεβαιωτικόσ, τὸ μὴν 
σύγδεσμοσ παραπληρωματικόσ. Ῥαπ]]ο Ροβὲ: ᾖ ἐπίρρημα ὀρκικόν, 
ὅπερ καὶ διὰ διφΒόγγου γράφεται ' εἰ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε, ὄν- 

τωσ καὶ ἆληθῶσ. Οείθτιπι οἱ. επ 299, 1Τ Α οἱ οὰἆ πο Ρ]6Υ (Ε Πίαί) 

ει µην ρταεΏοεη{. 

15. ουτωσ: κΟΟτΤ ΟΥπιο5ο3 ΟΥτΕΙΔΡΗΤΙ ουτοσ 

16. ανθρωποι 8ἱπε μὲν ΕΙ ΝΑΒΡ" ΕΕ 4τ. ὅ9. Εια]εοᾶ ΟγτβΙαρΗΤΙ 

ηθς αΠίει ἆ ϱ {νρ βυτα!Γ ατπι Όαδπι... ς(α09) ΤΙ αάά µεν εαπι ους 

ΕΊ3ΚΙ, αἱ Ρ]ετ «ορ ααίλ Οµτ Τ]άτί Ώαπι αἱ [ και πασησ αυτοισ αντι- 

λογιασ (Ρ3είξ εγταίῦ α»τιλογ. αὐτ) περαα εισ βεβαι. ο ορχοσ (ἓνε 

οἱ οπιπζ οοπἰγουεγδίαο 6ΟΥιΩι Ππῖς αἄ οοπ]γπιαίῖοπεπι εδί ἔωγαπιεπέιπι): ἆ 

οοτγπρία οέ οπιπῖφιιε οοπἰγουεγβίαε εογηπι πουϊβδίπιηπι ἴπ οὐδεγτυαξίοπεπι 

(ρτο οὐληπι- Ὁ) ἔωγαπάιηι ὕπέενο επιτέ 

1Τ. εν ω: ΕΣ εν τω | περισσοτερον (ἆ ο ῥγύπηιπι, ἕ νρ αδιωιζαπέζι): ἩὮ 

περισσοτερωσ | βουλοµ. ο Όεοσ οἳ. Εαδάετη 111. 335 ΟΥΤΒΙΑΡΗ ΤΙ ΟἨτοι 
440 οίο... ΡΕ ὃ. 4. οαἰΧίδΙ9 ἆ ο Γ{(ποΆ Ἰίεπι νς) ο Θεοσ βουλοµ. | 

επιδειξαι αἳ, ΕΙβάετ ΟΥΥΕΙΒΡΗ Οµτοή οίο... Α ΑΤ. 115. ΤΗΡΗΥΙ επι- 

Φειξασθαν | κληρονοµοισ: δτ. ΡΙΛΕΠΙ κλητοισ | τησ επαγγελιασ: Βις 

4οπι 325 τησ βασιλειασ, Πρϊά οι ἹἹ ρ]αηθ ΟΠΙ 



ΔΝ 

ΠΡΟΣ ΕΡΡΔΙΟΥΣ τη. του 

Ν 2 / ” - ” - Ε] ΄ [τά ο 

«πὸ ἀμετάθετον τῇσ βουλησ αὐτοῦ ἐμεσίτευσεν ὄρκῳ, 19 ὕνα δια 

δύο πραγμάτων ἀμεταθέτων, ἐν οἷσ ἀδύνατον ψεύσασθαι τὸν 
Θεόν, ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν οἱ καταφυγόντεσ κρατῆσαι τῆσ 
προκειµένησ ἐλπίδοο, 19 ἣν ὧσ ἄγκυραν ἔχομεν τησ ψυχῆσ 
ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν καὶ εἰσερχομένην εἰσ τὸ ἐσώτερο» τοῦ κα- 

/ ιό ὁ « λ { ” κ αν 3 ” 

ταπετάσµατοσ, 20 ὅπου πρὀδροµοσ υπὲρ ημών εἰσηλθεν Ίησους, 

κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερευσ γενόμενοσ εἰσ τὸν αἰῶνα. 

ΥΠ. 

τ ’ ” - 

1 Οὗτοσ γὰρ ὁ Μελχισεδέ», βασιλεὺσ Σαλήμ, ἱερεὺσ του ὢεου 
τοῦ ὑψίστου, ὁ συναντήσασ ᾿ 4βραὰμ ὑποστρέφοντι απὺ τῇσ κοπῆσ 

18. δια αἱ. Ειιβάετα 111. 335 ϱ1Ρ9 555 ϱιπιαί 4)Ττ ΤΡ] 41Ι168 ΟγτΏτ 144 εἰς ... ϱ8τ” 
µετα | τον Θεον απ ν”Αορ 1Τ. ὅδ. ἘΙΒΡΣ 555 οἰπηα! στ Τά ΓΙ 105 ο, 05 
0Ἠχ160 ΟγτΕΙΑΡΗΤΙ Τμάγς1248 ΟἨτοπδΐο... ς Ιμπ ΤΙ Θεον ουπι ΒΡΕΕΙ, 

αἱ Ῥ]ετ Εαδάσπι 111. 335 ΟγτΏσ 144 Ἐπίμα]εοὰ ΤΠάτί κά Π. 1. οε δη. 152 
Ῥ]μοίπιαπὶ 13 Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ | εχωµεν: ΚΙΡ δτ. 114. 1150. α1”59ὲ Ειδάςλι 
1πτ οοἆ ΟἨΥΊΠΟΡΟ 5 εχοµεν | καταφυγοντεσ οἱ. Γὶά ΟΥΤΕΙΑΡΗ ΟἨτον θἰο 

(Ἐβάθπι 330 προκαταφ.) ... 99. 51. Τ8. 116. ο56ς αἱ Ρ]α5ὸ ΟµΥπιοδο 113 

Τπάτίέ αἆ Ἡ, ]. (ποη Ιέθπι 101) καταφεύγοντεσ. 110Όθ6ιε ΟΥΤΗΏΣ144 Ῥτο 
οι καταφ. κρατ. θἷο Βὶ6: οι χριστον ήσουν υιον Όεου καταδεχοµενον. 

19, εχοµεν: ΡΕ αἱ Ῥαπς εχωµεν | ασφαλη οπἵη ΝΒΡΡΕΙΟΕΚΙ, αἱ οπηπὖ]ὰ 
Ἐπίμα]οοᾶ δἱο ... Τμ Τί ασφαλην (μη ἀσφαλήν, Τϊ ἀσφαλῆν) εαπῃ ΑΟ 
ϱ"Ῥ {5 1βΗαβπιοςῖ {ΟΥΠΙΔΘ 8Πέ αστεραν νο Μί 2, 10: χειραν 1 ΜΙ 

9, 18 6ἱ οὰἆ ππίπαςο Μέ 19, 19 οἱ Τιο 6, 8: Ἱίθιη Δ” αἱ απο Με 1, 41/ 

αΠΡ 4] ραις Μς ὃ, 1. οί πηπιδο α]ᾳ ὃ, ὃ: ΑΒ αἱ Ίο 20, 25: αγτιο- 

χεαν ο Αοὶ 6, ὅ; δια» ΡΕΗΙΡΊ" αἱ Αοὶ 14, 13: ιερεαν 1, Πε 10, 21: 

Όγιην 1, Το Τ, 985: συγγενην ΑΒΡ3 Ῥο 16, 11: µονογενην ϱ Πε 11, 11: 
Φειχθενταν Ὁ ο 8, 5. Ωπῖραβ εχ ]οεῖς Ἱπίε]]ερ]ίατ, Ραδδῖπι ἁαρίαπι 

ΠΟΠ 68586 αῖπ αχ τεοθη/Ίογο θα Βιχογῖπέ, α]]ᾳποίῖο5δ Υ6ΤΓΟ Ρο556 αΠ{Ι- 

ααἱβθίτηαο βοτ]ρίυχας τε]απίας ν]άσγί. Θτααε οππη Πέ δἷπί, σπα ΐ15 ν]- 

Βαπι θ5ί εχκεπιρ]5 ααε ν]άΐῑππας5 οπιπῖθιας α τουΙρίεηαϊς 11118 ΓοσιηίΒ 

πὈβίίπατε: πεο πιαρῖ5 Ίος Ίουο Ἱπν]{15 ᾳποςδ 5εααἵ 5ο]επΙβ ΝΒ τθοίρετε 

εοηβεηίαη επ ε8ί. | ,ιχαταπετασματοσ” ποη ε8ί ἵη Β, 8εᾷ εκ 6ΥΓΟΥΘ 

εοπ]α{οτ]8β Βεπί]εἴαπῖ Παχίτ. 

20. ιησουσ αἳ. ἓνρ ΟτΙπέ5,90 Ῥτίπηας ... ϱ’ΕΒ ἆ ο αάά χριστοσ { µελχι- 

σεδεκ (ο. ἆ -δεάες, ενταῖ βαβαετ): { νο (5εἆ ποῦ απι) εἴο]έφεᾶθε 

(ἴα 4εἶ οἵ--) 

ΥΠ. 1. µελχισεδεκ (-δεᾶεο οἳ. ἆ): Α -σεδεχ. Τίεπι ενς (εί. ἔα ἀρπιῖα αἱ 

Ρ]ετ, 5εᾷ ποῦ απι) ἠεΙομίεεάεσῃ. | του υψιστου (εί. ς αὉ 97) οἵπι ΝΑΡ 

ΟΡΕΚΙΡ α] ρ]α (οπιπΙὈ 192 αρ Φοχ!) ΟΙαπιδῖ Εαςάετη 1ΤΊ ρχεοᾶ ΡΔΣΙ5 (βυοί 

1βῖματ Ιεσί1ο) οίο ... σθ οπι του «τη πΙΊπμδο νῖκ ππα | ο συναντησασ 
αὲ 61 αἱ Ρ]ετ (πα]]158 α]ῑέοι αρ Βοεϊ) Βαί]μα]σοά οίο.., ΝΑΒοΟ ρηκ ΙΤ. 

απ 14,15 485 



τῷ 
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τῶν βασιλέων καὶ εὐλογήσασ αὐτόν, 2 ᾧ καὶ δεκάτην ἀπὸ πάντων 

ἐμέρισεν 4βραάμ, πρῶτον μὲν ἑρμηνευόμενοσ βασιλεὺς δικαιοσύνης, 
ἔπειτα δὲ καὶ βασιλεὺσ «Σαλήμ, ὅ ἐστιν βασιλεὺσ εἰθήνησ, Ὁ ἅπά- 

τωρ, ἀμήτωρ, ἀγεγέαλόγητοσ, µήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῇσ τέλοσ 
ἔχω», ἀφωμοιωμέγοσ δὲ τῷ υἱῷ τοῦ Θεοῦ, μένει ἱερεὺσ εἰσ τὺ 

διηνεκέσ. 
-- ον Ἄ τς τσ Δ ο 

4 Θεωρεῖτε δὲ πηλίκοσ οὗτοσ, ᾧ καὶ δεκάτην 4βοαὰμ ἔδωκεν 
9 - 5 ) « / Δ ε Δ 3 - ε- Ν 

ἐκ τῶν ἀκροθινίων ὁ πατριάρχησ. ὃ καὶ οἱ μὲν ἐκ τῶν υἱῶν ««{ευει 
/ λ .) 3 Ν -- Δ 

τὴν ἑερατείαν λαμβάνοντεσ ἐντολὴν ἔχουσιν ἀαποδεκατοῖν τὸν λαὺν 
Ν Ν / πα , {ὴ Δ 2 Δ 2 » 

κατὰ τὸν νόµο», τοῦτ ἔστιν τοὺσ ἀδελφοὺσ αὐτῶν, καίπερ ἐξελι- 

οσ συναντ., αἴᾳαο βίο εἀϊάλί Ίωπ | βασιλεων: 96. 10960 αάά οτι εδιω- 

εν τουσ αλλοφυλουσ και εξειλατο λωτ µετα πασησ αιχµαλωσιασ | 

κ. ευλογήσ. αυτον: ΕΞ 61. ἆ ο αάά και αβρααμι (61. οπ) ευλογηθεισ 

υπ (61. απ) αυτου ΟΠΠΙ8Β6Ο αβρααμι 86ᾳ, ομίβ Ίοεο ἵηπ ϱ ἸΜεϊβίεμΙο 

αὐτω ρτῖπια ππδηα βοτ]ρίαπι {11986 ν]ἀευσίαχ: ἴαιε ααῑά αἆ[αῖββο ο 11η 

εθτίε οχ ἃ νετὶϊπιϊ]ε Πέ, αΏῖ αδί οιξ εἰ ἀεοίπιαπι ὁπυπίισι αγυζίέ ει 

τω: ΡΕ” ο | και: ΔΠΙ {ὰ 60Ρ ΟΠ | απο παντων (Β παντοσ): κ 4Τ, ΟΥ 
1Τ1 ϱ{ ϱχπιοξος ϱΜ{απι1ΤΣ Τμάγιδῖ (ποη α Ἰ. 1.) Ροβί εµερισεν ρου; ϱ” 

ἩἨ ΟΠΠ απο. πες α]1ίεγ ἆ ο ξ νρ οιῦ εἰ ἀεοίπιας (ἆ ο ἀεούπιαπι) οπυπζιήε 

ἀἰοῖθ | αβρααµ: ϱ"ΕἨ ἆ ϱ οπι; 5οἆ νὶᾷο αά ν. 1. ... ΒΥΥΡ ο." αάά 
Ραἰγίαγε]α | δε και: κ 109. 114. 118. εδ 456 {οἱ α]8εΒπῃ ϱ0Ρ ΛΥΠΗ 
ΟΠ και, ΤΗάτί οσα δε, 1ΐεπι 49. ἆ ϱ οι δε και 

.αϕωμοιωμενοσ 6ΙΠΙ ΝΑΕΚ αἱ ρ]ετ ΕρίρΙΤΗ Ος Εαιλα]εοά Τμᾶτί Ώαπι 

εἰς ... Τί αφοµοιωμ. οππι ΟΡΕΙΡ 1, 4Τ. 109. 119. { διήνεκεσ: Π. ]. ρε 
ΠΗΊΓΙΠΩ ΘΥΤΟΓΕΙΙ θᾱ. Οοπιρ!] αάά εν ὦ οτι και του αβρααμ προετιµηόη, 

ουα6 εκ ποίαίῖοηε οαΡρίατη Επία 1 πγερβοτιιηί 

.πήλικοσ (εἰ. ΡΕΕ): ϱ” ηλικοσ | ουτοσ: ῬετἍμει” 613” οι | ω και ΟΠΗ 
ΝΑΟΡΟΕ3ΚΙΡ α] οπιηὖί {νς (αἱ. απι {1 ἀθπιῖᾶ Ἠαγ]51 αἱἰβομπη) ΑΥΤΡ 
ΑΣ ΟἨγ114 Επαίλα]εοά Ογτεῖαρη 6 Τμάτί Ώαπι αἱ Αιρδεη πα Μίλο, 
Τη 9Π1 και οµπι ΒΡ"ΕΞ ἆ ο Πα” {οἱ α11Ἠπά ΦΥΥΒΕἨ (1Ίρετο γεγ{ξ ὦ καυ 
ν. 9.) οοΡ Ό8βπι (Ῥαβπι Π]αί ν. 9) Ῥτίπιας Ωιαρβδε στ { αβρααμ (6δῖ 

0η) εδωκεν: Α ὃτ. Τὸ. 116. εδωκ. αβρα. Ἰϊνενε ἐνρ ἀεάᾶ ἄε Ργαεεί- 
Ῥωΐθ Αὐγα]απι | ακροὔθινιων αἱ ΝΗ(56ἆ” ακροθινειων)ῬΕκ είο... Α0 

(ὔ Ια{6{)ΗΡ αἱ (εγε2ὸ ακροΘ΄ηνιων 

. λευει εαπι ΝΒ(ει {πβιαιταν1{ εὔ. ϱ5)ορ” ἀΤ., Ἱτειη Ό8βπη (αἱ είίαπη ν. 11 

ΦαἨ) ... ς 1η λευν επ ΑΡΡΌΘΙΕΕΚΙΡ αἱ Ρ]οΓ «ορ Ειίμαιζοᾶ είς | νερα- 

τειαν πί ΝΒΟΚΙ, αἱ Ρ]οτΓ .... ΑΡΕΡ 4] α]ίᾷ ιερατιαν | αποδεκατοιν ΕΙΠΑ 

Ἡ(οιν ἰπδίαιταν1ῖ οείαπα μθ)υΣ.... ς ΤΠ (ΙΡΠΟΤΔΠΒ ϱ3) αποδεκατουν «1η 

ΝΑΟΡΟΘΙΟΕΚΙΡ αἱ οιπΠΥ1 οίο:: οἱ Μί 19, 99 πι] εκ ΒΡ κατασκηνοιν 
ταζθρίπι5, Ἐκ Ἱμεσγῖρίῖοης αβετὶ Κιν ου ῥταΙηΠη, 1. 1. 8 99, στεφανοτ», 

1 Ῥε, 15 ν λανεῖ φιµοιν, ζηλοῖν «οά. Υαἲ. κ ΓριέΡΡ αραιά ὈτοῬδὸ”. | 
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λυθύτασ ἐκ τῇσ ὀσφύοσ “4βραάμ᾽ ϐ ὁ δὲ μὴ γενεαλογούμενοσ εξ 
3) 2» / 2 / Δ Ν ” Ν 3 / 3 

αυτών δεδεκάτωκχεν «4βρααμ, και τὸν ἔχοιτα τὰς ἐπαγγελίασ εὖ- 
ΔΝ Ν ε) Λ - 

λόγηκεν. ἵ χωρὶσ δὲ πάσισ ἀντιλογίασ τὸ ἔλαττον ὑπὺ τοῦ κρείτ- 
3 - κ 4 / 3 / 3 

τονοσ ευλογεῖται. Ὁ καὶ ὧδε μὲν δεκάτασ ἀποῦθνήῄσκοντεσ ἄνθρω- / ή ς 
’ - Δ ..» Ν [4 ε) 

ποι λαμβάνουσι», ἐκεῖ δὲ μαρτυρούμενοσ ὅτι ζῃ. Ὁ καὶ ὧσ ἔποσ 
3 - Δ Ν { [ή - 

εἰπεῖν, διὰ 4βραὰμ καὶ «Ίευεὶσ ὁ δεκάτασ λαμβάνων δεδεκάτωται 
- ... - σ σ / ο) - Ἶε 

10 ἔτι γὰρ ἐν τῇ ὀσφύῖ τοῦ πατρὺσ ἤν ὅτε συνήντησεν αὐτῷ ὁ 

Μελχισεδέ». 
4 π - ῶ στ ο 

11 Εὖ μὲν οὖν τελείωσισ διὰ τῆσ -«Ίευειτικῆσ ἱερωσύγῃσ ᾖν, ὁ 
-» τας / 

λαὺσ γὰρ ἐπ᾽ αὐτῆς νενοµοθέτηται, τίσ ἔτι χρεία κατὰ τὴν τάξιν 
Ν ’ Ν Ν Ν / 

Μελχισεδὲκ ἕτερον ἀγίστασθαι ἱερέα καὶ οὐ κατὰ τὴν τάξιν 4α- 

τουτ εστιν: Β βαρρ]είιπι ἵπ πιαχρ]ηε Ἰαῦεί, α Β5 ἀεπππτη πἰσ1 | οσφυοσ 

(ἆ ο δεπιίπε, { νο Ἰωπιδίς): ϱ8ἳ" οσφρυοσ 

ϐ. αβρααµ οππι ΝΒΟΡΕ3 17. 25. δΤ. 109. αἱξὸ....ς (409) Τί ρταεπι τον 
επι ΑΡΡΕίΕΕ" ΚΙΗΡ αἱ ρ]ετ ΟΥ Τμάτί Ώαπι αἱ | ευλογηκεν (ο” 109. 
πυλ.) ουπι ΝΒΡ" ΕἴΕΗΙ, 1Τ. αἱ ρ]εν Τμάτε Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ: Πεν η }υ- 

λογηκ. ευπι ϱ3 109. ... ΑΟΡ 19. 99. 4Τ. Τὸ. ΟΗΥ115 Ειαίμα]εοά ευλογη- 
σεν (Α 99. ηυλογ.) | ο δε µη δα ευλογηκεν: αείἩ φεπι ΕΡεγαγε ἐιδεῖέ, 

ία αἱ αὖ οσφυοσ αβρααμ (ν. ῦ.) αἆ ὀεδεκατ. αβρααμ ἰταπδ]]αίδθε 

νϊάεαίαγ 

Τ. ελαττο»: 1Τ. ελασσον 

9. παν ωὧσ εποσ ειπειν (0. Ρ8Ε13 ειπεν): ἆ ο εἰ φιιεπιαάπιοᾶωπι ἄἶσαπι, ἕ νρ 

οἱ ιἱ ἴέα ἀἰοέωπι εξ, Αβξ8εἩ 3ᾱ ΙΙ 10 οἱ εἰοιέ ορογἰεί ἀοενε | δι αβρ. ουπι 
ΝΒΡ" ΕΞ ὃτ. ΑΠ. Τὸδ. οδε...ς Τί δια αβρ. ου ΑΟΡΕΕ" ΚΙΡ αἱ Ρ]εχ 

Ον Τμάτί Ώαπῃ 4] | λευεισ ουπΙ ΑΕΡΟΣ Ῥαδπη, ἴέειη Α Επίμα]εοᾷ λευισ 

«Νορ 4. λενει. Τίθπ ς λευιν οτι ΡΕΕΚΙΗΡ 1Τ. αἱ ρ]ετ «ορ ΟΥ 
Τμάτε Ώαπι αἱ, πθς αλ ίεν (1ευῦ ἆ ο {νε | ο ὀεκατασ λαμβανων: 
Τ1. ΟΠ1 

10. αὐτω: Ρ αυτον, Ό8βιι 4ὀτα]απι | µελχισεδεκ (46 Λεἰο]ιϊβεβεο) Ἡ. 1 
οἱ Ἱπίγα ν]άε αἆ τ, 1. δ, 6.) οππη ΝΒΟ"Ρ" 41. Τὸ. 118. 191. 9193 θεοί 
ΟἨΠοβο8,,, ς Τί ο µελχ. εππΠ ΑΟΕΡΕΕΚΙΡ αἱ Ρ]εΥ Ομγπιοπί{116 Ειίμα] 
οοὰ Τ]άτί Ώαπη αἱ 

11. ει µε: Οἱ Ῥ 1 µεν | λευξιτικήσ ΕΠΙ ΝΒΡΕ (Ό8βπι του λευει) ..« 6 Τη 
λευντικ. ΟΠΠ ΑΟΚΙΡ αἱ οπηΣ1 οἷο | ιερωσυνησ: ΡΕΙΡ αἱ ραμο ιερο- | 

9: Β ΟΠ | επ αυτησ (9΄) ουπι ΝΑΒΟΡΊΕ”ΙΡ 1Τ. 81. δτ. 46. τὸ. 1189. 
ΟΥτβΙ8ΡΗ6ά .,, 89. τι. 114, 115. 116, Ἴνοτ οδύξ 8ἰ α]ῖα Εαίμα]σοά 

ΤΗΡΗΥΙ επ αυτην... ς επ αυτη επι ΡΕ" κ αἱ Ίοηρο Ρίὰ Οµσ Τμάτί 

ῬΏαπι Οες | νεγοµοθετηται απ ΝΑΒΟΡΤΡ 1Τ. 91. 91. 41, τὸ. 118. 191. 
α] ραιο Ἐπίμα]σοᾶ ΟΥΡΙΑΡΕ .,.,ς γενοµοθετητο ουπι ῬΟΕΚΙ, αἱ ρ]οΥ 
(99. 115. 9193 5ο 4] ενομοθ.) Ον Τμάτί Ώαπι αἱ | τισ (ρε ησβ): 
ρεβ!"εετ” αἀά γαρ | καιου(ϱ µη) κατ. τ. ταξ. ααρ. λεγεσθαι: αεί] 
911, 8εᾷ 6ΟΓΙΠΙ 1ο6ο Παῦθί φιιοᾷ 8απε ἀἰωεγῖ 

ΤΙΡΟΗΕΝΡΟΕΕ., Ν. ἘΤ. ε, 8, 18 
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ρν λέγεσθαι; 12 µετατιθεμένησ γὰρ τῇσ ἱερωσύνησ ἐξ ἀνάγκησ 
΄ μι - 

καὶ νόµου µετάθεσισ γύεται. 19 ἐφ ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα, φυ- 
-- τ Ν -- . 

λῆσ ἑτέρασ µετέσχηκεν, ἄφ ᾗσ οὐδείσ προσέσχηκεν τῷ Ώυσιαστη- 
» / 4 [σᾳ μα 2 / 3 , [ὸ ΄ { ” 

ρίῳ᾽. 14 πρόδηλον γὰρ ὅτι ἐξ Ιούδα ἀνατέταλκεν 0 κυριοσ ημῶν, 
ε 2ο Ν ; .. υπ 

εἰσ ἣν φυλὴν περὶ ἱερέων οὐδὲν Μωῦσῆς ἐλάλησεν. 19 καὶ περισ- 
ο ” ’ / 3 3 Δ Ν ς / 7 Ν 

5,6 σύτερον ἔτι κατάδηλὀν ἐστιν, εἰ κατὰ τὴν ὁμοιότητα Μελχισεδεκ 
/ 6 αν η - 

ἀφίσταται ἱερεὺσ ἕτεροσ, 10 ὃσ οὐ κατὰ νόµον ἐντολῇσ σαρκίνησ 
’ ” {κά -- 

ψο10ϱ (10,4 7έγονεν ἀλλὰ κατὰ δύναμιν ζωῇσ ἀπαταλύτου. 1 μαρτυρεῖται 
Δ τά Ἀ Ἔ Δ 3 Δ δν Δ Δ / Ί / 

7ὰρ ὅτι σὺ ἱερεὺσ εἰσ τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Ἠελχισεδέμ. 

18 4θέτησισ μὲν γὰρ γίνεται προαγούσησ ἐντολῇσ διὰ τὸ αυ- 
” ” Ν ΑΗ κὸ / ΔΝ Ν 2 , « / 

τσ ἀσθενὲσ καὶ ἀνωφελέο, 19 οὐδὲν γὰρ ἐτελείωσεν ὁ 1ὀμοσ, 

ἐπεισαγωγὴ δὲ κρείττονοσ ἐλπίδοσ, δί ᾗσ ἐγγίζομεν τῷ Όεῷ. 

19. ἱερωσινήσ: ΡΕΣΡ αἱ ερο- | και νοµου: Β ΟΠι 

19. λεγεται (ἆ ο πι «γιο επῖπι Ίιαεο ἰοίέω, ἓ νρ ἴπ φιιο επῖηι Ἱιαεο ἀἰσιπέιτ) : 

ΡΕΓ3 λεγει | προσεσχηκεν ΕΙΠΙ ΝΒΡΕΚΙ, α] Ρ]εν 01155 Επίλα]εοὰ Τ]άτί 

Ώαπι θίο (ΤΠΡΗΥΙ οὐδεὶσ προσέσχηκε τουτέστι προσέστη. Όεο τὸ 
γὰρ προσέσχηκεν ἢ προσέστη νοήσεισ ἢ προσέσχεν) ... ἄΡ προσ- 
εσχεν ουπι Α0 17. 19. 20. 80. Ποπ Ρ Τ1. ΚδΕεῦ µετεσχεν, 896 ο8οΥ 

μετεσχηκεν (-κε αδΥ). Ἱμαἰλπὶ (4 ο {νρ) Λγαεείο μέ. 

14. ο κυρ. ημων: ΙΤ. 81. αάᾷ νησουσ | πεφιιερεων ουδεν (0) οππι κ” 
(δεὰ Ροή ουδε» Ροδί µωυσ., Ἰίοπι 197.)εἰσΑΒο”ΡΕρ 17, ἆ ε (6 6αοεν- 

ἄοθίῦιιθ πλ) αππα Ἐίμα]έοᾶ, Τέεπῃ ουδεν περι ερεων ΑΤ. { νς βαἲ 6ορ 

(13 πλ αἰωίέ ἄε ἑασεγοίε) Ο1133 εοᾶᾶ ΟγιΡΙΑΡΗ64,,,ς ουδεν περι 
έρωσυνησ (1, αἱ ἱερο-) εππι Ρ{ΚΙ, αἱ ρου βγτΏῖἳ ααἰἩ ΟΥ 15 πιοπιξ ΤΠάτί 
Όαπι α]. Τίεπι περι ερ. ουδεν οἑρῦ | µωυσησ ΕΠΠῃ ΝΒΟΕΡ αἱ Ιοηρο 
Ρία (οπιη 19 αρ Ῥοχί) Ον Εαίμα]εοά Τμάτί Ώαπι...ς (Ξ αὐ Βσ βεὰ 

πηυ]]α οβ188α τε ἁ]ία) µωσησ οπι ΑΡΕΙ, αἱ πιιι 

16. κατα την: Β ΟΠΠ τήν | οµοιοτητα (1, οµοιωτητ.): Ῥ οµοιωσιν. Υετίῖε 

Ῥτίπιβς αἆ Π. Ἱ. ογζἴπεπι. 

16. σαρχινήσ 6ΠΤΏ ΝΑΒΟΡΗΡ 17. 84. 41. τ4. 80. 109. 19τ. 2193 988. 
αδοτξ α] ΡρΙ1510 (ἴθπι Ἡ ἵη ΕΠέπ]ο αὈ{ ο85ὲ ὅτι παύσεται ἡ τοῦ ἄαρ. ἱερω- 

σύνη ἡ ἐπὺ γῆσ οὖσα' ἵσταταν δὲ ἡ οὐράνιοσ ἡ χὺ ἐξ ἑτέρου γένουσ, 

οἱ κατὰ σάρκα, οὐ διὰ νόµου σαρκίνου) Ὠἱοπβίεκ αρ Ἐχοπί Ώας2θ” 
(εδἰρθ 1] 54Πιο5 ᾳιαεβίῖ) ΟΗγ135Τ οκπιοβοῦ Επίμα]σοὰ ΟγτβΙΔΡΑΘΜ Ώαπι 

ες (5 αἲ) σαρκικησ επι ΟΕΟΙΣΡΕΕΚ αἱ Ίοηπο ρ]α ΟΙΥ155 (Ίέεπι ροβί 
δτπιοπίξ) Τμάτι ΤΠΡΗΥΙ Ο6ς :: ο αἆ Βο ἤ, 14. ! 0ο 8, 1. 

ΙΤ. µαρτυρειται (0) επ ΝΑΒΡ"ΕΡ 17. 81. 6133 τὸ. 80. 118. 8αἩ «ορ 
Ώααπι ϱγταί Ον ἘΕπίμα]εοά Ογτ6Ιαρῃ δέ ΤΗΡΗΥΙ. Τα ποπ σοπἑεδέαξιιγ 
(4 ο Γνρ) νΙάείαχ εἰ ἵρβαπι ρ8δβῖνο αεεΙρΙεπά Μπ]. ... ς µαρτυρει 6ΝΠι 

οΡΕΕ" ΚΙ, αἱ Ρίευ ασπῃ αείὮ Τμάτγε Ώατη Οεο | γαρ: 1Τ. δε | συ: ϱερ”” 

ΚΡ α)19 αάά εν, Ιίεπι ἆ ϱ Ενρ 5αἩ «ορ Ὀαβπα βγτα{ αεί] 

18. προαγοισησ: ϱΕΙ" προσαγοιυσησ 

19. επεισαγωγη: 9813" επεισαγωγἠσ | εγγιζοµεν: Α 91. -ζωμεν 
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20 καὶ καθ’ ὅσον οὐ χωρὶσ ὁρκωμοσίασ, -- οἱ μὲν γὰρ χωρὶσ ὁρ- 
κωμοσίασ εἰσὶν ἱερεῖσ γεγονότεσ, 21 ὁ δὲ μετὰ ὀρχωμοσίασ διὼ 
τοῦ λέγοντοσ πρὸσ αὐτόν ᾿ ὤμοσεν κύριοσ, καὶ οὐ µεταμεληθήσεται' 

σὺ ἱερεὺσ εἰσ τὸν αιώνα”.--323 κατὰ τοσοῦτο καὶ κρείττονοσ δια- 

Φήκησ Ἰέγονεν ἔγγυοσ ]ησοῦσ. 25 καὶ οἱ μὲν πλείονέσ εἰσιν γε- 
γονότεσ ἱερεῖσ διὰ τὸ Θανάτῳ κωλύεσθαι παραμένει 324 ὁ δὲ 
διὰ τὸ µένειν αὐτὸν εἰσ τὸν αἰῶνα ἀπαράβατον ἔχει τὴν ἱερωσύ- 

γην, 2Ὁ ὅθεν καὶ σώζειν εἰσ τὸ παντελὲσ δύναται τοὺσ προσερ- 

χομένουσ δί αὐτοῦ τῷ Φεῷ, πάντοτε ζῶν εἰσ τὸ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ 
αὐτῶν. 

26 Τοιοῦτοσ γὰρ ὑμῖν καὶ ἔπρεπεν ἀρχιερεύσ, ὅσιοσ, ἄκακοσ, 

ἀμίαντοσ, κεχωρισµέγοσ ἀπὺ τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ ὑψηλότεροσ 

90, οἱ μεν γαθ χωρ. ορκωµοσιασ: ΡΕΞ 9. 91. ἆ ϱ ΒΥΤΡ οπη (ἐγαπβΙ]]επίθ8 

αὉ οθρκωµοσιασ αἆ ορκωμοσιασ), {επι αεί ΟΠ ον μέν π8ᾳ ιερεισ γεγο- 

νοτεσ, ἰοίππι ν6ΥδΙΠῃ βδἷο τεάάεηδ: «ιοπίατη ποπ Τις αὔδφμε Πιγαπιεπίο. 

| ορκωµοσιασ: ΗΡ αἱ ορκοµι- Ὀἱ8, Πάετη δἱς ν. 5ᾳ εἰ ν. 28. 

91. µετα επΠι ΑΤΡΕΚΙΡ αἱ Ρρ]εν (120. δή) Επδάετη 1Τ Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ Οες. 
Πεπι κεβ”ο Επίμα]εοά µετ... Γη μεθ οππι ΑΒΟ 9τ, Κδοτ ΟΥτΏν 14 ΟΥ 
μάτι |. µεταμεληθησεται: Ἱπερίε Μαϊ ἀε Β, νὶάε αὔ1ίοπεπα ππθαπα | 

συ: ΡΕΕ"ΊΚΡ 96. 99. 48. 119. αἱ Ειδᾶεπι 535 (ποη. ΠΕεεπα111) αἀά ει, Ἱέετη 
1ὲ νο τε]] :: εξ αἆ ν. 1Τ. | εισ τον αιωνα (Ίαες {ρβα νἘ οπι, Νὸ 84ΡΡΙ) 

αΏδαας αἀάῑίαπα εππα ν.πο 1Τ. 80. ἔνρ (αί, απ ζα ἀ4επηῖα Πατ] {οἱ οπιῃ 

Ἰαοηπη. 5ο που Πα] αἱ ϐ) 581 Όαδπι ατπι Είμα]θοά ΑπιζιΙμμαεσδ,,,ς 
(19) Τι αάά κατα τήν ταξιν µελχισεδεκ ΕΠ ΑΕΑΡΕΚΙΡ αἱ Ρ]εν ἆ ϱ 
πα] «ορ 5γταίτ αθίῃ Επδάεπι 111.335 Οµχ Τμάτί 0ἨτοπδΣ Ώαπι αἱ Ῥτίπηας 

[ανάσα εκ ν. ΙΤ. Βισίςςα. 

99. τοσουτο οπι ΝΓΑΒΟΡ"Ρ (56 Ρ"Ρ τοσουτω) 1Τ. 25. 99. 115. Α{Πδ6ό 

οοὰ ({εβία Ὑγίβί: ἵη αᾱ. νοτο Ώοπεᾶ. ΠΟΠ ΠΙΕΠΙΟΥΔίΙΥ)... ς τοσουτον 

εππῃ ΝΕΡΟΕΚΙ, 4] Ρ]εχ ΑίΠ566 ΟἩγ Εαίμα]εοὰ Τ]άτε Ώαπι αἱ | και χρειτ- 
τονοσ ειπα ν”Εο” Ώαπι (:: οΕκαι 8, 6)... ς να ΤΙ οΠ1 και εαπῃ Νέο Ὦ 

ἘΚΙΡ αἱ οπιΏὖ] Αδ66 Ον Τμάτι ΤΗΡΗΥΙ | (ησουσ: 1Ρ 109. ο ιησ. 

99. γεγονοτεσ ΑπΠίθ νερεισ επι ΝΒΤΡ (κ οπι) αἱ ἴεγε οπή Γνρ Ὀ8βπι «ΟΡ 

(/αοίζ 8πέ βαοεγᾶοίες ϱἴμγες) Ἀγταϊς ΥΠ αεί Ον Επίηα]εοά Τμάτι 

Ώλατη α] ... ΤΠ ροβὲ ερεισ οπῃ ΑΟΡΕ 11. ἆ ο Ομτπιο5ο1 ΟΥταάοσ4ὔΣ οἱ 
ηεδίτά | δια το ὅαν. ει. Ειδάεπι 334 οί (βαοί 1ες(Ιοπς) 111 ΟγτΏῖ5 αίςο... 

Ρ 114. Ειβᾶετη 1ΤΤ 6ο δια τω Θαν. 

94, ιερωσυνην (15 αἱ Επδάεπι 335 νερο-): ϱἨ νερατιαν 

26. και επρεπ. οἳπῃ ΑΒΡΕ ΥΤΗΙΤ αγθ Επδάθιαὔ..,ς (- 0 --] δή Ρεν 

Ἰπουτίατα εχ 0 ἵπ ἑεχίππα τεεθρῖξ) ΟΠΙ και ΕΙΠΙ ΔΟΚΗΡ αἱ οπιπσ]ᾶ 1Ε 

νρ οοΡ ΑΤΠΙ αεἰἩ (Όαςπι Ἡ. 1. ππαή]ᾳΒ, Ἠϊπο ποη 88815 οοηδία{ ἆθ Ιες- 

Ώοπο) Βα81151 0Ἠγ1909 Επίμα]εοά Τμάτί αἳ | ακακοσ: Α αἀά και | 1Ρ 

υψηλωτεροσ 
σι 



δ, 5 
9, π. 19 

804 τν οὐ. σος ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 

τῶν οὐρανῶν γενόµενοσ, 2{ ὃσ οὐκ ἔχει καθ ἡμέραν ἀνάγκην, 
ὥσπερ οἱ ἀρχιερεῖσ, πρότερον ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν Βυσίασ 
ἀναφέρει, ἔπειτα τῶν τοῦ λαοῦ τοῦτο γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ ἑαυ-- 
τὸν προσενέγκασ. 328 ὁ νόµοσ γὰρ ἀνθρώπουσ καθίστησιν ἄρχιε- 

ρεῖσ ἔχοντασ ἀσθένειαν, ὁ λόγοσ δὲ τῇσ ὁρκωμοσίασ τῇσ μετὰ 
τὸν νόµον υἱὸν εἰσ τὸν αἰῶνα τετελειωμένο». 

ν 

ΥΠ. 

1 Κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς λεγομένοισ, τοιοῦτον ἔχομεν ἀρχιερέα 

ὃσ ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ Ὀρόνου τσ μεγαλωσύνγησ ἐν τοῖς οὐρα- 
νοῖσ, 3 τῶν ἁγίων λειτουργὸσ καὶ τῇσ σκηνῆσ τῆς ἀληθινῆσ, ἣν 

ἔπηξεν ὁ κύριος, οὐκ ἄνθρωποσ. ὃ πᾶσ γὰρ ἀρχιερεὺσ εἰσ τὸ προσ- 

φέρειν δῶρά τε καὶ Θυσίασ καθίσταται, ὅθεν ἀναγκαῖον ἔχειν τι 

καὶ τοῦτον ὃ προσενέγκῃ. 4 εἰ μὲν οὖν ἦν ἐπὶ γῆσ, οὐδ ἂν ἦν 

9Τ. οι αθχιερεισ: 981” ο αρχιερευσ, Ίέεπα ΟἨΥΠΙΟ5ΕΙ Ωσπ. και ο αθχιερευσ 
[ Φυσιασ: ΡΕΡ 4Τ. τὸ. 118. 1918οί ἆ ο Ο1Υπιοδοτ” Τμάτίσοᾶ Απιῤβάδ 
Αιρῥόθςς πΙ6Υ1 Φυσιαν ... 41Ο { οπη (Βα4914151 προσφερ. Θυσιασ, ΟἨτ 
ΙΠΟΦΟ1 αναφ. Φυσιασ) | προσενεγκασ επ ΝΑ 1Τ. Τὸ. 80. Ογτηεδί5ὸ 
(Οµτ αρ ΙΑ)... ς Τμ ΤΙ ανεγεγκασ ΕΠΙ ΒΟΡΕΚΙΕΡ αἱ ρ]εν ΟΗΥ191 

Ἠπί]μα]οοά Τμάτί Ώαπι α] :: νάίχ αἲ Θυσιασ αναφερειν αοζοπιπιοᾶαίσπι 

28. ανθρω. καθιστ. αρχιερ. (Ώα5πι «ορ χαθιστ. αγΨρω. αρχιε.) ... Ὦ κα- 

Φιστ. ιερεισ (26 αρχιερ.) ανθρω., επι ἆ ε οπδἰζέωέ δαοεγᾶοέεΒ Πιοποῖ- 

πι | υιον: 4Τ. ιησουν (ᾳαοά βοσ]ρὶ βο]εί ϱ’, απεπιαἁπποᾶαπη πθο ΤΟ 

υιον ρε υν εχρτῖπι] έ1τ) 

ΥΠΠ. 1. επι τοισ (6ξ. Βιδάεπι 124)... Α εντοισ | 5ε ὃτηνί Ειδάθπι 314 

(οκέ οοἆοχοπ) µεγαλοσυγησ | εν τοισ ουρανοισ (9Μ. -νιοισ, ΑΤ. εισ τον 
ουρανον): ε{. Ἐπδάθπι εχεά ρατ]5 ϱ{ρ5 115... 11. Πατ!” (ἴπ εωοεῖφίθ) Ώαβπι 
Ἐδάεπη 334 ϱχ 6ἆ Ε4ἱ5ξ εν τοισ (Έπ5 οΠ1) υψηλοισ 

ῷ «ουκ ανθρωπ. ουπῃ ΝΒΡ"Ε3 11. ἃ ο Ἐαδᾶ επι 154 (ιοί 1ες{1ο) εἰρ5 115 ΟἩτ 

οβί315..,ς (409) Ρτ8επι Και οπΊη ΑΡΕΕ” ΚΤΡ αἱ Ρ]ου (αοξ. οαεσί ϱ{οοτη 
31) { νο οορ Όβδπι βΥτΑΐΣ Αγ αθἲἩ Εαδᾶεπι (ν]ᾷθ απίε) ΟΗτ199 (56ὰ 
αΠίει οα{”19) 300 Ἠιί]μα]σοᾶ ΟΥΥβᾶ 111 Τμάτί Οµτοπή” Ώαπι αἱ 

ὃ, δωρα τε πῖ ΝΑΒΡΕΚΕΙΡ οἱίςο... ἆ θα ξ νρ ΒΥταῖτ 60ρ Ὀβδίῃ είο ποη εκ- 

Ρ1ΙΠΙ τε (η6ς {6γο 5ο]επί οχρτΙΠΙ6Ι6) | και τουτον: ἵη Ἀ καν βΒαρρ]θἔιΠῃ 

βΒαρτα Ἠπθαπ αἳ 1ρβο” νε]ᾶ, οπη είῖαπι ἆ 6 | προσενεγκη: ΚΙΠΡ αἱ τη 

-γκει (1156ἵ αἱ” --γκοι) 

4. ουν οΊη ΝΑΒΡΤΡ 17. Τ9. 80. 19Τ. ἆ ο ἐνρ «ορ Ειπίλα]εοᾶά.,.. ς(-- αν’ 
ο) ΤΙ γαρ εἶπι ΡΕΕΕΙ, αἱ Ρ]εΥ ΦΥΥΡ αγπι ΟΥ Τμάτέ Όαπι αἱ (Εγτ εί οἳ, 

ααίμαἰτ οἵο δὲ φιζᾶειι, 5εὰ δἷο ΟΠ Δ6ΙΠΡΡ αἲ δα 4παε ρταθεεάσηέ ἔτα- 

Ι:6η άππι) | γησ: 69. 1ΤΤ. 98ος δρ Τμάτί ργαεπι τησ | ουδ’: 1Τ. ουκ 



ΠΡΟΣ ΕΡΒΡΑΙΟΥΣ ο. 805 

/ ει ” ’ - - Γ 

ἱερεύσ, ὄντων τῶν προσφερόντων κατὰ γόμον τὰ δῶρα, ὃ οἵτινεσ τοι 
- δ / ος } ο, ο. νιθι / ν, θ λ Ἑκ 25, 40 υποδείγµατι και σκιᾷ λατρεύουσιν τῶν ἐπουρανίων, καθὼσ κεχρη- Άπια 

, οτι τν . ) ὃ 

µάτισται Ἠωῦσης µέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν ὅρα γάρ φησιν 
/ ; λ ν , , ω : 

ποιῄσεισ πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ ὄρει 
.9 το Δ Δ , ῃ ᾳ λ Ἱ, 3 

ϐ νυνὶ δὲ διαφορωτέρασ τέτυχεν λειτουργίασ, ὅσῳ καὶ κρείττονόσ τὶ 
ᾳ ο μη Ανι ’ 

ἐστιν διαθήκησ µεσίτησ, ἥτισ ἐπὶ κρείττοσιν ἐπαγγελίαισ νενοµοθέ- 
[4 / ’ 2 } 9 

τηται. ἵ Εἰγὰρ ᾗ πρώτη ἐκείη ἦν ὄμεμπτοσ, οὐκ ἂν δευτέρασ 

µερευσ: 91. δτ. 116. αρχιερευσ | των προσφεροντων 6η ΝΑΗΡ"Ε"Ρ 
11. 6133 9. 19Τ. ἆ εξ νε «ορ αἴπῃι αθίΠΙο Ειίμα]εοᾶ ..., ς (4056009) ῥταθπι 

των ιερεων εππι ΡΟΕ" ΚΙ, αἱ Ριευ 5Υταί αθίμΡΡ Οτ ΤΠμάτί Ώαπι αἱ 
(5εᾶ 116. ΟΠ1π1οδςΣ Ώαπι οπι των) | νοµον οσπι ἉΑΕ ΙΤ. δτ. 60. α13Ε0 
Τμάτε... ς τον νοµον «ππι ΝΕΡΕΚΙΡ αἱ] Ρεν Ον Ἐπίμα]εοᾶ Ώαπι αἱ | 

τα δωρα: 1, Ῥο8ί των προσφεροντ. Ροή, Ἱἴετη ΑΥΙ5ΕΒ σορ αεί] 

δ. υποδειγµατι εἴ. 011611: 3,565. 5,343 ϱ{αΗὈ (48. Οτ1»1Τ1 εἆ ϱ{5,167 υποδειγ- 
µασι) Εαδάεπι 198 η 116 ϱίς .... κ δειγµατι | µωυσήησ ΕΠΙ ΝΗΚΙΡ αἱ 
Ρία (10 αρ ῬΒοσί, 1 µωσ-)...ς Ξ αὖ Ἠᾳ αἱ τ, 14) µωσησ «ππῃ ΑΡΕ αἱ 

βαΐ τη | ὅρα γάρ φησιν ο. εἵ. 1η, πϊδί ααοά Ῥοδέ φησιν ἀῑδηησϊτ) 

ες ὅρα γαρ, φησὶ. (Φααπι ταῖοπθπι οομβγπιαξ Εαίμα]σοᾶ, ἵῃ ᾳπο οβῖ 

ὅρα γα0 φησὶν.) Οείεταπι γαρ πες 1ὲ νρ (Τίᾷε ἐπῳιζέ) πες ΙπίετργθίεΒ 

1Η (εχο ΥΥΡ) οκρτῖπιπηξ. | ποιησεισ (9’’) επι ΝΑΒΡΕΚΗΡ αἱ Ρία (11 
Ἱ, 6. ΟΠΙΏ Αρ οτί) Ο5 12110 ΈιεΡΙδερ ὅδὲ ϱἱΡ5116 Ἐπίμα]εοά είο...ς 
(Ξ Απ) ποιησησ επι πΙΙπΆδο πια. Ἠεάἁππί ἆ ο /ααἵς, {νε Γαοΐο. Αριά 
ΟυΙπ{ό θ.τ ϱ8ε: ἔπ φωῖδις ἀἰωίέ ἄεμε αἆ ειὔπ: Γαείας οπιπία εεοιπάωπι Γου- 
πιαπι εογαπη εἰς. | δειχΘθεντα: ΡΕ -νταν. Ῥιαείετεα ἆ ϱ{ νο Ρροδί σου 

ΡοἩ (ατιοᾷ ἐδὲ οξἐεηδιπο εκ). | 0 Βα (οἵτινεσ - ἄρερ, ἵεπα Ίωπ (Ὄρα - 

ὄρει) 

ϐ. νυνν 6ΙΠΙ ΝΑΡΌΘΙΕΕΚΙΡ αἱ οπηὺ{ ΟΝν Ειέμαϊεοᾶ Τηάτὲ Ώαπι αά Ἡ. ] 

ΔΙ... Ὅπ νυν οππι Ἡρ” ΑἰΠὸόθ ΑπἲΙοςΙ1314 Ώαπιπηαεε 541 | ΤΡ διαφορο- 
τερασ | τετυχεν εππι κ ΑΡ” ΚΙ, 80. 116. ΑΙΠ566 (θε σὰᾶ 5 -χηκεν) Εαίια! 

εοᾶᾷ (564 βοτϊρέαπη οδί ετυχεν) ΤΗΡΙΥΙ Όεο .... ς τετευχε ΕΤ ΝΕΒΡΟΕ αἱ 

Ρία Ώαπι αά Ἡ. ].... Ῥ ΙΤ. 4Τ. τὸ. 4. 45ΟΥ ΑΙ15 ἔργο Αἰποᾶά ΟΗτ203 

Τη άτί ΑπΙΟΕΙΙ214 Ώαπιπιαβε δ41 τετυχηκεν :: οἳ ἄθ ΠΙ8 {ογπιῖς ῬΗχγηίσ]ι 
905: πιὈ1 οδί τετυχήκεν α ϱγαπητηκ{1οῖς ΡγαεσθρίιΠη 6556, τετευχε Ιπίθ- 

τῖογ]5 γαεσϊίαϐῖς ἀῑσθηίιρας. Ἐοτπιβθ ΥεΤΟ δταπηπηα16ῖς Ιρποίαθ"' 

τετυχε Ραββῖηι Ἰηνεπίας 1ρ5ο Τ,ορεσΚκίας εχεπηρ]α αἀάῑά1ξ. | και κρειτ- 

τονοσ 6ΠΙ ΝΑΒΡΡΕΙΟΤΡ αἱ Ρ]ετ ἆ ο [να (εἳ. απι Γὰ είς) βγταίγ ϱορ ΑἱἨ 
366 ΟἩγ Επίμα]σοά ΤΠάνίσοᾶ ΑπΟςΜΙ214 Ώαπι αά µ. ]. α].... τος δτ. 
609. τὸ. τὸ. 80. αἰδ νυρ!Ώ Ίαεμτη αγπι Τμάτί ἙαπιππθΕΕ 541 οπι και, λῖηο 
αυθδ |. να πρβ! διαθγ.. εστ. µεσειτησ (8ίς εἰ. ΒΡ3) ητισ επι κριττο, 

ᾳπαθ κ” (αἱ οίαπι 17.) ργαειθιπιϊ5θταξ | εστιν δια Θηκησ: Ν8ΕΡ αἱ ραις 

διαθη. εστ. 

Τ, αμεμπτοσ: Ἱξα θίαπι Ῥ0θίο, Ίίεπι ΕΙΠΕ (1 1ρ8ο {εχέα ργαθἰετϊἰ{, 8οτΙρ- 

{πΥΑΠΙ ϱιἱρρο οοᾶ]είς ϱ” ποη αἀβεαιπίαβ, Ῥεγρβεταέ αιίθτη Ρ813 

ἹπβρΗ αιῖᾶ, πος πὶδῖ ρε εοπ]θσίιταπι Ἰ{5ΐ{ αναιτια νο]; ε{ εἆ. 

πηεατη. Ιπ 4 6 {6 νρ ον οὐ ἠζιά Ρτίμδ ομῖρα υασαδδεί.) | δευτερασ: 

ετερασ 
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2 0ο 6, 16 

806 8, 8. ΠΡΟΣ ΕΡΒΡΑΙΟΥΣ 

- Όλι Δ α ΔΝ ΄ α 20. λ ς / 

ἐζητεῖτο τόποσ. ὃ μεμφόμενοσ γὰρ αυτοὺσ λέγει" ἰδοὺ ἡμέραι ἔρ- 
/ Δ ’ Δ . Ν Ν 

χονται, λέγει κύριοσ, καὶ συντελέσω ἐπι τὸν οἶκον Ισραὴλ καὶ ἐπὶ 
” Ν ὁ] 

τὺν οἶκον Ιούδα διαθήκη καινήν, 9 οὐ κατὰ τὴν διαθήκην ἣν - 
ώς - « Β - 

ἐποίησα τοῖσ πατράσιν αὐτῶν ἓν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου µου τῇσ χει- 
Ν - -- - 9 τά 3 . . / 

ρὸσ αὐτῶν εξαγαγεῖν αὐτοὺσ ἐκ γῇσ «4γύπτου, ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἑνέ- 

µειναν ἐν τῇ διαΘήκῃ µου, κἀγὼ ἠμέλησα αυτῶν, λέγει κύριου. 
ο [4 ς / ο ] ’ ν 2/ 3 Δ Ν Δ 

10 ὅτι αὕτη ἤ διαθήκη ἦν διαθήσοµαι τῷ οἴκῳ Ισραῇλ μετὰ τὰς 
ιά 1 / 

ἡμέρασ ἐκείασ, λέγει κύριοσ, διδοὺσ νόµουσ µου εἰσ τὴν διάνοιαν 
- λ υπ , -- η / λ ὦ 

αὐτῶν», καὶ ἐπὶ καρδίαν αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούσ, καὶ ἔσομαι αὖ- 
. 2 Ν Ν 3 αν. / Ε) / λ 3 λ / 

τοῖσ εἰσ Θεὸν καὶ αὐτοὶ ἔσονταί µοι εἰσ λαόν. 11 καὶ οἱ μὴ διδά- 
σ ” Γι ’ ϱ) - 5 ΔΝ .] Ν 2 ”- 

ξωσιν ἕκαστοσ τὺν πολίτην αυτοῦ και ἕκαστοσ τον αδελφὸν αυτου, 

8. αυτουσ οπἹη ΝΤΑΡΚΡ 13. 99. 114. 189τ. Επί]αΙσοᾶ Τμάτί, Ιίοπι Οἷτ 
εαἱ316 οὐκ εἶπε μεμφόμενοσ δὲ αὐτήν, ἀλλὰ μεμφόμ. δὲ αὐτοὺσ λέγει. 
Ο{ οι. ἆο ἐνρ υἴρεγαηπ8 ε08.... ς ΤΙ αυὐτοισ ουπι ΝΕΒΡΕΕΙ, αἱ Ῥ]ετ 

Ώαπη αἆ Π. 1. ο πι 541 1: Ίέεπι ΟΥ305 αὈϊ εαάθπι γ6ιθα α1ιάε οκ οαί 

Ἠαυδίπιας Ἱαροπίας, πὶθῖ αιιοᾶ Ρχο αὐτὴν αἱ αὐτοὺσ Ἱερῖίαν αὐτῃ α΄ 
αὐτοῖσ. | και επιτον.... ϱ" ΟΠ επι. Ἠαρεί ἆ ζβροπαπι ἄοπιωπι ἐθγα]ιεῖ 

εἰ ἄοπιι ἔιᾶα (ἆ ε Ὦϊς ἄοπιμπι ἴεδίε ΦαὈ.) 

9. ήν εποιησα: ΑΤ. 66198 Τὸ ΑΥΙΡΊΕ Τματί Ώαπιίπαρε 541 ΤΠΡΗΥΙ (ποπ 
Ίέοπι Ῥμο ιαπ] δ)13 1, 6. αραιά ἨΓο]{5θ) ην διεθεµην :: εκ ΤΧΧ | εν 
ηµερα: ἩὮ 94. εν ηµεραισ | µου (εί. ς εί 59 1655 εἰα): ςθ 1624. (αἱ 

οἵἵαπι δτ3) οσα | εκ γησ: ΡΕΙΕΕΙ 489. εκτησ | ην εποιησα εἳ επιλαβο- 
µενου µου εἰ. {νρ φιοᾶᾷ,}εοί οἳ Φα αἀρτελεπαι. Οοπίτα ἆ ο φμαζε }εοῖέ 

οἱ αιια αἀρτε]επαι. 

10. αυτη η διαθηκη 8ἶπε µου ΟΙΠΙ ΔΒΚΙΡ αἱ οπιπῦΙ ἆ 6 Γνο Εγτιίτ ϱορ 

Ῥαμβπῃ τα] ΟἨσ ΕαίΠα]σοᾶ ρίο .... ΠΠ αάά µου ο. ΑΡΕΤΕΒΓ :: µου εἰίαπι ἵπ 

1 ΧΧ εἀ]ίαπι οκ Β είο, 88ἆ ΝΑ αἴο ΟΠ | επιγκαθδιαν αυτ. ο. Νκ τθ. 
9193 ρ8δοτ {νρ (13 ἵπ οογζε) αθἰι Ο1επιδὸ Ομτόβίδδο ο(ὔθ15επι,.. Β επι 

καρδια εαυτω» (Η5 ἀθά1ί εαυτων». Ὑἱὰθίαν καρδιαεαυτων εοη{αδίΒς 

οί Ε Η{{ετῖβ εχ καρδιασαυτων οτίάπ1) ... ς Ώη ΤΙ επι καρδιασ αυτ.ο. 

ΝΟΑΡΕΙ, α] ρ]εν ΟµΥ205 Ειίμα]οοᾶ Τ]λάτί Ώαπι αἱ; Ιίεπη Ρ 51, επι καρ- 

δναισ α. Ιΐθπι ἔπι οογάίδι ἆ ο Ῥτϊπι; αρποδειπίααε Ρ1ατ8]6Π δἰῖατη ΑΥΤ 

πίσ ϱ0ρ απ: ΙΧ Χὁᾶ οχ ΑΒ ας ΡΙ6Υ επι [τασ] καρδιασ, ραιοῖ παῖπαδο 

επι [του] στηθουσ καρδιασ αυτων. Ὀπαδ επι καρδιαν. | επιγραψα: 
Ἡ γραψω:: αἱ ΤΕ ΧΧ εἆ οκ Β 8 ρ]6Γ; ΝΑ αἱ επιγραψω | μοιῖηπνος 

µου {ποίαπῃ, Ίρδα ρτῖπια αν παπι 

11, διδαξωσιν: ΡΕ οδοῖ Ὁ ΟΗΥΠΙΟΣΟ3 ΟΥΤΕΙΑΡΗ46 ῥιδαξουσιν | τ. πολιτην 

(Β3 πολειτην) ουπι ΝΑΒΡΕΚΙ, 8] Ίοηρο Ρ]ὰ (τ αρ Βοτῖ) ἆ ε ο0Ρρ Ώαβπι 

ΒΥΙΣΟΝ οίρ ἐχί αγπι ΟἨτοᾶά οἰοβί5δο Τμάτί Ώαπῃ (5: δῖο εἰῖαπα ΤΙΧΧ εκ 
οἆνβί οἱ κ, βδεᾷ Α αἱ ρετπια Ρ)ρ πηι Ίος 1ο6ο αδελφον, Ροδί Υετο πλη- 
σιο») ... ς(Ξ αὖὐ Βᾳ) τ. πλησιον επι Ρ αἱ βαΐ πα { νς ΘΥΤΡ 1 α θέ] 

ΟΗΥ20δπιοπίξ Ἐπίμα]εοὰ ΟΥΤΕΙΑΡΗ 46 ΤἩΡΗγΙ | αυτου ρεῖ: ΡΆ εαυτου | 
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- - λ ’ α , 2 / Δ ” 

λέγων γνῶθι τὸν κύριο, ὅτι πάντεσ εἰδήσουσίν μὲ ἀπὺ μικροῦ 
[ον / 2 ” ή τά πο ”/ - 32 / ε) 

ἕωσ μεγάλου αὐτῶν. τι (λεωσ ἔσομαι ταῖσ αδικίαισ αὖ- 
η Ν - ε - - - - 

τῶν, και τῶν ἁμαρτιώὼν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθώ ἔτι 19 ἐν τῷ 

λέγει» καινὴν πεπαλαίωκεν τὴν πρώτην' τὸ δὲ παλαιούμενον καὶ 
ή) - 

γηθάσκον ἐγγὺσ ἀφανισμοῦ. 

ΙΧ. 

1 Εἰ ἂν) τ ας ; δ ; } ; ; ο 

Πίχε μεν ου και 1 πρωτη δικαιώµατα λατρείασ το τε ἅγιον 
/ Ν / « / 32 “ ὁ ο / 

κοσµικὀν. ὁ σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ᾗ πρώτη, ἐν ᾗ ᾗ τε λυχνία 

αυτου 5ες: ΡΕ 46. ἆ ε ΟΠ | ειδησουσι: ϱ” ειδεσουσιν, Ἠ” ειδουσιν 
(53 ειδησουσιν), Ο1επιδὸ εισονται | απο µικρου 8ἶπο αὐτων οπΙῃ ΔΑΒΡ” 

κΡ 2. 1Τ. 29. 51. ὃδ. ὅλ. Τὸ. 80. 156 056: 4 ε Γνρ Όαδπι ατηὶ 016 πηδὸ 
Οτο εἰοβί5θὺ Ἠπίμα]εοά ΟγΥΕΙΑΡΜ46,., ς (5εἆ 4900) Τί αἆά αυτων 
εαπι 9561, αἱ ρ]ει 5υταζ! «ορ αεί Τμάτί Ώαπι ΤΗΡΗΨΥΙ Ο6ς:: ΤΧΧεἆ 

ἨαῦὈεπί αυτων εκ ΝΒ είς, 5εᾷ Α αἱ Ρρ τὰ οπ | αὐτων Ρο8ί εωσ µεγα- 

λου: τὸ. ΦΥΤΡ «ορ Ώαβπη Ο16ιδὸ 01η 

19. νλεωσ: ΚΙΡ α]1ὸ (9 αρ Βου) ιλεοσ | και τω» αµαρτι. αυτων 5ἷπε ϱᾱ- 
ἁῑίαπα ουπι νἩ 17. 98. {νρ «ΟΡ Ῥαδβδιη ΥΙΣΟΗ αθίἩ ατθ ΟΙεπιδθ (και 

ελεωσ, φῆσιν ο Όεοσ, έεσοµιαι αυτοισ και των αμαθτ. αὐτ. ου μ1ησθω) 

Ῥτϊπι. Τίεπη 5οἆ ανοµιων Ῥτο αµαρτιων 109. Ομγεαίδδὺ Ἐιίμα]εοά (αἱ 
εᾷὰ” εἴῖαα αριᾶ ΙΧ Χ). Βἰπηϊέετ ΟΥΤΕΙΑΡΙ 46 /λε. εσοµ. ταισ αμαρ- 
τιαισ αυτ. και των ανομιω» αὐτ. ου µη μνησθ. ετι)... ς Ίωω Τί αἀά 

και των ανγοµιων αυτων ΕΠΙ ΝΕΑΡΕΚΙΡ αἱ ρ]ετ (4Τ. ανοµιων ἔαπι 

αµαρτιω», επι ΟΥ δπποπί, 9Τ, γ.τ. αγοµ. αυτου ΟΠΙ58ἱ5 οτι ιλεωσ 

πδα αµαρτ. αυτ.) ἆ ο ΒΥΙΡ ατπι (0119) Τμάτί Ώαπη αἱ :: νά αἁἰίαπι 

ες 10, 1Τ Βαχῖδεο π9Ώῖ ποπ Βποί, πῖςὶ [ογΐθ ΠπνΥΙ15 {εβίῖρια5 ποβίτίβ 5ία- 

Ππεπάππη οδί οἰίαπι αριά ΙΧ ο]ϊπι Ἱηνεπίαπι 6886 αἀἁἰέαιπθηίαπα | 
μγησθω: 1Τ. μνησθήσομαι 

19. εν το: 1, αρ Έτερ ΟΙΠ τω { τη ὁε: ϱ8: τοτε 

1Χ. 1. ειχε α{ ΝΕΙ, είο; Ίωη ΤΙ ειχεν πί ΡΕΡ είς (Α μ84). Οείεταπι ΕΙΤΕ 
1η ϱᾱ. Ίοτη, παρειτίππα νίαπι οδί, ο Ν. Ἡ. πιειπι Ὑαίοβηάπη 1η αρ- 

Ρεπᾶ. ρ. ΧΙ εαᾳ. | και οΠΠΙ ΝΑΡΕΕΙΡ α] Ρ]εγ ἆ ο Γνρ ΒΥΙΡ ΤΠ (ααί]ι 

Αίφιε Ργίπιιπι ἐεδίαπιεπέμπι οἱο) ΟΓ313 Επίμα]εοᾶ είς... Ἡ 8. 98. 59. 
116. αδον” Όσον" Κδοι α] (εί. «αἰἰΧί 219) ΑΥΥ5ΟΝ ϱορ Όαβπι ΤΗΡΗΥΙ οτι 
(25868. αἱ Ρας Ῥαβπι οπι δἰίαπι ουν) {| ἡ (23 οπι) πρωτη 8ἴπο αἀῑίαπι 

οπΠῃ ΝΑΒΡΕΚΙ)Ρ α1ὖ5 [νςσ Ὀαδπι αγγαίτ αγπι ΟΗΥ215 Ογτ8Δος 528 0οβπιβαΙ! 

11465. 56) Ῥῃοί αρ Ο6οοῦῖὸ Ώαπι αἱ (ἆ ο πηῖγαπῃ 1 πποᾶσπη οογγαρία: 
Φηάογ εἴιιδ ἑβεέία οοτιδἐἐειέζοπύς οιζίιγα δαποίµπι [ο 8εοιιπᾶ μπι [εβίο ΒιὈ] 

δαεσιζατγεπι. Οοπίτα {νρ Λγζι8 ὑιδέήοαίίοπες οιζίγαο εἰ δαηοίιπι 6αεοιΙ- 

ἴανε. Ὑροοᾶ πιατίαη βΗρετ ῥΥζμ8 ποίαίατη Ἠαῦεί ἑεβέαπιεπέιη οεῖ {αῦετ- 
παομῖιωπ. Ὑἱκ Ρρτοῦαέ ἵηπ Ίπο το ΟΥΙΠΙ3103 Ταδογπασιζιπι επῖπι Γαοέιι 
δὲ Ργύπηπι, ἐπ Φιιο εταί είς.) ... ς (Ξ αυ 2) αἀᾶ σκηήνη εμΙη 4. Τὸ. 
τ4. 80. 197. 199. αδοτ α] ρ]α (9ἵΤ, ή πρωτη Σχεινή, αἱ ραις αεί ή πρω. 

10, 1Τ 

Εικ 256 55 
40, 5 88 είο 
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καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἡ πρόθεσισ τῶν ἄρτων, ἥτισ λέγεται ἅγια. 
ὃ μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασµα σκηνὴ ἡ λεγομµένη ἅγια ἁγίων, 
4. χρυσοῦν ἔχουσα Φυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτὺν τῇσ διαθήκησ πε- 

ρικεκαλυμµένην πάντοῦεν χρυσίῳ, ἐν ᾗ στάµνοσ χρυσῆ ἔχουσα τὸ 
μάννα καὶ ἡ ῥάβδοσ ᾿ἄαρὼν ᾗ βλαστήσασα καὶ αἱ πλάκεσ τῇσ δια- 
Θήκησ, Ὁ ὑπεράνω δὲ αὐτῆσ Χερουβεὶν δόξησ κατασκιάζοντά τὸ 
ἱλαστήριον' περὶ ὧν οὐκ ἔστιν νῦν λέγειν κατὰ µέροσ. ϐ Τούτων 
δὲ οὕτωσ κατεσκευασµένων εἰσ μὲν τὴν πρώτην σκηνἠν διαπαντὸσ 
εἰσίασιν οἱ ἱερεῖσ τὰσ λατρείασ ἐπιτελοῦντεσ, τ εἰσ δὲ τὴν δευτέ- 

ραν ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ µόνοσ ὁ ἀρχιερεύσ, οὐ χωρὶσ αἵματοσ ὃ 
προσφέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων, ὃ τοῦτο 
δηλοῦντοσ τοῦ πγεύµατοσ τοῦ ἁγίου, µήπω πεφανερῶσθαι τὴν τῶν 

δια Θηκη) «ορ Επίμα]εοὰ Τµάγέ | λατρειασ: 981” και λατριασ | τοτε: 

ρ6τ3 το δε (Αγπι εκρτῖ τοτε) 

9. κατεσκευασθη: ΙΤ. κατεσχευασται | εν η η τε: 9Ε13Σ οπι η αἰίεταπι | 

αοτων: Ἡ Ὀαβπι αεἰἩ αάά και το χρυσουν θυµιατηριον (νὶᾶο αἆ ν. 4 

εοβάεπι {εςίεβ) | αγια: Ὦ ΡΙΑΕΠΙ τα. Ῥγαείοχεα ς (5εἆ ποπ σὲ 40 87) 
ἁγία πε ὃτ. εαἰχί θἱο; βοτρίιΓαπη ν6γο ἅγια, αἱ νο 11. 4Τ. αἱ ρ]ασίά 
(6 αρ Βοετῖ), οοπβτπιαί Τμάτί αἆ Ἡ. 1. προπαρυξυτόνωσ ἀναγνωστέου, 
τὰ ἅγια' οὕτω γὰρ ἡμᾶσ διδάσκει νοεῖν τὸ ἕτερον ὄνομα. Ὠεάἵπιας 
8πέ6ΠΙ αγια 5ἶπο αάΑῑίαπη 6Πη ΝΒΡΟΕΙΡ αἱ οπηησί ἔνρ βγταίτ «ορ 88] 
Ὀαβπ ατπι αθίᾗ ΟµΥ Επίμα]σοά Ογταᾶοι 255 Τμᾷγε εἰο... ΑΡΕ ἆ ο ΟΥ 

ἵηέ»)163 (ν]ᾷε οἱ. αἆ ν. 8) αάά αγιων. Ἠϊπο Ίμη οἁἷάῑι ἅγια. ἁγίων. 
(Ίαο ΠπίετριαπςοἴΙοης) 

8, αγια αγιων ουπ] ΝΑΡ Ε αἱ Ρ]ει (Ρ 47. αγια των αγ., Ιἴ6πι «ΟΡ ΏΒΒΠΙ) 

απ ΟΥ Ειαίμα]εοᾷ Ογταᾶογθ58 Τμάτί Ώαπῃ Αα]... ΝΕΒΡΕΚΙ, ὅ. 11. 46. 

τα αγια των αγιων. Ἠος Ίοσο Οτ]πι3,165 Γαπέαπηπποᾶο βαποέωπι. 

4. χρυσουν εχοισα Θυμµιατηριον και: Ἑ Ῥαβδπι αθίἩ η] πὶκί εχουσα (3 

χουσα οπη]δ8ο ε), νίάε αἆ ν. 2. | παντοθεν: 4Τ. πανταχοθεν | ή βλα- 
στήησασα: Ὦ ὃτ. ο η | πλακεσ (1, -καισ): κ"ὶ πλακαι (εκ πλακεσ 
οΟΓΓΘΟΙΙΠΙ) 

δ, υπερανω δε αυτησ: ΡΕ" υπερ δε αυτην (-τησ Ε), ἆ ο 51Ρεχ εαπι, ἕνα 

δἩρετήε εαπι | χερουβειν οτι ΒΡΟΕ. Βἰπιϊ]Τέεν ΑΡ δτ. ΟἨΓπιο5ε 3 χερου- 

βειµ. Τΐεπι νρἘ ἆ (ε2) απη ᾳ αΙΔΕΛΠΙ 64] Όαβπη Ρτίπηας χερουβιν...ς 
χερουβι οππι ΕΙ, αἱ Ρεν { νοςὶὸ (αι. ἀεπιῖᾶ α1) «ορ Οµτ Επαίμαἰεοᾷ 

Τμάτί Ώαπι αἱ | δοξησ αἱ ΝΑΒΡΕΚΙΡ οίο ... 0 η Ρετ Ἱποιγίαπι ΡΤΔΘΠΙ 
τησ. Αἀάππί νεχο ϱ" ἆ 6 και. | κατασκιαζοντα: ΑΡ ΙΤ. 80. κατασκια- 

ζον, εἱ αἱ -αζων | εστιν: νἩ ενεστεν 

[ος] .κατεσκευασµενων: 1 Ῥ 9τ. αἱ α]ῖᾳ κατασκ. 

Τ. ο αρχιερ.: ἵπ Α αἀἁίαχ ο αγεῖςα]18 (αὓ 1ρ5ο” σ14) 6αρτα 1πεαπι | υπερ 
εαυτου: 1” 4τ, υπ. αυτου 
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’ ς ” ο. / ” [ ’ 4 

ἁγίων οδὸν ἔτι τῇσ πρώτησ σκηνῆσ ἐχούσισ στάσι, 9) ἥτισ πα- 
ΔΝ 2 λ Ν Ν 3 / » ο ’ Ν / 

ραβολῇ εἰσ τὸν καιρὸν τὸν ἐνεστηκότα, καθ’ ἦν δῶρά τε και θυσίαι 
’ Ν ’ ο. 

προσφέρονται μὴ δυνάµεται κατὰ συγείδησιν τελειῶσαι τὸν λατρεύ- 
’ Δ Δ ’ Ν / 

οντα, 10 µόνον ἐπὶ βρώμασιν καὶ πόµασιν καὶ διαφόροισ βαπτι- 
-- ’ -- ’ 

σμοῖσ, δικαιώματα σαρκὸσ µέχρι καιροὺ διορθώσεωσ ἐπικείμενα. 
Ν ο] - ῃ 

11 Χριστὸσ δὲ παραγενόµενοσ ἀρχιερεὺσ τῶν µελλόντων ἆγα- 
» το [1 Δ - ’ 

θῶν, διὰ τῇσ µείζονοσ καὶ τελειοτέρασ σκινῆσ οὐ χειροποιήτου, 
-- } 2 ’ -- / Ν 2 τά 

τοὺτ ἔστιν οὐ ταύτισ τῇσ Μτίσεωσ, 12 οὐδὲ δὲ αίμµατοσ τράγων 
Δ ’ Ν Ν -. πο / τά ανω 3 / [α » Δ 

και µόὀσχων, δια δὲ του ιδίου αιµατοσ εισηλθεν έφαπας εἰσ τα 
σα 3 , 6 τ εξ. 

ἅγια, αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενοσ. 19 εἰ γὰρ τὸ αἷμα τράγων 

8. κηπω πεφαγερωσθαι (ἆ ϱ ἔνρ ποπᾶιπι ργοραίζαίαπι [ὰ --ἔππ] ε88ε δαπο- 
έογηπι υἶαπι): ϱ µηπωσ πεφανερωσαι | ετι: ΡΕΙ3 επι 

9. ήτισ (Ρτίτα '4μαε: 5αθαπά1 γεδ) ... ΡΕ ἆ ο αἀὰ πρωτη (5εᾷ ἆ ο εοἵ- 

γαρίε φηζ ργζογί ραγαδι]α) | ενεστήκοτα: 1Τ. ανεστηκοτα, Τ9. 114. 119. 

εστήηκοτα ... 35516 51. 9τ. 46. τὸ. 80. 1156. 116. αἱὔ5ετ αἱ ραπο Ον 
πιοβο 5 (ΠΟΠΠΙΟΠΙΓ315. 316) α4ᾷ καδεστηκεν | καθ ην (αὐ΄ 97) επι ΝΑΡ 
ϱ 17, 98” οτ. θ1”3 ΤΙ. τὸ. 19τ. ἐνρ. Αρποβειπί εἴῖαπα ΟἨΥ (τουτέ- 

στιν ὁ τύποσ γέγονε καθ’ ὃν δῶρά τε καὶ εἴς) Ώαπα (ᾳπἱ νετρα Ο]ισὶ 
τερε!1τ) ΌΟεο (καθ ἦν παραβολὴν καὺ καθ ὃν τύπον εἰς) Ῥτίπιας 
(,δαδαάτέαχ Ραγαδοζανι 5ἶνο Πφιγαπέ κ) ...ς (- απ’ 55) καθ ον οππι 

ΡΕΕΚΙ,Ρ αἱ Ρίο ἆ ϱ (5εᾶ ΠὶΣ οοτταρίο πι ἐὔπιογε ἴπ φἩο εἰς) ΕαίμαΙεοᾶ 

ΤΠάτί (ποη αρίο σίο οὐ Ἱίαπι ν]ἀείασ ἵπ ΟἩΥ δἱ Ώαπι) ΤΗΡΗΥΙ | θυσιαι: 

ρ8:3 -σιαν 

10. και ποµασιν: 4Τ. ΟΠ | βαπτισµοισ 58ἴηπθ καν Έππι Ν”ΑΡ3Ρ 6. 11. 27. 
81. τ8. 80. 19Τ. 1Τ8. ἆ ϱ Φα] «ΟΡ ΑΥΥΣΕΕ αγπι αθίἩ ατε Βπίμα]έοά Ονν 
αάοτθατ.., ς (- 4900 9) αἆά καν επι ΝΒΕΒΡΕΕΠΙ, αἱ Ρίετ ἐνςρ (Πἱ3 εἰ 

ὑιθετεὲ οαγπῖς τιξηιε -- ἱπροδίίς) Όαβπι ΑΥΤΡ Ον Τμάτί Ώαπι αἱ [ δικαι- 
ωµατα (6. ἄΌ΄’ 92) ειιπΙ ΝΑΒΡ 6. ΙΤ. 2Τ. δΙ. Τδ. 80. 191. 1Τ8. «ορ 
ΒΥΙΣΟΝ ΑΥΠΙ ατε Επίμα]εοὰ Ογγαᾶοι δήτ; Ί{επῃ δικαιωμα ϱ3 ἆ ο (11 ἐιδέῖ- 
εία οαγπἰς ιδιο -- ἱπροδία) 5αἩ ....ς (Ξ αὖἲ΄’ 85) δικαιωµασιν «ΠΠ ΡΕ 
ΕΙ, αἱ Ρ]ετ ἔνρ 5ΥΤΡ Ον Τμάτί Ώαπῃ αἱ | Ρὸ µεχρισ 

11, παραγενοµενοσ: ὃΤ. -γεναμενοσ | µελλοντων ΕΠΠΙ ΝΑΡΕΕΚΙΡ αἱ ΟΠΙΗ΄ 

ὶ Ενρ «ορ Όββπι ΦΥΥΡ Τη αΥΠΙ α εἰ ΕΙΙΘΡ5 50 αἰ1τὸ Ογτησ 111. 195 Ἐπίλα] 
οοᾷ Ογτλάοι 541 Ῥ6-ΑΙ 401 Τ]μάγε Ῥτοςἱδῦ Ώαπῃ αἱ, Ιέθπη ΟἨΥ311 (οί. π1ο 80 3 
δι”; βεᾶςαί 355 γενοµενων πεο αἱῑίεν Μιίαπιι5 νετ)... ὮἨ γενομε- 
γων εππι ΒΡ3 ἆ ϱ ΦΥΙ5ΕΒ ϱἱΡ ἰχί ατρείτορ ΟἨ1πιοδο1ΧΧ οὐπί οἰεαί | ΑΠΡ 
1. ὃτ. 114, 115. αἱ35ΕΓ τελειωτερασ 

19. εισ τα αγια αιωγιαν οἴς: ἆ ϱ ἴπ δαποί αεἰεγπῖδ, ἱεπα ΏἱοπβΙεΧ οοπίσ 

ραπ] 5αΠΙΟΦ3065 «ἰσ τὰ ἅγια καὶ αἰώγια (ρειρθΏς λύτρωσιν εὑράμενοσ). 
Ῥταείογθα Ν” εισ τα αγια ρει Ἱπεπτίαπι οἱ απίθ οἳ Ρο5δΐ εφαπαξ ΠαῦὈεί, 

6 ρτίοχο Ίοςο ἀε]ον]{ᾶ. | εισ τα αγια: Ῥ δάᾷ των αγιων | εὐραµενοσ 

(6. ς οἱ ςὲ 1655 οἰο) «ππι ΝΑΒΕΙΡ αἱ ΡΙ6Γ (οπΙΠ6Β 12 αρ ΡΕΥ]) Ὠἶοῃ 

α]εκ 1. ]. ΕαδυΣ 116 ΟΗ1111 Επἰμα]σοᾶ Τμάτε Ώαπι... ν” 27. 44. 80. αἱ 
{εγεῖὸ 0Ἠτεαί225 ΤΠΡΗΥΙ Οεο ειροµενοσ 

51 

10, 1 
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5810 4: ΠΡΟΣ ΕΡΡΑΙΟΥΣ 

Ν νΝ { 

καὶ ταύρων καὶ σποδὺσ δαμάλεωσ ῥαντίζουσα τοὺσ κεκοινωμένουσ 
« ’ Δ Ν ως Δ / { μμ μ 

ἁγιάζει πρὺσ τὴν τῇσ σαρκὺσ καθαρότητα, 14 πύσῳ μᾶλλον τὸ 

αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃσ διὰ πνεύµατοσ αἰωνίου ἑαυτὺν προσήγεγκεν 
- ο ά .. ο τος θα, .” ” 

ἅμωμον τῷ Θεῷ, καθ αριεῖ τὴν συγείδησι» ὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων 

εἰσ τὸ λατρεύει» θεῷ ζῶντι. 
Ν - ” ΄ 

15 Καὶ διὰ τοῦτο διαθήκησ καινῇσ µεσίτησ ἐστίν, ὅπωσ Όα- 
» -- Δ -. 

γάτου γενοµένου εἰσ ἀπολύτρωσι» τῶν ἐπὶ τῇ πρώτῃ διαθήκῃ παρα- 

βάσεων τὴν ἐπαγγελίαν λάβωσιν οἱ κεκληµένοι τῇσ αἰωνίου κληρο- 
Α 6 σ Ν Ν ’ ν ο ζ 2 ’ ΄ ε - 

γοµίασ. 10 ὅπου γὰρ διαθήκη, Δάνατον ἀνάγκη φέρεσθαι τοῦ 
Ν . λ -- , Ν 
διαθεµένου' 1τ διαθήκη γὰρ ἐπὶ νεκροῖσ βεβαία, ἐπεὶ µήποτε 
5 , σ τὸ , 15 σα Ω 2 ϱι) ς ’ -4 Δ σ 

ἰσχύει ὅτε ζῃ ὁ διαθέµενοσ. ὕθεν οὐδ ᾗ πρώτη χωρὶσ αἷμα- 

19. τραγων κ. ταυρων ΟΠΠ ΝΑΒΡΕ 90. 99. ΑΤ. πλ ἆ 6 Ε νς «ορ Ῥαδιι 

ΦΥ5ΟΝ αγ ΟΥΓ34ΟΣ 401 Τμάτί Ῥήίπιβδ... ς ταυρ. κ. τραγ. εππι ΕΙΡ αἱ 

Ρ]ει ΑΥΙΡ ΑππΠ αθἰίἩ Απὸ”5 Τά 150 Ογτητ 199 Ομχῇ15 ΟΥγτβ4Τὸ Ἐπίμα] 
οοᾶ Ώαπι αἱ Απιζιιας δν 1410 οἱδμῖτ 58 1 18,651 ] κεκοιγωμιεγουσ εί. Ῥδείς ... 
ΡΣΤ3 κεκοιμημενουσ 

14. ποσω: 14. 1Τ. πολλω | του χθιστου: 141555 1ήσου | αιωνιου οι 

ΝΤΑΒΡΟΕΚΙ, αἱ Ίοπρο Ρ]α γε αὐπι Αλὸ5 ΓΙ ΓΠ155 Ομγοδί54 Τ]άτί 

εως ΔΕΡΤΡ α]δ0 {6γο ἆ ο {νο «ορ Ώαδιι 1)14ἱπ1505 01215 Εαέμα]εοά ΟΥτ 
4415 Ώαπι αγίου | καθαριει: 119. 258. αὖετ ΓΙ 1905 Α(Πὔ5 καθαρι- 
σεν | υμων ουΠῃ ΝΡΟΕΙ, 4] Ίοηφ6 Ρ]α { απι {1 {οἱ α118οἈπ ΒΙΑ ΑΥΥΡ ΑΥΠΗ 
αθί]ι Αι535 ο44 3 Γ14 11905 (τασ καρδιασ υμω» απο συγειδησεωσ πονη- 
ρασ) Ον οἰἰχί οἰεοπῃ 1{0ΠΩΠΠΟΡΕΟ οἱσαί (864 Μιαίίαπις γοτεῖί πιοδέγαπι) 
ΜαεξαΙ] 1.115 Ώαπι... αυ” Τοπ ημων οππη ΑΡΚΡ 44. 4τ, 61. τὸ. 120. 
199. 140. 1186Σ α] ραιιο ἆ ο νᾳζ]ε ἀετηίά α]]8Άπι ΡΥΥΣΕἨ ορ αγε ΑΙΙΣ55 
Εαίμα]εοὰ ΟγτΏα 15 Τ]ιάνί α] | απο: κ 3958. αἷά των | Θεω (εί. Ο]επι 
558): ϱΆ τω θέω τω | ζωντι 5ἶπο αἀ ἁῑίαπι οππὶ ΒΡΕΚΙ, αἱ ρ]ετά ε [νεο 

βΥτ{Γ Ῥαδπι ατΏι αεἰὮ Οἶεπι αἱ πα ... Ώπ αἀὰ και αληΘθνω ΟΠ ΑΡ 

913 8Ι. 66πΕ οορ ΟΜτΣ150ἱ5 60ΟΠ1 (εισ το λατρευει) Θεω ζωντι, φησι, 
και αληΘινω) ΜαΟΒΔΙ 1118 ΤΗΡΗΥΙ 1: ος 1 Τµ658 1, 9. 

15. διαΘηκησ καινησ: ΙΤ. ὃτ. 116. ΟµΥ 15 6οπι ᾗ 6 {νρ καιν. διαθηκ. | 

µεσ. εστιν: 1Τ. 84ᾷ ιησουσ 

1Τ. µηποτε ΕΠΙ ΝΕΑΡΕΕΚΙΡΡ αἱ οπιἩὖ{ οἱς (ἆ ο φμοπίαπι ποπᾶωπι θαῑεί ἄωπι 

οὐσίέ, { νο αἰοφιῦι ποπᾶιπι υαῑεί ἅωπι υἱυῖ) ... κ ϱ μή τοτε, 1ξείη 

15143915 αἱ αἀάῑε: τὸ μήποτε τὀτε ἐστί, μιᾶσ κεραίασ ἑνὶ στοιχείῳ 
ὑπό τινων ἴσωσ ἀμαθῶσ προστεθείσησ' οὕτω γὰρ εὗρον καὶ ἓν πα- 
λαιοῖσ ἀντιγράφοισ. οὐ γὰρ ἂν Θείῳ πνεύµατι κοσμηθεὶσ -- εἰσ τοῦ- 
γαντίον περιετράπη" ἐπειδὴ μήποτε ἰσχύει ὅτε ζῆ ὁ διαθέµενοσ, µετα 
θάνατον βεβαιοῦται. εἰ δὲ μή ποτε κέοιτο, εἰσ τὸ μὴ τὸν τόνον ἄνα- 
πεμπτέον, ἀλλ εἰσ τὸ µήποτε, ἵνα μηδαμῶσ. ΟΕ οί. ΤΗΡΗΥΙ: ἐρωτη- 
κατικῶσ τοῦτο καὶ ἀνάγνωθι καὶ γόησον. Ἱέοιι Όο6υ: κατ ἐρώτησιν 
ἀνάγγωδι. Αίᾳπο εἲς, Ἱ. 6. διαθέµενοσ; Ίμπ 6ί Τϊ, ΠοἩ Πΐειη ς 60 Β7 
οἱο, | Οἱ αἆ Ἠπηο ναγδιπῃ οἱ δᾳᾳ Ερ]ρ]ιθῦὸ (Ἠπετ. Μαπῖς].): φκαί ησε᾽ 
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3 / , Ν , 3 - Λ ’ 

τοσ ἐνκεκαήισται. 19 λαληθείσησ γὰρ πᾶσησ ἐντολῆσ κατὰ νόµον 
 ῥ ο Λ ” - ο 5 . - 

ὑπὸ Μωῦύσέωσ παντι τῷ λαῷ, λαβὼν τὸ αἷμα τῶν µόσχων καὶ τῶν 
’ Δ [4 Ν ΄ Ν ς ’ 

τράγων μετὰ ὕδατοσ καὶ ἐρίου κοκκίου καὶ ὑσσώπου, αὐτό τὲ 
Ν / Δ Ν / -” Ν 

τὸ βιβλίον και πάντα τὺν λαὸν ἐράντισεν, 20 λέγων" τοῦτο τὸ 
τ 9 ; ξ, 2 /, Ν ε - ς / Δ λ 

αἷμα τῆσ διαθήκησ ἦσ ἐνετείλατο πρὸσ ὑμᾶσ ὁ Θεύσ. 21 καὶ τὴν 
ων Ν Δ ΄ Δ ” ’ - ο ς 

σκηνὴν δὲ καὶ πάντα τὰ σκεύη τῇσ λειτουργίασ τῷ αἷματι ὁμοίωσ 
π ο , .. 

ἐράντισεν. 22 καὶ σχεδὺν ἐν αἵματι πάντα καθαρίζεται κατὰ τὸν 
Δ λ / / 2’ αι 

νόµον, καὶ χωρὶσ αἱματεκχυσίασ οὐ γίνεται ἄφεσισ. 25 ἀνάγκη οὖν 
Ν ς - -- Ὃ 4 

τὰ μὲν ὑποδείγματα τῶν ἐν τοῖσ οὐρανοῖσ τούτοισ καδαρίζεσθαι, 
τα. Ν λ Ν 3 ν, /. / Δ / 5 2 

αὐτὰ δὲ τὰ ἐπουράνια κρείττοσιν Βυσίαισ παρὰ ταύτασ. 24 οὐ 

γὰρ εἰσ χειροποίτα εἰσηλθεν ἅγια Χοιστύσ, ἀντίτυπα τῶν ἄλη- 

ῥια θήκη δὲ ἐπὶ νεκροῖσ βεβαία ἐστί, διὸ καὶ ἡ πρώτη ἄνευ αἵματοσ 
οὐκ ἐγένετο. ἔλαβε γὰρ μωῦσῆσ τὸ αἷμα τῶν τράγων καὶ ἐρράντισεν 
αὐτὸ τὸ βιβλίον καὶ τὸν λαόν. διὰ τοῦτο καὶ ἡ δευτέρα ἐπὶ τῷ θΘα- 
}άτῳ τοῦ σωτῆροσ ἐδόθη διαθήκη. 

18. οὔεν (Ώείε): ϱΆ οδεν | ουδ οππι ΝΡ αἱ δαΐ πιανί (ἀϊβεταπέ ἑαπέυπι 

ὅ αρ Βοχϊ, περ]αχῖέ Μ{ί]αεΙ) Ίαπι... Ιμπ Τί ουδε οππι ΑορΏαίε(ει” 
ου δεν)ΕΙ, Ὁ αἱ Ῥ]α ΟΥ Τμάνί [ή πρωτη: ΡΕ” ἆ ϱ αἀᾶ διαθηκη | εν- 
πεκαι-- αἱ ΝΑΡΕ ... ς Τωη εγκεκ-- πα ΟΚΦΙΙ1Ρ αἱ] εετίο ρ]οι 

19. πασησ: κ 4θΣ οι... Ρ ΟΠ πασησ τησ | νοµον οὕπι Ν”ΡΟΕΚΡ αἱ 
Ίοηρο ρ]α ΟΥ Ώαπι α] ... Ίμῃ Ῥταθπῃ τον ΟΠΠ ΝΟΑΛΟΡ”1, 1Τ. 91. 4π. ΤΙ. 
Τὸ. 119. 115. 190. ϱ5οἵ Ίκδοι οαεἶχί 0ἨΙποβοΙ Ἐπίμα]σοᾶ Τ]ᾶτί ΤΗΡΗΥΙ 

1: Ἰηίτα ν. 99. ποη Βαοί; ο ε{. αἆ 8, 4. | υπο: Ρ8ῖΙΣ οπι ] µωυσεωσ 
ΟµΠΙ ΝΟΡΕΚΙ, αἱ Ῥ]α (5εᾷ πια -σεοσ)...ς (5ο αὖὐ ὢσ αἱ τ, 14.) µω- 

σεωσ ευπῃ ΑΡ αἱ βαΐ πα | και των τραγων εΙΙπΙ Ν”ΑΟ (ΡΕ ἆ 6 τ. τραγ. 

κ. τ. µοσχ.) 80. Ἐπαίμα]οοᾶ Τμάγισοᾶ, Τίοπι ς ΟΠΙί568οΟ των οἶπι Ρ 11, 

ὃτ. 4Τ. αἱ Ίοηρε ρ]ι Τ]μάτιεά ΈΏαπι αἰ. Τίοπι (ἆ ϱ) ἔνρ τε]] (ρταείεν 

ΒΥΤΙ) ... ΕΚΕΙ, 46. 191. Ί5οΥ Αγναίτ ΟΗΥ331 Ρ]απθ ΟΠΠ | µετα: ὃΤ. μεθ 
Ῥ υσωποι, Ίἴετη { απι ΠΠ αἱ Ἰγεορο (πο 1έεπα ἆ ὁ νᾳζ16) | εραντισεν 

οµπι ΝΑΟΡΕΚΙ, 1Τ. 4Τ, ἀδειἩ {8ε αἱ αἲῖα Επίμα]σοᾶ.... ς ερραντ. οἳΤη Ρ 
αἱ Ῥ]α ε 

90. λεγων: Ῥ -γον | επετειλατο: ο 11εοί διεθετο (:: οξΙ)ΧΧ Ηχος. 94, 8.) 

91. εραντισεν εαπι ΝΑΟΡΊΚΙ, 1Τ. 4Τ. {56Ι 059 αἱ α]α ... ς ερραντ. ΕΙΤη 

ΡΕΕΡ αἱ Ρ]α (ΕΒα{]λα]εοᾶ ερ εχειπίθ Υεχδι, ραντ. Ιπειπ{ς) 

98. παθαριζεσθαι: ει" 6133 «ορ (ποἩ Ίέεπι Όαβπ1) καθαριζεται | αυτα 
δε: 11. αυτα τε | παρα ταυτασ επι ΝΑΟΡΗΘΙΟΚΙΡ αἱ Ρ]ετ είο ... Ρ813 
παρ.ταύτησ, ὃ. 14.109.115. 1561" παρ. ταυτα, Τὸ. 118. (εἴ. ο. Οοτηρ].) 
παρ. ταυταισ 

24, αγια Ροβδί εισηλθεν (9Τ. προσηλθ.) οὐπι ΝΑΡ 1Τ. 9τ. 118. Εα{μα]σοἆ, 

ία εἰ. Ἰπεᾶ τίς, ς Τηθὰ πηαὶ αΠίρ εισηλΦ. εὐπι ΟΡΕΚΙ, 8] ΡΙεΥ ἆ ο 
ΝΥΡΘΤΕΞΗΙΣ 2540 ΟἩχ Τμάτί Ώαπι α]. 1ΐρετε νν Ρ]εχ, αἱ Γνς ἴπ πιαπα- 
7αοἰῖ δαποβῖθ (Ίτα απη ἔα {οἱ ἀεπιῖᾶ α]; νρεῖθ πιαπι/ασία δαποία) 1εβιι5 

πέος; ΟτΙπέ2,356 {η εαποία πιαπαι/αοία ἐπεγουνῖέ Ίεειβ (5845)50 ἔπ πιαπιι- 

Νπι 19, 6 

Ἐκ 24,8 
Μι 26, 28 

1ιν 11, 11 
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. σος δ) 9 Ἀ Δ 2 [ ο... -ᾱν -” ο / 

θυῶν, ἆλλ᾽ εἰσ αὐτὸν τὸν οὐρανόν, νῦν ἐμφανισθηναι τῷ προσώπῳφ 
- - ς Ν « - ρ 2 ϱ) ο / ’ ς / 

τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ ἡμῶν, 2Ό ουδ νά πολλακισ προσφερῃ ἑαυτό», 
ς . α » Ν ο ὼ ο 

ὥσπερ ὁ ἀρχιερεὺσ εἰσέρχεται εἰσ τὰ ἅγια κατ ἐνιαυτὸν ἐν αἵματι 
ρω Χ” 9 / -- - 

ἀλλοτρίῳ' 326 ἐπεὶ ἔδει αὐτὸν πολλάκισ παθεῖν ἀπὸ καταβολῆσ 
/ Ν Ν ο 3 , ” ο ᾗ 3 2 ’ 

κόσμου, νυνὶ δὲ ἅπαξ ἐπὶ συντελεί τῶν αιώνων εἰσ ἀθέτησιν 
ς , Δ - / 3 - / λ » 4 

ἁμαρτίασ διὰ τησ Θυσίασ αὐτοῦ πεφανέρωται. 2{ καὶ καθ ὅσον 
’ - ’ ο .) - Δ - 

ἀπόκειται τοῖσ ἀνθρώποισ ἅπαξ ἀποθανεῖν, μετὰ δὲ τοῦτο κρίσισ, 
Ωο 4 ος / [νὰ Ν - 

9δ οὕτωσ καὶ ὁ Χριστός, ἆπαξ προσενεχθεὶσ εἰσ τὸ πολλῶν ἀνε- 
αν « Ν « - 

νεγκεῖν ἁμαρτίασ, ἐκ δευτέρου χωρὶσ ἁμαρτίασ ὀφθήσεται τοῖς 

αὐτὸν ἀπεκδεχομένοισ εἰσ σωτηρίαν. 

Χ. 

Ν Δ ” [4 ’ - ’ - 

1 Σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ γόµοσ τῶν µελλόντων ἀγαθῶν, οὐκ αὐτὴν 
. 3 ’ ” ’ - -- 

τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων, κατ ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖσ Φυσίαισ 

/ασία δαπεία ἐπίγαυϊέ 6518). | χριστοσ 8ἶπθ αγίϊοι]ο οππΏ ΝΑο”ρ" 1Τ. 

τι. 118. ατπι Επίμαϊσοᾶ,,.ς Τί ο χρυ. επτη 6ΕΡΡΘΙΟΕΚΙΡ αἱ ΡρΙεγ ΑΙ 
861 Ῥς-Α{40Ι Νγββ!-]. Οµν ΟγτβΙαΡΗ 935 Τ]μάτί αἆ Ἡ. 1. εἰ 166 οιβΗῦ Ώαπι 
αἲ | εμφα- πί ΝοΡΕΚΙΡ οίο... ΑΡ" ενφα- | υπερ ημων (εἰ. ΟτΙλί 2,196. 
345 Α(ΛΦ51 Χγες είς): 6 17. υπερ υμων 

96. ουδ: 6 258. 355: αἱ ουδε... Ῥ ου γαρ | προσφερη: ΤΡ αἱ ρατος -ρευ | 
ειστα αγια: Ἀὸ Ὁτ. τ1. τὸ. 116. 401ὲεί Ι506ἵ δα Ῥαδπι (ποπ «0Ρ) αὔΠ 

αθίὮ ΟΙιτ254- 356 αάά των αγιων 

96. πολλακισ (ἆ ε αἴϊφιοίῖεπε, να /γεφιεπέεγ): ΡΕτ"ΕΕΙ (βοχὶραῖί πολλά 

οπηίδεα κισ βΥ]]α04) πολλα | παθειν: ΑΤ. 190. δα Όαβπῃ αείῃ αποθα- 

νειν | νυνι ΕΙΙΠΠ ΝΑΟΡ δΤ. 99. 4Τ. Τδ. (151) Οτ350 Οσ"5: Εαίμα|σοἆ 

ες νυν σπα ΡΕΚ(Ι, 9) αἱ Ρεν ΟΗΥ25τ Τμάτί Ώαπη αἱ | τησ αμµαρτιασ 

οΙΠῃ ΝΑΡ ΙΤ. Τὸ. 88Η Ὀαβπῃι 60Ρ...ς ΤΙ αµαρτιασ εππι ΟΡΓΕΚΙ, αἱ Ρ]ετ 

015.699 01284: 351 μάτι Ώαπι αἱ]. Τίεπα 4 6 Ενρ εἰο ... ΡΕΙ” ΑιρΡθες 

πιθτοίσ1 αµαρτιων, ΟΥ των αμµκαρτιων 

2τ. τουτο: 41. ταυτα 

98. ουτ. και ΕΠΙ ΝΑΟΡΕΚΙΡ αἱ Ίοηρε Ρ]Ιὰ (οπιη 12 αρ Βοτί) ἆ ο ἔνρ βυτ 

πας 84Ἡ Ῥαβπι ζοΡ ασπι αεί ΟΗΥ35τ Ἐπίλα]έεοὰ Τπάτί Ώαπα ... ς (Ξ 40 

2) οπη και εππι πηῖπβο Υἱκ πα | ειστο (1Τ. οπι το): Ῥ ειστων | αν- 

ενεγκειν: 5 -εγκαι | οφθησεται: ΑΤ. απὶθ χωρ. αµαρτ. | απεκδεχοµε- 

νοισ: ο” -μενοι, Ρ" εκδεχοµενοισ | εισσωτηριαν 5ἶπο αἀά]ίαπι οἶπι 
κοΡΕΚΙ, αἱ Ρ]εν ἆ ϱ [να 54] «ορ Όαδαι 5ΥΥΣ.3 αεί ΟµΥ Τπάτί Εαπιΐσε 

Απρῥεες ποτ 1, ]μπεᾷ παίἉ α4ᾷ δια πιστεωσ επι ΑΡ 81. 4Τ. Τὸ. 40180ἱ 
βοτίαο Ἰα] 5υτρ Επίμα]θοᾶ (5εᾷ οταςε ταρτα απία δια πιστ. αἀροβ[ία). 

Ἱίεπι 2Τ. τ. ὅτ. 61. Τ13" 80. 116. 118. αἱ Ραπο αγπι Ρταεπι θαἆεπι. Ος 

οἱ, Ώαπα αἆ Ἰ. ]. ἐν δὲ πρώτη, φήσίν, ὤφθη εἰσ τὸ ἄραι τὰσ ἁμαρτίασ 
ἡμῶν: ἐν δὲ τῇ δευτέρα οὐκέτι οὕτω φανεῖται, ἀλλὰ σώσων τοὺσ εἰσ 

αυτον πιστεισανγτασ. 
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αἷσ προσφέρουσι εἰσ τὸ διηγεκὲσ οὐδέποτε δύναται τοὺσ προσερχο- 
- Ξ Ν υ) ’ / 

µέχουσ τελειώσαι" 2 ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόµεναι, διὰ 

Χ. 1. ουκ αυτην: 4Τ. ουκ αυτων | αυταισ: ὃτ. αυτων ... 2. 90. 41. 49. 

59, ΤΑ. 109. αδε.” αἱάδοι α] αθίἩ Ώαπ1 οπη | Θυσιαισ 5ἶπο αἀαἹίαπα πι 
ΑΟΡΕΗΚΙ, αἱ οπηὺΙ ἆ ο {νο αγταίν γε]] ΟχτΙπΙ3696 είς... ΔΡ αἀᾶ αυ- 

των | αισ οππη ΡΤΗ1, Τὸ. 191. 5ο ΟἨΥΠΙΟΡΟ1Ι ϱ(1314 Ἐπίμα]εοᾶ αν] 
ΊΠάτί, Ἱΐαπι (αοσιιγαΙβδίπης 6ΠΙΠ ταάᾶυπέ Ποδί φμῖδις ο/ἐετεπὲ) ἃ ο. 

Ἐαπάᾶςπῃι Ι6οίΙΟΠΕΙΏ «ΟΠΗΥΠΙΑΥΕ γ]ά επίέιχ 1 απϊ αισ ροδῖ -σιαισ Ρ]8πθ 

οι α 9. τὸ 11. 4Τ., Ἰΐθιι Αγταί ΑΥΠΙ (ΦΥΥΣΕΝ ᾖπ ἔρθα επἶπι Ίεφε πιόγα 

εγαέ - ; Ῥτογέετ Ίιου φπίπι ἔτι οπιπᾶ απο εαᾶέπι δαοτζποῖα ο{/εΥγεπἔιη:, Πλίι- 

4 παπι γοέιεγιπιέ οἵο; ΥΥΡ Θήήπι απιύγαπι επιύπι ]ιαδεαί 1εα --, φιιοῖῖδεί αηγιο 

εἰθῶεπι υἰοξπιϊς ο{/ειιπέ ἠιοεκύπεπίεν, φιαε ΠιΦιηιιαπι Ροδδιπιέ αἴο; Ἰίθπῃ 

ΑΥΠ αι ουδεποτε). ΕάῑάΙὲ ααίεπι 15 ΠΙΠ Φυσιαισ 8ἱΠθ αισ απί ασ 
εων ς 1Π8ᾶ πιαῖ ασ ΟΙ ΝΟΡΟΕΚΡ αἱ ρ]ετ ΟΥ555 Ώατη αἱ. Τίεπι ασ νε] 

αισ [νο Ῥαβπι οοΡ αείΏ | ουδεποτε: Αἲ ΡΥαΕΠΏ αι, ᾳποᾷ ϱεχ ΒΥΥΡ αΥΙη 
141 αἀποίανΙπΙς. Τ]ο]Ιίαχ Υ6χο 6Εἴαπι 91. (οΠΙ1550 αισ») αι Ἰ, 1. 1π- 

8ογεγα, | δυναται ουπα ΡΘΙΕΕΗΚΙ, αἱ βαΐ πια ἆ ο {νε Όαδπι 6οΡ ΟΥ 

αά Ἡ. 1. Τμάτε Οες (ὁ νόµοσ τοῦτ ἔστιν) ΟµΙπΙ3698,. 6Ρ΄ Τη ὀυναν- 
ται «Μπι ΝΑΟΡΟΡ 11. ὃτ. 4Τ. 6133 τὸ. 980 109. 116. α1θὸ {εγε (Τ αρ Βοτ!) 

ΟΠηπηοςς ὃ ϱ{1814 ἘιιίΠα]εοὰ Ίλαπα ΤΗΡΙΙΥΙ. 11 Ιαεςοπῖ {Ἀνοτο ν]άείας 
Τμαχίεοιι: πολλὰσ γάρ φησι Δυσίασ καὶ τὰσ αὐτὰσ κατ ἐνιαυτὸν 
προσφέροντεσ τελειῶσαι τοὺσ κατὰ }όμον πολιτευομέγουσ οὗ δύναν- 
ται. Ἱηρτϊπηϊς νοχο Ίππο [ποῖι ΤΗΡΗΥΙ: εἴπερ ἰσχὺν εἶχον αἱ νομικαὶ δι- 

σίαι, οὐκ ἂν διηνεκῶσ πφοσεφέροντο" ἅπαξ γαρ προσενεχθεῖσαι καὶ 
ὠφελήσασαι ἐπαύσαντο ἄν. νῦν δὲ - πρόδηλον ὅτι ἠσθένουν τελειῶσαι 
-- τὸ δὲ δύνανται εἰ καὶ τὰ ἀντίγραφα ἔχουσι μετὰ τοῦ ν, ἀλλ 
ὅμωσ εὗρον παραγραφὴν (ποίατη 1Π πηαΥβῖπε) χωρὶσ τοῦ }, τοῦτο γρά- 

φειν ἀξιοῦσαν. σκιὰν γὰρ ἔχων, φησίν, ὁ όμοσ τῶν μελλόντων ἆγα- 
θῶν οὐδέποτε δύναται τοὺσ προσερχοµένουσ τελειῶσαι. καὶ ἆληδῶσ 
γε, ὅσον κατὰ τὸ τῆσ γραμματικῆσ ἀκριῤείασ ἀκόλουθον, οὕτω δεῖ 

ἔχειν τὴν γραφήν, ἵνα μὴ σολοικισμὸσ ἀνακύψη. ἐπειδὴ δὲ τῇ γφαφῇ 
τεχνολογιῶν οὐδεὶσ λόγοσ, καὶ οὕτωσ αὐτὸ νοήσωμεν ὡσ τὰ ἀντίγραφα 
ἔχουσιν. οὐδέποτε γὰρ δύνανται, οἱ πφοσφέροντεσ δηλαδη, τελειῶσαι 
τοὺσ προσερχοµένουσ. Οοπίτα απαπὶ οχρ]]οβΙοπ6ΠΗ γεοίε οὐβεγγαίτιπι 

εδῖ ΠΙΡΟΠΑΠΗ αἩ αιοίογο Ἠπ]α5 ερὶβία]αο βαεεγἀοίες ἀῑοῖ ΠΟη Ῥοββε 

Ρεγβεθγε Ἠοιπίπεπι, 5θᾷ ]οχ αίητο βαοτ]βεῖα (οξ Ίπίτα ν. 11.). Οείεταπι 

Ἰμη Ὠας Ἱπργραπςίίοπθ π8αδ. οδὲ (1η πίχαφαο οὔ{ῇοπς): σκιᾶν γὰρ ἔχων 

-τῶν πραγμάτων. κατ ἐνιαυτὸν - Φυσίαισ (εἀπιαϊ α4ᾷ ἀσ) προσφί- 
ρουσιν, εἰσ -- τελειῶσαι"' ἐπεὶ είς, | τελειωσαι (96 τελεωσαι) αἱ. Ονπί 
3696 γαοεγε Ρεηεσίοδ (αἲ Ενε Ρε/. αεετε): ΡΕ ἆ 6 χαθαρισαι (επιι- 

ἄαγε) 

ουκ (αἱ. ς αὐ Β2) οι ΔΑΟΡΕΗ” ΕΙΡ 1Τ, αἱ Ἴοηρε Ρ]α (11 αρ Βογῖ, 

10 1, 6. ΟΠΙΠ εκο 19δ1ὲεί αρ ΜΙ{]ααϊ;: 1, ουκ αν επαυ ἵπ χ8βδάτα Ἠ80 εἳ) 

ᾱ ο (113 παπι πες) Απ {ὰ Ἠαν]" {οἱ (ποππε) α]]αεΏπι ϱ0Ρ Ώαβπι αθέὮ (ΑΤ1η 

ει μη) Ον Ἐπαίμα]εοὰ Τ]μάτί (ποη εοπίτα θδί 6ΟΠΙΠΙ: διὰ τοῦτο τέλοσ 
ἐκεῖνα λαμβάνει ὡσ οὐ δυνάµενα συνείδησιν καθαρὰν ἀποφῆναι.) 
ΤΠΡΙΗΥΙ Ο6ο.... σὲ οπι επι Η αἱ ποῦ πια (αἱ τ4. 19Τ. αδοι 191εοί: αἱ 



Ῥρ 99 (40), 
τ---θ 

814 10, 9. ΠΡΟΣ ΕΒΡΛΙΟΥΣ 

τὸ µηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν ἁμαρτιῶν τοὺσ λατρεύοντασ ἅπαξ 

κεκαθαρισµένουσ; Ὁ ἀλλ ἐν αὐταῖσ ἀνάμνησισ ἁμαρτιῶν κατ ἑνι- 

αυτόν 4 ἀδύνατον γὰρ αἷμα ταύρων καὶ τράγων ἀφαιρεῖν ἅμαρ- 

τίασ. Ὁ διὸ εἰσερχόμενοσ εἰσ τὸν κόσμον λέγει θυσίαν καὶ προσ- 
φορὰν οὐκ ἠθέλησασ, σώμα δὲ κατηρτίσω µοι, ϐ  ὁλοκαυτώματα 
καὶ περὶ ἁμαρτίασ οὐκ Ἰὐδόκησασ" Ἱ τότε εἶπον᾽ ἰδοὺ ἥκω, ἐν 
κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ, τοῦ ποιῆσαι ὁ Φεὺσ τὸ δέ- 
λημά σου. ὃ ἀνώτερον λέγων ὅτι θυσίασ καὶ προσφορὰσ καὶ ὁλο- 
καυτώµατα καὶ περὶ ἁμαρτίασ οὐκ θέλησασ οὐδὲ ἠὐδύκησας, 

Ραιο αἱ οδοῖ επει καν) ἔνρςιε ἀεπιῖά Πα] Πατ!” 5γιδεΒ ϱί (11εθί α ΑΥΤ 
5ος ἀῆοταί) ΑΥ1Ρ (αίεταπθ απϊάσπι δα: ΠΡεχε) ατὸ Ῥτίπιαβ. Οείθγαπη 

Ργαθοθρίέ ΤΗΡΙΥΙ: κατ ἐρώτησιν ἀνάγνωδι, ἵξειη Όεο, Οοπβοπί!ΐ {οἱ 
(ποππς). | ετι: υ οβἰΣί ἆ ο 011350 οπι | τουσ: Ρ613 αὖά δε (4 ε φιὶ 

οὐθεγοαπίες 5επιεῖ ριυφαέέ, ἕνα οι]ίογες δεπιεῖ πι αξ{) | κεκαθαρισµε- 

γουσ οππι ΝΡΕΗΚΡ 17. 9933 9τ. 99. 68. Τ1. 115. 116. Επλα]έοᾶ, Ἰέεπι 
(αε Τη εάΙά1) ΑΟ κεκαθερισµ.... 5 ΤΙ κεκαθαθµενουσ επι 1, αἱ Ρ]εχ 

Οἳν Τμάτί Ώαπι ΤΗΡΗΨΙ Οεο 

9. εν αυταισ: Ἡ εν αὐτοισ | κατ ενιαυτον: ϱ Εν 61. 8δρ9 οδεῖ ἆ οίνς 
ΑΥΤΙΑ αάᾷ γινεται 

4, ταυρων Σ. τραγων ΕΝΤΙ ΑΟΡΕΗΕΗΡ αἱ ἴεγθ ΟΠΙΠ ἆ 6 Ε νρ εορ βυτα!ί 
ατπισᾶᾶ αθίῃ Ἐαβάεπι 986 (1155 Είμα]εοᾶ Τμάτί Ώαπι α] ... α δτ. θαβπα 
ΑΥΠΙΖΟΝ τραγ. κ. ταυρ. ::1 οἵ 9, 15 { αφαιρειν: Ἀ αφερειν (Ίέεπι Ἡ 109.), 

υ384 ϱ οκ λ Ίρβα ῥτῖπηα πΊαπα Γασέαπι ν]άείατή: 1, Ὁ τὸ. 106. 108. 6η 

πηΟδΟ1 ο φελειν 

ὅ. σωμα: ΒΥΙΡ 138 αἰίγεδ, 4189 Ἰθείίο εδὲ εἀ1]ομίς Ηεῦταίσαα α ἰθείήῦας 

ποηπα]]15 θἰῖαπῃ αἆ ἄταθοα ἰγαηβ]αίαα. Ο{ ΤΠάΟΙΙΠΟΡ οαί 335 (αρ Ε:Ι169). 
ταῦτα μὲν εἴρηται τοῖσ ἐν ῥαβυλῶνι πρὸσ τὸν Θεὸν βουλομένοισ εἰ- 
πεῖν ὅτι Θυσίασ µε οὐκ ἀπήτησασ, ἀλλὰ μόνον τὸ ὑπακούειν σου καὶ 
τὸ ΦΘέλημά σου ποιεῖν' καὶ εἰ εὐθυμοῖεν, τὰ τῆσ ἐπανόδου λοιπὸν 
ἀναμφίβολα ἦν µεταλλάξασ οὖν αὐτὴν ὧσ ἐκ προσώπου τοῦ χριστοῦ 
ταύτη φήσίν, ἀντὶ τοῦ ὠτία, σῶμα εἰπὼν κατηρτίσω μοι. 

6. ολοκαυτωµατα: ΡΕΕΙ ἆ ολοκαυτωµα | ἠυδοκησασ ου ΑΟΡ"ΗΡ ὃτ. 
τὸ. 190. Εαίμα]σοᾶ.,,. ς ευδο-. εππι ΝΡΟΕΚΙ, αἱ Ρρ]οτ Οµν Τπάτί Ώαπι αἱ 

τ.ιδου: 3 ΥΥΣΕΝ αάά εγω, Ίτεπα ἆ 6 απίθ ἐοσε | ήκω εἰ. νὰ: κ” οἵη | 7ε- 
γραπται: ΡΕ1" αἀᾷ γαρ | ο Φεοσ (19. 46. 114. οδὲτ {α αθί ΟΠΗΠΙΟΣΟ3 
αάά µου): κ 109. 119. 92193 (δες λαχ]Ἡ οπως αἱ Ρρ8πς (2501) αείἩ Ροείύ 

το Φελ. σου ΡοΏ 

8. ανωτερον: ΕΤ1. 116. 191. 013985 (πο η” 1) ανωτερω | λεγων: ἵπ Α ων 

γοσση{ῖογθ πιαηὲ δοε]ρέππη οδῖ | Φυσιασ και προσφορασ (9/) οππι ο” 

ΑοΡ’Ρ 17. 98. ὅτ. 4 ο Ενρ β8] «ΟΡ ΒΥΙΣΕΕ 4Τθ αὐπὶ Ογτὰᾶοτ 545 (Οσ]πί 
4,649 αθοιπάαπι φαοά εἰ Ρτορµεία ἀῑεΙε: Ἠοδίίας εἰ οὐζαξίοπεπι ποζιῖεξὲ 

πεο ρίασίία ιιπέ ἐἱδίὲ) ... ς 8υσιαν κ. προσφοραν ουπι ΝΕΡΕΕΚΙ, αἱ Ρ]ες 

ΑΥτΡ αείὮ ΟἩσ Επίμα]εοά Τμάτί Ώαπη αἱ | περι αµαρτιασ: ΡΕ ἆ ϱ Παχ]” 

πε. αµαρτιων | ουδε: Τὸ. β3ΕΕ ΟΥΥΑΔΟΣ ουτε... 1. ουτε μὴν | ηυδο- 



ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10, 19. 8156 

ϱ / / 1 αι ἳ [νὰ - 

αἴτινεσ κατὼ γόµον προσφέρονται, κ) τὀτὲ εἴρηκεν᾿ ἰδοὺ ἤκω τοῦ 
ποιῇσαι τὸ θέλημά σου. ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον ὦνα τὸ δεύτερον στήσῃ, 

ς Δ Δ - - - 
10 ἐν ᾧ θελήματι ἡγιασμένοι ἐσμὲν διὰ τῇσ προσφορᾶσ τοῦ σώ- 

µατοσ Ἴήσου Χριστοῦ ἐφάπαξ. 
ΔΝ - Ν [4 Δ [ον ολλ. ΄ - 9 

11 Καὶ πᾶσ μὲν ἱερεὺσ ἕστηκεν καθ ἡμέραν λειτουργῶν καὶ Ἰμ ἡ 
ᾧ ’ ’ ΄ 

τὰσ αὐτὰσ πολλάκισ προσφέρων θυσίασ, αἴτινεσ οὐδέποτε δύνανται 
ο ο νο σ Ν « « ” 

περιελεῖν ἁμαρτίασ' 13 οὗτοσ δὲ µίαν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσενέγ- 
Δ ε] 3 -- - - 

κασ Θυσίαν εἰσ τὸ διηνεκὲσ ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ, 19 τὸ 

κησασ οπη ΑΡ’ Ρ ὃτ. Τὸ. 109. 116. 190. Ἠπίμα]εοά Ογταάοςδ45 Τ]μάτε 
εννς ευδοἠ. ππι ΝΟΡΓΚΙ, αἱ ρ]εχ ΟἨσ Ώαπι αἱ | νομον εαπῃ ΝΑ 1Τ. ὃτ. 

46. Απ. πΙ. Τδ. 116. Ος Επαίμα]εοά Ογταᾶον Τμάτιε...ς (499) Ρτ8επα 
τον «πΠΙ ΡΕΚΤΡ αἱ ρ]ες Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ Όεο 

9. του ποιησαι 5ἶπ9 αἁ ἀῑίαπι «πι ΑΤΑΟΡΕΚΡ 1Τ. αἰ1 ἆ ϱ Ἠατ!Ἔ 84] «ορ 
θα 5πι ΑΥΤΡ ἰχί αεί ΟµΥ549 Ογταάοι δ4δ,,,ς(Ξ αυ Ἠᾳ) αάά ο Θεοσ επι 

πο1, αἱ Ῥί6γ { νρ β7ι5ες δίρς." Ομσ"τ ΕαίμαΙεοᾶ Τμάτί Ώαπη αἱ; 6δόὲ 
194. 155. εἰο ο Θεοσ μου. ΑΠΙ αἰἴα αππ Ώαπι Ρροδί το ὤΦελ. σου ΡΟἩ 

(η Ἰή5 98. 49. Τὸ. αἱ απὶ ο Θεοσ µου Παβεπ!) 

10. εσµεν δια (ει. σε 0 π 1μΠ) οπι ΝΑΟΡΤΕΡ 17. 81. 4Τ. τὸ. 80. 120. 
Α56ΥΧ Ίδου α] α{σῖ ραις ΟΗΥ217. 39 Ειίλαἰοοά Ογτᾶάος 545 Τμάτί, πες 
α]ίεχ ἆ ο Ενς το]] ... ς (ποπ 59 θα) ΤΙ εσμµεν ου δια επι ΡΕΕ" "ΕΙ, αἱ 
Ιοηρθ Ρία (19 αρ Βοτῖ, ΟΠΠ 6χο 120. 4ρ Μιἰμαεῖ) Ώαπι ΤΠΡΗΥΙ ΌΟεο. 

Εἰ ΤΗΡΗΥΙ αιἰάεπι εἰς: ἐν ᾧ θελήματι, φησί, τοῦ πατρὺὸσ ἡγιάσθη- 
μεν οἱ διὰ τῇσ προσφορᾶσ τοῦ σώματοσ τοῦ χριστοῦ τὴς ἀφάπαξ 
ενομένησ ἁγιασθέντεσ᾽ τοῦτο γὰρ ἔξωθεν προσυπακουστέον. | του 

σωµατοσ: ΡΕ" ἆ ετ. αιµατοσ | τσ. χριστου «ππῃ ΔΑΟΡΕΚΙΡ αἱ Ίοηρο 

Ρία (οπαπ 15 αρ Βατ) Ον Ειαίμα]ιεοά Ογταᾶοιδ45 Τμάτε Ώαπι Οες 

(ΤΠρΗγ] του χριστου, 115. του ιήσου)...ς (Ξ αὖ 57) Ρίαθπι του 

οαπῃ πηίπαδο πἰΥ1 ραπο 

11. τερευσ επι ΑΡΕΕΙ, 1Τ. 47. αἱ Ίοηρε Ρα ἆ ο ἔνρ (Π1 Τιαίΐ εαοετᾷοθ) 

«ορ 5Υ1Ρ ἐχί Οι 311: 350 Επίμα]ζοὰ Τμάτίξεοπι νΙ (τασ γαρ αυτασ Θυσιασ 
Οἱ νερεισ προσφερειν ενδελεχωσ εκελευσθησαν) Ώαπη α].... ΤΠ αρχιε- 

ρευσ επ ΑΟΡ 51. δΤ. 46. Τὸ. τ4. 80. 197. αδῖ α15 βγι5έἩ ϱ{ρ ο." Ῥαβπη 

12, λείο 
1, 19 εἰς 

ρα 109 (110) 

Άγπι αεί Ογταᾶοι 545 Τμάνιέχί (:: 8, ὃ. αρχιερευσ ποη Βποίμαί, πες ΄ 

πιο σ]Β 1ΙΠΟ 46. οχκεθρίο ὅ, 1. Ὀίτοααα Ίαπιεη Ίοσςο ἆ ϱ εασετᾷοξ, αϊ 

εἰῖαπι 9, 11 εἰ 25 οἱ α]Ὀί, ααἱραβ ]οείς ἄγαςοῖ αρχιερευσ εοΠπβεπ{Ίεη- 

{95 Ρταεῦοπί; εοπίτα 92, 17. ὅ, ὃ οἱ 10. 9, τ αἱ α 11 6ΊΙΠΙΠΙΗΘ δασεγᾷΟ8. 

ΑεοιΓα{Ι18 νετο νς ΡΙ6ταπιαιθ Ροπέίγεα ϱἳ δαεεγᾷος ἀϊδηπραϊε.) [καθ 

ηκερ. λειτουργ. (εί. 9ξ): νἲ λειτ. καθ ηµερ. | και Ροβί λειτουργων: ϱἢ 
ἆ ο οι 

19. ουτοσ (εἰ. αὐ’’ 95) εαπι ΝΑΟΡΕΡ 17. 47. 6133 80. 116. 197. ΙΤτ. κ 

Ξες ρα(ἰχί ἆ ο ἔνρ (Πϊ Τμαίί Μέο) αὖπι ΟΗἨΥΣ11: 35 Επίμα]σοά Ογγβάοτ 548 

εως Τί αυτοσ οτα ΡΕΚΙ, αἱ Ρρ]ετ ΟΥιΝΙ230 Τμάτί Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ Οος | 
εν δεξια οππι κ (αίς τοκΒ(π1ί το εκ δεξια) ΕΡΕΚΙΡ αἱ ἴθτο οπιπ ΟΥ1315 

ΟΥτΏΣ230 ϱ(αἀοτ548 ϱίο (ἆ ο (νο ὑι ἄεπίετα, Ἠατ] αἆ ἀεπίναπι) ... ἴμη 
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8160 10, 14. ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 

Δ ο) / τρ ο ιτ] Ν 2 5 / -- 

λοιπὺν ἐκδεχύμεγοσ έωσ τεῦῶσιν οἱ ἐχὃροι αυτου υποπόδιον των 
- .] - - Λ - / 3 Ν Ν 

ποδῶν αὐτοῦ. 14 µιᾷ γὰρ προσφορᾷ τετελείωκεν εἰσ τὸ δινεκὲσ 
Ν « / ο Φα φον - μη β 

τοὺσ ἁγιαζομένουσ. 19 μαρτυρεῖ δὲ ἡμῖν καὶ τὸ πνεύμα τὸ ἅγιον 
λ 4 λ 5 ; ” ϱν ο « μαι 9. ρπᾶ» π 

μετὰ γὰρ τὸ εἰρηκέναι 16 αὕτη η διαθήκη Ἡν διαθήσομαι πρὺσ 
8 ς ΄ . 

αὐτοὺσ μετὰ τὰσ ἡμέρασ ἐκείνασ, λέγει κύριοσ᾽ διδοὺσ νόµουσ µου 
Ν ’ 3 - Δ . / 3 Ὑ 3 / 

ἐπὶ καρδίασ αὐτῶ», καὶ ἐπι τὴν διάνοια αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούσ, 
ΔΝ ”- « - - Ν - 2 ” » - 

1τ καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀγομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ µνη- 
’ ”! ο / 1 ’ Ν Ν 

σθήσομαι ἔτι. 18 ὅπου δὲ ἄφεσισ τούτω», οὐκέτι προσφορὰ περὶ 

αμαρτίασ. 
ο π » / ) ᾽ π 2; 5 ο τρ 

19 Ἔχοντεσ οὖν, ἀδελφοί, παρρησία» εἰσ τὴν εἰσοδον τῶν ἁγίων 
Β - ΄ - Α , ο ιρύς Εελεὺλ ; π 
ἐν τῷ αἵματι Ἰησοῦ, 290 ᾗν ἐνεκαύισεν ἡμῖν ὁδὸν πρὀσφατον καὶ 

ζώσαν διὰ τοῦ καταπετάσµατοσ, τοῦτ ἔστιν τησ σαρκὺσ αὐτοῦ, 
Θ1 Νε / ’ δεν λ σ πὶ ο. ς 9) 2 αι ἱερέα µέγαν ἐπι τὸν οἴκον τοῦ ὣεου, 23 προσερχώμεθα 

Ν 2 ” ’ / / { 

μετὰ ἀλιθινῆσ καρδίασ ἐν πληροφορία πίστεωσ, ῥεραντισμένοι τὰσ 

εᾱ πΙη εκ δεξιων ουπι Α 81. ΟΕ αἱ. Ιρηϊπίρο] (18119 (Ώγοββ”56) αγεληφθη 
προσ το» πατερα και εκαῦισεν εκ ὀεξιων αυτου, περιµεγων εωσ αν 
τεθωσιν εἴς 

15. µετα γαρ: Ρ8Ι3 µετ. δε | ειρηκεναι (εί. Εὺ”) επι ΝΑΟΡΕΡ 11. 91. 48. 
4τ. 6133 191. εδ) αἱ Ῥ]Ηβ810 1: νρ βγταΐ ϱ0ορ Όαβπι ααί ΟΥ Εαέ]λα]εοὰ 
ΤΗΡΗΥΙ ... ς Τί προειρήκεναι εἴπα ΚΙ, αἱ ρ]εΥ αγ Τπάτί Ώαπῃ Όεο 

16. αυτη: 9ΡΕΙ3 (νρ ΑπΙΌΡΣ 115 αἀά δε | επι καρδιασ αυτ. (ὰ ο ἔνρ εἰς 
πι οογάτῦιιθ εογιπι) ... 91. 46" Επίμα]εοᾶ επ. καρδιαν αυ. | επι την 

διανοιαν «πη ΝΑ ουδ Ρ 11. 91. Απ. 1. Τὸ. { απι {α Πατ]” {οἱ αθείµ....ς 
Τϊ επι των διανοιων ομπι ΡΡΕίΕΕΗΚΙ, α] ῥρ]ει ἆ ο ν6εῖθ ἀεπιῖά αγταίτ 

«οΡ Ὀαδπι Αγ Ον Τμάτέ Ώαπι αἱ (Εαἱμα]εοᾶ οπι και επ. τ. διαν. αυτ.) 

:: οί αἆ 8, 10. ΗΧΧ εισ την διανοιαν (Α” καρδιαν) αὖὐτ. και επι (Α αάά 

τασ) καρδιασ αυτων (Ἀ επι καρδιαν αυτ.) γραψω αυτουσ (ΔΑ επιγρα. 

αὖτ. ε84118 αΠίθ επι Ροη) | επιγραψω (4Τ. γραψω) αυτουσ: Ροδέ μες 

91. 9τ. ὅσ. 6τ. Τ1. Τὸ. 80. 116. αἱδὺ ϱΥτῦ πΙξ υστερον λεγει, Ἰἴεπι (ἔπο 

αἰωίέ Βνε ἀῑἰοῖέ) ΒΥ1Ρ ἴχί Ῥαβδπη αΓΠΑ 

17. αυτων ρτῖ: ϱ" π. ΙΤ. 28. 81. Τὃ. ἆ ε {νο ΑπιῦΡ5 115 ΟΠ | αυτων 8ες: 

δτ. οπι | μγησθησομαι (ά9/) ευπι π"Αορ” 1Τ. Ειίλμα]σοᾶ.,., ς µνησθω 
ΟΠ} ΝΕΡΕΚΙΡ αἱ Ῥ]εχ (Ε Ἱπερία πίγαπιᾳας πηῖδοςί) Ον Τ]άτί Ώαπῃ αἱ 

ε ουδ ήα. 

18, τουτων (εί. πθ): 98. Τὸ. αὐτων ... ΝΑ ΤΠ ΟΠΙ 

19, εισοδο»: Κ Ροδί των αγιων ΡοΏ 

90. και: ΡΕΤ"ΕΕΙ3 οπι | τησ σαρκοσ: υ5τ" ΡΤΒΕΠΗ ὅνα 

21. Τ.ιερεα» µιεγαά (ᾳ1αε Ιπεο]α, απα µεγαν 8, 5εοηά(5 οισῖβ αἀαῑία ο5ί) 

99, προσερχωµεῦ. εππι ΝΑΟ αἱ Ρ]α ἆ ο {νς είο ΟΥ Επίμα]εοὰ Τμάτί 

Ώαπι 8]... ΡΕΤΕΡΙΚΗΡ αἱ] Ρ]Ιβ850 προσερχοµεθα | µετα ΕΠΠΙ ΝΑΡΕΙΡ αἱ 

ρ]ασίά Ομγ55τ: 358 Ἐμίμα]εοᾶ Τμάτε ΤΗΡΗΥΙ ... ο δίο (Γ68 Βαἲἲ5 περ]θοία 
ο8ί: κ») Ώαπι µετ αίηπθ 5ἷο Ῥ6χ 6ΙΓΟΤ6ΠΙ ὐ ή | ϱεραντισ/εχου 6η 



ΠΡΟΣ ΕΒΡΔΙΟΥΣ 10, 29: 811 

η ας , - ᾽ , ι τμ 

καρδίασ ἀπὸ συνειδῄσεωσ πονηρᾶσ 29 καὶ λελουσμένοι τὸ σῶμα 

ὕδατι καθαρῳ, κατέχωµεν τὴν ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδοσ ἁκλινή, πι- 
λ Ν ] / . - λ / 3 

στὺσ γὰρ ὁ ἐπαγγειλάμενοα, 24 καὶ κατανοῶμεν ἄλλήλουσ εἰσ 
’ Ν - 2” --ᾱ ” Ν 

παροξυσμὺν ἀγάπησ καὶ καλῶν ἔργων, 25 μὴ ἐγκαταλείποντεσ τὴν 
ο ος 2 ; λ43 4 μμ Ἡ 

ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν, καθὼσ ἔθοσ τισ, ἀλλὰ παρακαλοῦντεσ, 
Ν ιά - σα ’ Ρ] ”. Ν « ’ 

καὶ τοσούτῳ μᾶλλον ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τὴν ἡμέραν. 
Γ ῃ ε ε - π Ν Ξ 

26 ᾿Εκουσίωσ γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν μετὰ τὸ λαβεῖν τὴν 
- 5 να ς ” / 

ἐπίγνωσιν τησ ἀληθείασ, οὐκέτι περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται θυσία, 
/ Ν ’ ” Ν ’ ον Λ κ. 3 ’ / 

2 φοβερὰ δέ τισ ἐκδοχὴ κρίσεωσ καὶ πυρὺσ ζῆλοσ ἐσθίειν µέλλον- 
ΔΝ ς 9] π, .. ’ 

τοσ τοὺσ ὑπεναντίουσ. 25 ἀθετήσασ τισ νόµον Μωῦσέωσ χωρὶσ 
3 Ὅ σοι) ΔΝ ο) Ν / 3 / ας η 

ὀἰπτιρμῶν ἐπι δυσὶν ἢ τρισιν µάρτυσιν ἀποῦθγήσκει' 329 πύσῳ δο- 
-- ’ ’ / ς Ν - - 

κεῖτὲ χείρονοσ ἀξιωθήσεται τιµωρίασ ὁ τὸν υἱὸν τοῦ Όεου κατα- 

Ἀ”ΑΟΡ᾽Ρ δΙ. 99.... 1Τ. 9. εραντισµενοι, ς ερραντισµ. επι ΝΕΡΕΕΚΙ, 
αἱ Ρ]ετ Οµν Επίμα]όοά τα!] 

35. ς 0 ΑΣ πονηρᾶσ᾽ "Ὀκαὶ 6ί Ίωῃ πονηρᾶσ, "καὶ | λελουσμενοι επι 
ΝΡ”Ρ 99. 46. Τὸδ....ς Τη Τϊ λελουµενοι οππι ΑΟΡΕΕΚΙ, αἱ ρ]ετ (Ο]επι 

651 λελουμενων) ΟΥ Ἐπλα]οοᾶ τα]] | τοσωµα: ΡΤ 4. 81” Τι. 109. 

919. αδογ” 056Γ αἱ α]ϊα ΟΗΓΠΊΟΣΕΟ Τμάτίεοά τῳ σωµατι | κατεχωµεν: ΚΡ 
81. 9Ί. 99. Τ1. 109. αἱ” 5οἳ α] ΡΙ915 -χομεν | τησ ελπιδοσ: Ἁἲ {νρ 

ΒΥΤΣΟἨ αγ αθίὮ αἀά ημων... ΡΕ ἆ ϱ Ενσ απῖε τήν οµολογ. ΡοΏ, 4Τ. 

Ρο8ίΐ ακλινη 

94, 1, παρωξυσµον | και 8ες: 1, Ἠαῦοί (απίππῃ 1Π της 

95. εγκαταλειποντεσ επ ΑΡὗΟΚΙΡ αἱ Ρ]ὰ 01266 Εα]εοά Τμάτε Ώαπι 
ΤΗΡΗΥΙ ... ἃ 4Τ. Τὸ. α1856ς α] 1ηὰ εγκαταλιποντεσ .... ϱ" καταλιποντ. 

| εαύτων (εἰ. πἲ): κ” 9193 αυτων | εθοσ: ϱ” Οτπιοδς 1Η” αἀὰ εστιν, 
Ἱτεπη (ἆ ο στσομέ εἰ οοηδιεἰιιαἰπῖ φιϊδιιδάαπι, Ῥτο εδέ Ροβῖΐο εἰ) ἔνς ({ πι 

{αμ ἀθπιῖά αἱ οίοιέ εδὲ οογιβιειιζπῖδ φιεδιιδᾶ., νβζ16 κἰσιέ οὐτδ. εδί φμῖδ.) 

εἰς | τοσουτω: κ ἀδεΙ τοσουτο, 2356 τοσουτον | οσω (αεί. θ): κἲκ εδΟΓ 

Ζ50Ι Αα] Ραιις οσον | παρακαλουντεσ: 1Τ. 4Τ. 115. ΤΡΡΗΥΙ αάά εαὔτουσ, 

1{θπι ΒΥΙΣΟΒ αΓθ 

96. τ. επιγνωσιν εἰ. Νἃ... κ” τησ -σιαν (5ἱς) | ουκετι εἰς: Ρ” οὐκε. πὲ- 

ῥριλειπεται Θυσιαν περι αµαρτιασ προσενενκιν, ἃ ϱ ἴαπι ποπ Τεδίαί ρεο- 

σαζτθ ]οδὲία ο[/εγγε; Ὦ5 0υχε. απολειπεται Θισια περι αµιαρτιων (Ε ες 

πίτοφαε πηκίαπῃ ΠαὈεί {οχίαπι). Οδίεταπα ἰοίαπι γ6γδαπῃ οχκζθΡρ{ῖ5 µετα 

το 184 αληθειασ, δίῖατη Ε8 Ἰαῦαξ, 

2τ. εσθιειν: ὃτ. 116. κατεσθιειν 

98. µωυσεωσ ουπῃ ΝΕΤ, 11. 9τ, 4Τ. αἱ ρ]ισί (8 αρ Βοσί1) Οµ5961 Οµ181 Ε- 

ελβ]εοὰ Τμάνί Ώαπι... ς (αυ ὣσ αἱ Τ, 14 ας Ρο8έ) πωσ- εἶτα ΑΡΕΡ αἱ 

βαΐ πιΤῖ | οιτιρμων (ΑΡΕ -τειρ-) ε{. 015391 αἰἶπι 31348: 8,915 τς... ΡΕ 

ἆ ο 8ΥΙΡ «." αάά και ὃακρυων 

99. ποσω εἰ. ΟΥ1)135. 51306. 361 θίς: Κ αἀᾶ μαλλον, Ίίεπι ἆ ο ἐνςρ (φιιαπέο 
πιαρῖθ Ῥμία(ἶς ἀεἰεγίογα είο) ΟτΙπί 5,915. 9985 (ποη Πέθπι 535 φμαπίο πιαἰοτ- 

ΤΙΒΟΒΗΕΝΡΟΒΕ, Ν. Τ. εᾱ. 8. 55 Β 

6, 4 88 

Ῥι 17, 6 



ή 92, 9ὅ 5 
Ῥο 19, 19 

Ῥα 134 (1295), 
14 

18, 8 

815 10, 90, ΠΡΟΣ ΕΡΒΡΑΙΟΥΣ 

- « , ο 
πατήσασ καὶ τὸ αἷμα τῇσ διαθήκησ κοιγὸν ἡγησάμενοσ, ἐν ᾧ 

-- - 2]. 

ἡγιάσθη, καὶ τὸ πνεῦμα τῆσ χάριτοσ ἐνυβρίσασ. ὃθ οἴδαμεν 
Ν Ν τν . 5 Ν 3 , πα 9 3 τρ . Ν {λ. ο 

7αρ τον ειπογτα εμοι ἐκδίκησισ, ἑ}ω αἀνταποδώσω- και παλιν 

- ΄ Δ Δ 2 ” Δ Ν 2 -- 3 -- 

κρινεῖ κύριοσ τὸν λαὸν αὐτοῦ. 91 φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰσ χεῖρασ 

9 εοῦυ ζώντοσ. 
’ 8 Θ 

95 ᾿Μναμιμνήσκεσθε δὲ τὰσ πρότερον ἡμέρασ, ἐν αἷσ φωτι- 
, 2 ς / ν Γ 

σθέντεσ πολλὴν ἄθλησιν ὑπεμείατε παθηµάτων, 99 τοῦτο μὲν 
3 -- λ / τρ - Δ Ν - 

ὀνειδισμοῖσ τε καὶ θλίψεσιν θεατριζόµενοι, τοῦτο δὲ κοινωνοὶ τῶν 
΄ λ -- 

οὕτωσ ἄναστρεφομένων γενηθέντεσ. 94 καὶ γὰρ τοῖσ δεσµίοισ συν- 

δις αιρριἰοίίς ἀέφπιι ριέαδίέωγ) | εν ὦ ηγιασθη αξ. ΟΥ1)145: 8,306 ρ πί 21348. 
5,308. 361 Α{Π535 0ἨΥ8/916 αἱ παπα... Τεᾶ τη οπῃ οἳπη Α ΟΗΥ268 (6{ηο5ο 8) 

80. ανταποδωσω 8ίπθ αἀαίαπι οππη αρ 1π. 98” 6τ”” 4 ο {νε εορ ϱΥτ 

568 αχθ αθίμτο ΑΙΙΌΡΞ 55 Ῥπίπ ... ς (6000) Τη Τί αἆά λεγεν κυριοσ Τη 
ΝΟΑΤΞΕΚΙ, αἱ ΡΙ6Υ 5ΥΥΡ αὖπι αθδίΠΡΡ ΟἨν559 Τπάτίε ΑπΙΟςΙ1106 Ώαπ] αἱ 
1 οί ο 19, 19. πὈὶ πεπιο οπι; 56ἆ 1Ρί οδὲ (αὲ οἐίαπι Μ. |. 01259) γε- 

γθαπται γαρ Ρτο οιδ. γαρ τον ειπ. | και παλιν 5ἱπθ οτι ΕΠΙ ΝΑΕΓΡ 

αἱ ἴεγο ΟΠΩΝ οἵς ... ΡΕ 91, τὸ. ἆ ϱ Ενρ αγπι αθΙΠΡΡ (ποπτο) Επίμα]ζοᾶ 

Τ]άτ 41016 (Φεᾷ Βιοί 1οοί) ΑπΙοςΙ1106 α44 οτι (:: ἴεπι 1 ΧΧ) | κρινει 

(ἔνρ ὑιαϊσαδα, ἆ ο ὑιάίσαξ) Απίο κυριοσ εππῃ Ν"ΑΡεκ 1Τ. 91. δδ. τ1. Τὸ. 

ᾱ ο ἔνςο ογταίῦ αγ αεἰμαίν Ειίμα|ζοά Τά γι 1016 ΑπΟσΗΙ106 Ῥγίπι 
(Όαπι οπι κυριοσ) :: 5ἱ6 ε{. ΤΧΧ.... ς Ροβδί χυριοσ «ΝΠΙ ΝΟΠΡ αἱ ΡΙετ 

«ορ Ον Τμάτί αἆ Ἡ. 1. ΤΗΡΗΥΙ 

81. ϱΆ ενγπεσειν 

80. δε αἱ. ΟΙεπιδδ Οµ1206 αίο (ΑΥΥ5ΕΒ αγπι εγΦΟ) ... Ἡ 46. τ4. 108. 109. 
114. 119. 2958. αδέΣ 6ορ αθίὮ ΟΗτπιο5ο3 οπι | τασ προτ. ηµερασ: Ὁ” 
ταισ προτεραισ ηµεραισ | ηµερασ (εί. 8): κ” αµαρτιασ. Ῥταείετεα 
κἲ (ποη 1{απις) ΙΤ. 9. Τ1. τὸ. 80. 116. 118. 9193 988. αἱ ραιο οοΡ 
αἀᾶ Όμων 

98. Θεατριζοµενοι: ϱ” ονιδιζοµενοι, Ε νιδιζοιενοθεατριζοµενοι (:: πἰτηϊ- 

χάπι 33” οΏε]ο ἐγαηβδβχίς ο εἰ ν ἵη ογιδιζ. ἐοίβπι νοσεπι ἀθ]επάβπῃ 
εΙρπ]ῃοαν]έ Ίπ αἴπδαᾳαθ Ιοσοππ Φεατρ. 5αΏ51(ι{. Ίαπινετο Ἐ {απ 1π- 
ερίθ.). Οοττγπρίο ν6χο ἆ ο Ερεοίασι[ο ἴπργορεγαπέύμπι εἰ απφιιδέία διιὸ- 

Τεοὲ (οοπίτα ἔνρ εἰ ἴπ αἴίετο φιῖεπι οὐργοὐγις εἰ ἐγεδιιζαξοπιδις ερεσία- 

οιιζωπι Γαου]) 

94. τ. δεσµιοισ εππι ΑΡ 6. 8. 17. ὃς 4τ. 6113 Τὸ. 190. 19841πί θ1εεί 
Ἠδεῦ { νρ (υὐποιί) 5γταῖὶ ϱορ Ύἲπι ΟΗΥ216 ϱἱ”78 (καὺ αὐτοὺσ φέρει εἰσ 
μέσον τοὺσ ἀποστόλουσ. οὔ µόνον, φησί, τοῖσ οἰκείοισ οὐκ ἠσχύνε- 
σθε, ἀλλὰ καὶ τοῖσ ἄλλοισ ἐκοινωνεῖτε τοῖς ταῦτα παθοῦσι - ὁρᾷσ 
ὅτι περὶ ἑαυτοῦ φησὶ καὶ τῶν ἄλλων τῶν δεδεµένων εἰς) Επίλα]εοᾶ 
ΑπΙΟΟΗ1110 (νά{σ αἱ. Ώαπιξοπι πῬὶ πιασηαπ ΡαΓΓΕΠΙ γογρα ΟἨχγβοβίοπιῖ 

τορεἑαπίατ. Ὠο ΤΗΡΙΗΥΙ εἰ Ό6ο ν]άο Ρο»!.)... ς (- 09 82, 5εά 49) 

τ. δεσμοισ μου οπΠι ΒΡΕΕΗΚΙΡ αἱ ρ]οΥ ἆ ο (564 ΠαῦὈεηέ οὐποιζίς εογιη) 

αεἰἩ 01επηθῦδ (οχβοτ] δέ νν. 99--- 99) 011005 (οπιἵβδο κου) Είλα]δ1βαπα 

(Ζαεαβρπόθῖθ; α γετβῖς τ. δεσμοισ µου βππαϊ αχ αγριππαηίέαπι Ῥαπ]]παθ 

Πλ ὐ λεω. 



ΠΡΟΣ ΕΡΡΛΙΟΥΣ 10, 98. 819 

ῤ Δ ε - ’ ά - Δ - 

επαθήσατε, καὶ τὴν ἁρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων ὑμῶν μετὰ χαράσ 
΄ ε) [ή Δ 

προσεδεξασθε, γινώσκοντεσ ἔχειν ἑαυτοὺσ κρείσσονα ὕπαρξιν καὶ 
ῃ ς - 2) 

µένουσαν. 9ῦ μὴ ἀποβάλητε οὖν τὴν παρρησίαν ὑμῶν, ἥτισ ἔχει 
μεγάλην µισθαποδοσίαν. Όθ ὑπομονῆσ γὰρ ἔχετε χρείαν ὕνα τὺ 

θέλημα τοῦ Θεοῦ ποιήσαντεσ κοµίσησθε τὴν ἐπαγγελίαν. ὃτ ἔτι 
Δ Δ τά [τά ιά 3 Σ ’ λε Δ 2 . ’ . 35 ς αν) 

7ὰρ μικρὸν σον ὅσον, ὁ ἐρχόμειοσ ἦξει καὶ οὐ χρονίσει ὁ δὲ 
’ Δ /’ -- 

δίκαιόσ µου ἐκ πίστεωσ ζήσεται, καὶ ἐὰν ὑποστείληται, οὐκ εὐδοχεῖ 

οἱρ]πῖ» ερ]δίι]αϱ) ΤΠάσιϊχί (η οονη θ8ὲ: ποτὲ μὲν αὐτοὶ λοιδορούμενοι 
- ποτὲ δὲ τοῖς ταῦτα πάσχουσι κοινωνοῖντεσ καὶ παντοδαπἡν αὐτοῖσ 
προσφέροντεσ Φεραπείαν) Ὠαπαϊχι ΤΠηρ]ηγ]ίσι Οεοίχί (ΤΠρΗΥΙεοτ οὐ 

µόνον ἐν τοῖσ ὑμετέροισ [παθήμασιν] οὐκ ἐδεήθητε παρακλήσεωσ, 
ἄλλα καὶ τοῖσ ἄλλοισ ἐγένεσθε παράκλησισ, καὶ µάρτυσ ἐγώ. Εκίγθπια 
Ρτοβαπέ Ι6Ε(ΙΟΠ6ΙΗ τ. Φεσμοισ µου. Όεεξοπὶ οὐ μόνον, φησίν, ὑμεῖσ 
οὔκ ἐδεήθητε παρακλήσεωσ, ἀλλὰ καὶ ἄλλοισ δεδεµιέγοισ χεῖρασ ὠρέ- 
γετε. Ἠαεο ρτορίεΓθᾶ ΠΟΠ 88515 δαπί αἆ Ργοβαπάαιη Φεσμιοισ Ιεεί]ο- 

ἨΘΊὴ, (1ΟΠΙ8ΠΙ νεγῦα ᾳπαε ῥργοχίπιο ριαθοθάιπί ποινωνοὲ τῶν οὕτωσ 

ἄναστρεφομένων επι] τεδρ]οἰαπίαγ.) | έεαυτουσ επι νΑΗ ὅ. 6. 96. 67. 

80. ἆε ἕνα (Π Πμαίί εσἰεπέεε 5. ο0/ποξδοεπίεξ 908 ιαῦεγε) «ορ Ο1επιδοξ 

Βπίμα]εοὰ (οοπβγπιαί αἰ. Ο51505 γινωσκοντεσ οτι κρειττονα εχετε ἵπαρ- 

ἔνν, Ίέεπι ΟἨτοπ4 ν γι/ωσκοντεσ εχειν υµασ κρειττ. υπαρξ. κ. µεν.)... 

ς (- αὖ Βσ) εν εαυτοισ επι πΙΙπμδο πἰνῖ ραις (αὲ Κ5ετ) ΑποσΙ11Τύ 

εκ συ 5 Τϊ εαυτοισ υπ ΡΕΕΙ, α]τὸ (6γο 0Η1315 Π6145)235 Τμᾶτε Ώαπι 

8]... Ῥ ΟΠ Ρ]8Πθ | κφεισσονα οππη ΝΑ 1Τ. ΟΙ7Τ9 οἱο... ς Τί κρεντ- 
τονα «ΠΠ ΡΕΗΚΙ, αἱ ρ]εν Οἶεπ ΟΥ Ἐπίμαιεοά Ιδίά ΑπϊοςΙ 110 είς | 
υπαρξιν 5ἵπε αἀαῑίαπα επη} ΝΤΑ Ρ"ΗἜ 11. ἆ ϱ Ε νρ «ορ αείμτο Ο1]επιδοβ 
Οτον”ὁ Ρτϊπι... ς (4909) πάά εν ουρανοισ μπι ΝΕΡΕΕΗ3"ΚΙΡ αἱ ἔετο 

ΟΠΙΠ ΦΥΤΠΙΡ ΑΠ αθίΠΡΡ Ογ1206 ΟἨν 151 43)535 Ἐπέμα]εοὰ Τμάτέ ΑπεῑοςἩ 
1110 Ώαπῃ αἱ 

ὃδ. αποβαλητε (εἳ. Ῥέ; Ρῦ -λετε 1): ΡΕ" απολυητε | µεγαλην απίθ 
μισθαποδοσια» «ΠΠ ΝΑΡΕΗΡ ΙΤ. ὃτ, Τδ. 116. 19π. ΟΙεπιθο 011308 

Ειβάέπι 5τὁ Ἠι]μα]εοᾶ.... ς Ροβί µισθαπ. οἳπῃ ΚΙ, αἱ Ρρ]εν Ον Τμάνι 
Ὅαπι αἱ 

96. εχετε χρειαν (εἳ. κό Ο1επιδόδ 01305 Εικάεπι”τ6 Ερ]γ5965 ΟΥτΕΙΔΡΗ 96 

εἰς): ν” χο. εχετ. | χομισησθε οἳ. ΟΙεπι Εις Βρῃχ ΟΥτε]ΙαρΗ αίς (κ κα. 

µισασθαι): ΑπΙΟΕΙΙ45 κοµµσητε, Γαπιβαῖ5 κοµιεισθε | ἴωη τ. ἐπα]- 
γελίαν, 3Ἱ Ἔτι 

8Τ. οσο» οσον: 50. ΕΙΦΡΣ 1539 ΤΠάχιεοᾶ Ώαπι οἱι αἱέεγαπ (1θ6γα Ειβάετη 
409 επι (ικρον και 0 ερχοµι.) ... ΡΕ" οὔεν Ργο οσ. 06. 0 | χρονισει 
οππῃ ν”ρΡἜ.... ς Ἱωη ΤΙ χρονιει ΕΙΤΏ ΔΕΑΡΕΕΗΚΙ, αἱ οπιην]ά Ο1επιδόΣ Ες 
Ρ5 180 ϱ{άεπι 459 ρίο:: ΓΧΧεᾶ ου κηή χρονιση, απ εί. ΝΑ δίέ 

98. µου Ροδὲ διχαιοσ εππι ΑΗ” ἔνρ αἲπι Ο1 επι” ο” Τ]άτ 105 δεᾶ αἱ Ῥτίπη 
εωνς ΟΤΙ 6ΠΠΙ ΤΕΗ ΙΡ αἱ οπιηΣΙ ἆ ϱ ΑΥΤΊΙΥ ορ αεί Ἐδάεπι 2τΤ ΟἩΥ 
381 Ειιπα]εοᾶ Τ]ᾶτί αἆ Ἡ. ]. Όαπι αἱ :: ΙΓΧΧ αἰπιϊ]ίαυι βιςίἰιαί Ι6οίῖο, 

Α αἱ πα Οἶ6πι εἰς Ἱαβεηί δικαιοσ µου, ποη Ίέεπι ΙΧ Χ εᾱ νΕ είς; βθᾶ 

ος 

Ες 26, 90 
Ἠαβρ», 88 
Ῥο 1. 11 εις 



ση 1, ὃ 

820 10, 99. ΠΡΟΣ ΕΒΡΛΙΟΥΣ 

ς / 3 ανν ς -- λ . 3 ) ς - 3 3 [ή 

ᾗ ψυχή µου ἐν αὐτῷ. 99) ημεῖσ δὲ οὐκ ἐσμὲν ὑποστολῆσ εἰσ ἀπώ- 
λειαν, ἀλλὰ πίστεωσ εἰσ περιποίησιν ψυχῇσ. 

ΧΙ. 

᾿ Ν ” ς | 

1 Ἔστιν δὲ πίστισ ἐλπιζομένων ὑπύστασισ, πραγμάτων ἔλεγχοσ 
’ Ν 2 ιά ’ 

οὐ βλεπομένων. 2 ἓν ταύτῃ γὰρ ἐμαρτυρήθησαν οἱ πρεσβύτεροι. 

ὃ ΙΗίστει νυουµεν κατηρτίσθαι τοὺσ αἰῶνασ ῥήματι Φεοῦ, εἰσ τὸ 
Ν Δ . / ’ 

ανά, 499 μἡ ἐκ φαινομένων τὸ βλεπόμενον γεγονέναι. 4 Πίστει πλείονα Θυ- 

απ ὅ, 24 

” -/.. / ” - στ 
σίαν ᾿ἄρελ παρὰ Μάϊ προσήνεγκε’ τῷ Φεῷ, δί ᾗσ ἐμαρτυρήθη 

, - λ ή [ - - - λ 
εἶναι δίκαιοσ, μαρτυροῦντοσ ἐπὶ τοῖσ δώῶροισ αὐτοῦ του 9εοῦ, καὶ 
δὲ αὐτῃσ ἀποθανὼν ἔτι λαλεῖ. Ὁ Πίστει ᾿Ενὼχ µετετέθηῃ τοῦ μὴ 

Ι,ΧΧ εᾱ ΜΗ οἵο µου Ροβί πιστεωσ αᾶά. Ῥαββίπι πο ρβὲεῖ ἀπᾶθ νετρα 

αβεταπίασ, αἱ ΟΓ9531, ῃ πιστεωσ 8πθ µου εξ. ΟΙεπα δίο... Ρ" ἆ 6 5ΥΥ 
αἱ Ἑ ας οιη τή αᾶά µου (11 πΧ ΧΝ, ν]ᾶς απΠἴθ) | και εαν υὑποστειληταυ 

(νε φιοᾷ οἱ διδίγααετίέ 86, ἃ ϱ εἰ δὲ διδέτα]επέ 8ε): ϱ8ἳ” Ἠαθο οπι]δεταί 
αὉ Ἱπ]ο 86ᾷ 1ρ8ε” εαρρ]εν]ῖ. | ἡ ψυχη µου αἳ. Ο1επιδῦ Ἐβαεπι 3ττ ᾳἷς 
εν ) Θ{Ε(ΠΟΩΡ)Ε µου η ψυχη 

99, κ” εισ απωλιασ, 88ᾶ μᾶ ε. απωλιαν’ 

ΧΙ. 1. υποστασισ (513 -σιν) εἴοε: { ναοῖε ἀεπι]ά αἱ δρεγαπᾶατωπι διὸ- 
δίαπίία γεγωπι, ατοωπιεπέωπι ποπ αρραγεπέὔιπι; αι {ὰ αἱ δΏεγαπᾶογιι 

βαὀδίαπίῖα, γεγαπι ατθιΠπ. ποπ αμρατεπέπα; ἆ ϱ ἱβρίγαπέιπαι κι δίαπέία 

γεγµπι, ασιβαίου πο υἰάεπέύπηι | βλεπομµενων: Α βουλομενων 

2. ἐν ταυτη: 41. 115. εν αυτη 

ὃ. εισ το µη εκ φαινομένων 6ἳ. Ο1επη”δή ΑΙ. 16 Ρ1ά 1155 οίο: ἆ ο ιί 

εα ποπ αρβρατεπέίδιας, Γνο αἱ ε ὑπυϊδίθεζίδως, Ἰίειη εκ µη δΥταϊτ ατπῃι ΔΙ 

16 οᾷ ἃ ναί ο{εᾶᾷ αα ΤΗρηγ]εοπα | το βλεπομενον (εί. 9’) ουπη ΝΑΡ" Ε 
Ρ 1Τ. ἆ ο «ορ αθίὮ Ο]απιάδὲ Α{116 Τ1ά1Γῖ 195 (Ἠγπποδο 3 5εμιε] Ἐίῃμα] 6ο ὰ 
3] ...ςσ τα βλεπομενα επι ΡΕ" ΕΙ, α] Ρ]α6γ {νο αγτυῖτ αγπι ΟΗΥ281. 388 
Τματί Ώαπῃ αἱ 

4. καὶν ... Ρ" καει’ | του Θεου «απ ΝΕΡΕΕΚΙΡ αἱ {ετο οπιη {νρ (Πἱ5 έε- 
ἰϊπιοπίιπι Ρεγ]δείε [Ε ---] πιιεγ1θιδ οἴηβ ἄεο) δγταῖἳ οορ αγπι Ο1επιάδΗ 
(επι τοισ δωροισ αυτο) ΟΥ Επα]εοά” (864 1ρ5εῦ εκ τω Όεω {εοῖε 

του Όεου) ΤΠάτί Ώαπι αἱ... Τη τω θεω ουπι ΑΤΑΡΣ 1. Επίλα]εοςς, 

Οοτταρίε ἆ 6: 2εέγ Ύμα [οοιτῖρθ φ παπι] ἐεδίὐπιοπζμπι οοπθεοιίιι εδὲ ἐεδέῖ- 

Ποαίιγ Ρεγ]δεπίεπι [ιεδίζῇοαίίοπεπι Ρε) ]ιέδεπίεξ] πιπεγίδµς ἄεο | ὃν αυ-- 

τησ (εξ. ΟΙειη): ϱἨ δια ταυτησ (4 ε ἐνρ Ρεν ἐζαπι) | λαλει ΕΙΙΠΙ ΝΑΡ 

1τ. 25. ὁ1. 99. 4Τ. Τ1. Τὸ. 19Τ. αδΟΙΣ α119 { νρ δγτΏῖΙΓ ϱορ αγ Ο]επι 
494 ΟΥ31314 Αι595 ἘρίρμΣθ Ομ τίες Ἑιέμα]εοὰ ΑΙ πια Ῥεΐπ...ς 
Ξ αὖ Β2, βεὰ αΡ’) λαλειται επΠπΙ ΡΕΚΙ, α] Ίοηρο Ρ]α ἆ ο ματ] αθί]ι 

Τ μάτι ὅσα ιά (παρὰ πάντων εὐφημεῖται τῶν εὐσεβῶν) Οεε (ἀείμνη- 
στὀσ ἐστιν) 



ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9 821 

»ς - / Ν 2 ο [ ’ ο. εί ζ , 

ἰδεῖν Θ άνατον, και οὐχ Πυρίσκετο διότι µετέθηκεν αὐτὸν ὁ Θεόσ. 

πρὸ γὰρ τῇσ µεταθέσεωσ µεμαρτύρηται εὐγρεστηκέναι τῷ θεῷ' 
Δ λ ) εν Β - - - - 

ϐ χωρὶσ δὲ πίστεωσ ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι' πιστεῦσαι γὰρ δεῖ τὸν 
’ - 4 3ἡ ΔΝ - - 

προσερχόµενον Θεῷ, ὅτι ἔστιν καὶ τοῖσ ἐκζητοῦσιν αὐτὸν µισθα- 
’ ’ Ν - . - 

ποδύτησ γίνεται. τ ΙΠίστει χργματισθεὶσ Νῶε περὶ τῶν µηδέπω 
/ 3 Ν ’ 3 ’ - 

βλεπομένων, ευλαβιΌεισ κατεσκεύασεν πιβωτὸν εἰσ σωτηρίαν τοῦ 
/ 3 . 3 κα , Δ - , 

οἴκου αυτου, δι ᾗσ κατέκριγεν τὸν κὐσμον, καὶ τῇσ κατὰ πίστιν 
/ 3 [ή ’ 

δικαιοσύνησ ἐγένετο κληρονόµοσ. ὃ Πίστει καλούμενοσ 4βραὰμ 
ς ’ σα -- ς / 8 3” 4 .) ’ 

υπήκουσεν ἐξελθ εἴν εισ τόπον ὃν ημελλεν λαμβώνειν εισ κληρονομίαν, 
ΔΝ - κ ’ «ω ’ 3 

και εξηλθεν μὴ ἐπιστάμενοσ ποὺ ἔρχεται. 9) πίστει παρῴκησεν εἰσ 
-- - Ε) ΄ 4 .) ’ - ’ Δ 

γην τῆσ ἐπαγγελίασ ὧσ ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖσ Κατοικήσασ, μετὰ 
2 Ν νο - ῃ - , ” τς ΙΡ 

Ισαὰκ καὶ Ιακὼβ τῶν συνκληρονόµων τῇσ ἐπαγγελίασ τῇσ αὐτῆς 

5. ηυρισκετο ΕΠ} ΝΑΡΕ 109. ΕρὶρΙΣ 55 Επαλα]εοὰ.... ς ευρισκετο ουπι 

ΕΙΡ αἱ Ρἰετ Οµσ Τπάτί Όατα αἱ | ενωχ: "κ ανωχ | διοτι (εξ. 8): κ 

Οτι | µετεθηκεν επ νε(θί 1απι8 ΥΙά)ΑΡ"ΚΡ αἱ Ρίες .... νἈΡῦείς, 69. Τ0. 

το. 114. ἀ5ετ Επιμαἰζεοἆ µετετεθηκεν | µεταίθεσεωσ 5ἴπε αἀαῑέιπι οπΤη 

ἈΤΑΡ”Ρ 11. 4Τ. 613” 80. ἆ ε Ενς «ορ Ειίμα[εοά.... ς(0΄) αάά αυτου 
οῦΠ1 ΝΕΡΕΕΚΙ, α] Ρ]6Υ 5ΥΤΡ (αίδΕΒ απέε φαπι ἐγαπςγενγεέ επι) απ ΟἨ 

393 Τμάτί Ώαπῃ αἱ | ευήρεστηκεναι ΕΠΙῃ ΑΡΕΡ αἱ Ρ]εν Οτ Βπί]α]σος 

Τπάτέ Ώαπι Οεο .... η Τἱ ευαρεστηκ. ἑππ ΑΚΙ, 1. 1Τ. 46. 4Τ. Τ1. Τὸ. 
108. 109. οδε! ΤΗΡΗΥΙ 

6. θεω οππι ν’ ϱῦ 1Τ. 115. Κδοῦ... ς Τπ Τί τω Θεω οΝπῃ ΝΟΑΡ” ΘΙΕΕΚΙΡ 

α] ρ]εν Ον Τμάτε Ώαπι αἱ | ΟΕ αἆ Π. ν. εἰ. ΟΙ1επι/ὔῦ χωρισ δε πιστεωσ 
αδυν. εστιν εὔαρεστησαι τω ὅεω, Ἰξεπι ΕΡρΙΖ303 χωρισ δε πιστεωσ 

αδυνατ. ευαρεστησαι θεω (564155 οπι Θεω) | εκζητουσιν: Ῥ ζητουσιν 

τ. µήδεπω (ἆ εποη, ἔνςδ αλα ποπ): 4Τ. ΟἨΥπποδςς (5εᾷ Ἱϊάεπῃ θ6ἱ. µη εἰ 

µηδεπω) µηπω, 1. μηδεποτε, 1918εί µη 

8. καλουμενοσ οιΊη ΑΡΓΕΚΙΡ αἱ [εγε οπιἩπ Οτο Επίλπα]σοά Ώαπι α]... 
Ίμη ΡΤ8εΠ) 0 6ΙΠΙ ΑΡΑ ΙΤ. αγ Τπάτε. Τέεπι φιζ υοσαέιγ ἆ ε Γνς. | εξελ- 

Θειν: ΡΕ Ροβί τοπον Ροή, Ιἴεπι ἔπ [οειπι επίγε ἆ εξ νς | τοπον βἶπε 

ατ{ῖοπ]ο 6ΙΠΙ Ἀ”ΑΡΡ 1Τ. Βιπίμα]εοᾶ.,., ς ΡΥᾶΘΠΙ τον ΟΝΠΙ ΝΕΡΓΕΚΤ, αἱ 

{ετο οπή ΟἩΥ Τμάτί Όαπῃ αἲ | ημελλεν οπτα ΝΑΡΕΕΙΡ αἱ ρ]α Εαίμα]εοὰ 

Τμάτί Οεο ... ἵνα Τϊ εμελλ. εππι Ρ"Κ αἱ ΡεχπιυΌ]ά (6 αρ Βοτῖ, ὃ αριιὰ 
ΜΙΙΠ) ΟἨγ (επο5ς5) Ώαπα ΤΗΡΗΥΙ { λαµβα. εισ κληρο. (εἳ. δ): κ κλη- 
ρονοµιαν (88 η]ςὶ εδί 1ρ8ε” Ῥταεροβαἰΐ εισ) λαμβα. 

9. πιστει: ΡΕ" ἆ 6 ΡΙΒΕΠΙ καν (ᾷ ο εέ ἄεπιογαέμβ Ῥτο εἰ ]λᾷε πιογ.ξ δεά 

ἔ νο Λάε ἄεπιογ.) | παρωκησεν: ΡΕΡ 9δΙ. ὁτ. 98. 99. 48. τα. Τ4. 191. 

ο86ς α] Ρας αάά αβρααμ | γην ουπι ΝΑΡΟΚΙ, αἱ Ρ]αν1 (8 αρ Βοτῖ) Ει- 

{μα]σοά Ώαπι Οες ... ς (5εᾷ 4909) Ρταεπι τήν οαπι ΡΤείΞΕ αἱ] δαΐ πιιισ] 

(8 αρ Ῥοτ]) Ον Τπάτι ΤΠΡΗΥΙ (θε εοττεσίοτῖρας εοά1οῖς Ρ ἵηπ αΡΡρεη- 

ἀΐσε ποη τε]αίαπι ο5ί. ϱῦ (τίθιβ ΠθοΙΙ5 ἐγαπβδβσχ]ί την, εοπίτα 9 ας- 

οεηίαπη ἀθά1ε) | ρ” ἆ ισακ (αἳ αἲ1β1) | συνκληρονυµων ΕΠΙ ΔΑΡΕ...ς 
Ίπ σιγκλ- εππι ΙΡ α] εετίε Ρ]εν | τησ επαγγ. τησ (83 οπι) αυτησ: 

αἄπθ,ας5 

απ 12, 155 
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Ν Ν « / ” / σσ 

10 ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺσ Ψεμελίουσ ἔχουσαν πὀλιν, ᾗσ τεχγίτησ 
λ ς . αὐ Ν Ν / 3 

ον1τ1ο καὶ δημιουργὸσ ὁ Βεύσ. 11 ΙΠίστει καὶ αὐτὴ «Σάρρα δύναμιν εἰσ 
Ν / ” Ν Ν Λ « , 3 3 Ν 

καταβολὴν σπέρµατοσ ἔλαβεν και παρα καιρὸν Πλικίασ, ἔπει πιστον 
ο Δ 5 ’ Δ Ασα) δλ 3 / 

ἠγήσατο τὸν ἐπαγγειλάμενον. 13 διὸ και ἄφ ἑνὸσ ἐγεννήθησαν, 
8 πι - , Λ ος - 3 - - Π 

Ἰ καὶ ταῦτα γἐνεκρωµένου, καθῶσ τὰ ἄστρα του ουρανοῦ τῷ πληδει 

καὶ ὧσ ἡ ἄμμοσ ᾗ παρὰ τὺ χεῖλοσ τῇσ Ναλάσσησ ἡ ἀναρίθμητοσ. 
19 Κατὰ πίστιν ἀπέθανον οὗτοι πάντεσ, μὴ κομισάµενοι τὰσ 

ἐπαγγελίασ, ἀλλὰ πύόρρωθεν αὐτὰσ ἰδόντεσ καὶ ἀσπασάμενοι, καὶ 

ὁμολογήσαντεσ ὅτι δένοι καὶ παρεπίδηµοί εἰσιν ἐπὶ τῇσ γῆσ. 

ία οἑίαπι Ἀό; ΝΝ ΥΕεΤΟ τησ αυτησ επαγγελιασ ... 9813 868. τ. επαγγ. 

αυτου, ἀείῃ τ. επαγγ. αυτων, ΑΥΠΙΣΟἨ τ, επαγγ. 5Ίηθ τησ αυτ. 

10. εξεδεχετο: Ρ απεκδεχετο 

11. σαρρα 5ἴπο αἀῑίαπι οµπι ΝΑΡΕΕΚΙ, αἱ Ρ]εν ΟΗτδύή Τατ Ώαπι α)... 

Ὅτε(ορ 4. 6. 51. ο. απ. 19.01. τι τα. το. 50. 11ο. 16. 12 ποτ ο] 
4 ο ένς βγτυίς 64] 60Ρ αὐπι αδίἩ Ἐπίμα]οᾶ ΤΗΡΗΥΙ αἀᾶ στειρα (93, 
βίον δές ἆ ϱ ἐνρ εἴς) βἶνο η στειρα (90 ὃτ. 6τ. 116. Επίμα]οοϐ) β]νε 
στειρα ουσα (5 433 91. ΑΠ. Τὸ. 80. αἱ αγπη πείἩ ΤΗΡΗΥΙ: αἱ. Ροςί ὃυ-- 

ναµιν αἳ Ροβί ελαβεν ροηίτιχ) [ ελαβεν (1ἱ νε αεεερίί): Ρ"ΕΡ ὃτ. Τὸ. 
80. 116. υτρ Ειίμα]σοᾶ α4ά εισ το τεκνωσαι, Ίξεπι ἆ ο Πζζμπι | καν 8ες: 
ΡΕ13 116. 58] οπι | παρ. καιρ. ἠλικιασ 8ῖπε αἀάῑίαπι ουπι κ” Αρ” 1τ. ἆ 
ε {νςρ 54Ἡ «ορ αεθμαίτ ΟἨγπιοδοΙ Ἐπίμα]εοα.,,,ς (Ξ 6 82) ααά ετε- 
χεν ΟΠΠ ΝΕΡΕΕΙΚΙΡ αἱ {γα οπΊἩ ΒΥΤΗίΣ αγπι 01504 Τηάτί Ώαπῃ αἱ 

19. εγεννηθησαν ουπι ΝΡΡΕίΟΕΙ, αἱ ρ]ει Ον Τμάτί Ώαπι αἱ (0Η1505 οὐ 
τοῦτο µόνον ἐνταῦθα λέγει ὅτι ἐγέννησεν, ἀλλ ὅτι καὶ τοσούτων ἐγέ- 
νετο µήτηρ. Τίετα ΤΗΡΙΥΙ οὐ τοῦτο (ιόνον ἐποίησεν ἡ πίστισ, τὸ γεν- 
}σαι, ἀλλ ὅτι καὶ τοσούτουσ εἰς) ... Ιμπ εγενηθησαν οππι ΑΡΊΕΡ 
1τ. 109. 9193 Εαἰμα]εοᾶ, ΤιαΙπῖ (4 ε { να) ονίέ δι. Θαε ρειπιπίκ {1ο 
1η απ{Ιᾳυ158. οοᾶᾱ. {'ε(ιθης θβί: οΓαᾶ Μι 26, 24. Με 14, 91. 1ο 1, 15. 

Ας! 9, 8. τ, 90. εἴο | και ὧσ (ϱΆ 91. ὃτ. πδοῖ καθωσ) η ουπι ΝΑΡΕΚΙΡ 
1Τ. 98. 81. ὃτ. 46. 4τ. 61. τὸ. τὸ. 80. αἱ Ίοηρο Ρία (19 αρ Βοτὶ) ΟΧτ 

10505 (Ώαπι ὧσ αμμοσ) ΤΠΡΗΥΙ ...ς (Ξ αρ Βσ) καν ωσει οτι ΠΙΙΠΙΒΟ 

νῖκ πια ΟΗ1Σύδ Επίμα]εοὰ μάτι | η παρα το χειλοσ (:: αἱ εἰ. ΙΧ): 

ΡΕ ἆ ϱ αθεΏίΣ οΠῃ 

19.:µή κοµισαμενοι ουπι νἲρ 1π. 993 99. στ. πι. 80. 115. οαΙῖχί οίζοπιθήτ 
ΟΗΙΠΟΡΕ 5 Ἐπίμα]εοά Γαηίπιαβε ὅστ Τ]ρΗΣΙ (:: αἰπαϊ]1έεν 10. 96. 11, 99.) 

«λες ΤΙ μή λαβοντεσ οππῃ ΑΕΡΕΕΙ, αἱ Ῥρ]εν ΟΗτ513 Τμάτί αἆ Π. 1. εἰ τὸ 
Ώαπι αἆ Ἡ. 1. εἰραταΙ] 911 (:: βἰπ {εν 9, 15)... η µη προσδεξαµενοι 

6πΠ1 Α. Αριᾶ ]αἰῖπος (4 ε Ενα) οδί: ποπ αεοερὲίδ γεμγοπιϊθδζοπῖδιις. 

εδοντεσ (11. ειδοτεσ) 5ἶπθ αἀἀῑἴβπη οΠΙΏ ΝΑΡΕΚΗΡ αἱ Ρ]εγ (οπιπ 12 αρ 

Ῥου]) ἆ ϱ { να βα]ι «ορ βγταῦν αγπῃ αείὮ ΟΗΥ Εαίλα]σοά Τ]μάτε Ώαπη αἱ 
ΑΙΡΡΣ115 α]....ς  αὐ 51) αᾶά και πεισθεντεσ οὐπι ΠΙΙΠΙΡΟ αἰσί 

Ρας | ξενοι (εἴ, Ο131503 οίς): ϱ8ἱ"ΕΡΙΝ αἀά και παθοικοι. Ίέεπι Ρπαρ- 

οιχοι Ρτο παρεπιδηµοι Ἰιαθοαί, οπι]βεῖς ΙΠΒΙΡΕΥ επι τησ γησ. 11ρετθ 
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14 οἱ γὰρ τοιαῦτα λέγοντεσ ἐμφανίζουσιν ὅτι πατρίδα ἐπιζητοῖσιν. 
Δ 3 λ , να σ ὼ 

16 καὶ εἰ μὲν ἐκείνησ μνημονεύουσιν ἀφ ᾗσ ἐξέβησαν, εἶχον ὢν 
Ν ὦ / - 3 -- : 

καιρὸν ἄνακάμψαι" 16 νῦν δὲ κρείττονοσ ὀρέγονται, τοὺτ᾽ ἔστιν 
3” ’ Δ 2 3 ’ 2 Δ ς κ Δ 3 -- 

ἐπουρανίου. διὸ ουκ ἐπαισχυγεται αυτουσ ὁ Θεὺσ Θεὺσ ἐπικαλεῖ- 

σθαι αὐτῶν ' ἠτοίμασεν γὰρ αὐτοῖσ πόλιν. 
[ὁ ». 

1Τ Πίστει προσενήγοχεν “4βραὰμ τὺν ]σαὰκ πειραζόµενοσ, 
Ν Δ - [ ΔΝ ’ 

και τὸν µονογενῇ προσέφερεν ὁ τὰσ ἐπαγγελίασ ἀναδεξάμενοσ, 
15 Δ α 3, / ιά 3 3 λ ’ / / 

προσ ον ἐλαλ/δη οτι ἐν Ισαὰκ κληθησεταί σοι σπέρµα, 
. ” - , σα Ν ε . ο 

19 λογισάµενοσ ὅτι καὶ ἐκ νεκρῶν ἐγείρειν δυγατὺσ ὁ θεύσ᾽ ὄθεν 
αν ο. ο) , ς , Ν / 24 / 

αυτον καὶ ἐν παραβολῇ ἐκομίσατο. 20 πίστει περὶ μελλόντων εὐλό- 

µας τεβρίοῖε ΟΙεπιδδ: ἐπεὶ ὧσ ξένοι καὶ παρεπιδημοῦντεσ πολιτεύε- 
σθαν ὀφείλομεν. 

14, ἐμφανιζουσιν: ϱ" ενφαν- | οτι: δτ. 116. αᾶά και | επιζητοισιν: ϱἨ 

14. 20. 109. 118. ΟἨΥΠΙο561 Ῥγοςορέεδα 665 ζητουσιν 

15. µνημονευουσιν οπτη ν ρ (8εάνΙ -ουσαν) 4Τ. Τὸ. 90. Επίμα]οοᾶ Τ]ιάτε 

111, ο 1π. δΙ. Οτο” ἐµνηµονευσαν... ς Ίωῃ Τϊ εμνηµονευον 
ΟΝΠΙ ΝΕΑΡΕΚΙΡ αἱ ρε ἆ ϱ { νς οίο Ρδ-Αίὸῖ Ον Τπάτί αἁ Π. 1. εἰ ὃ 
Ώ τη αἱ (Ῥτοσορθ»ᾶ 666 επεινην εζητουγ) | αφ ησ: ὃτ. εξ ησ | εξεβησαν 
(0) ουπι κ” ΑΡ’ Ε"Ρ 1Τ. Τὸ. 80. Ρ5-ΑΙΗΣῖ (5εὰ εἀά νεί εξεβληθησαν) 
Ευία]εοὰ Ομτονἡ” Ώαπι αά Π. ]. αἱρασα]]ὅτας,, ς εξηλθον οµπι ΝΕΡΕΕΥΗ 

ΕΙ, αἱ Ρ]ετ Ο1γδ13 Ῥγοςε5α 665 Τ]άτί αἲ | αν: ϱἨ οπ | ϱ" αγακανψαι 

16. νυν οπῃ ΝΑΡΕΚΙΡΙΡ 4] Ίοησο Ρ]α (10 αρ Βοτῖ) Ρ6-ΑἰΙιδῖ Ον (εέαποῬο ) 

Επίλα]εοᾷ Ῥτοσεδα 668 Ομτοπ Τ]νάτι Ώαπῃ α]...ς (- αὉ 52) νυνι 
εππι παῖηιδο δα{ πιπΣ1ᾶ | Φεοσ επικαλεισθ. (κ Οµ4)109 καλεισθ.) αυτων: 
Ρ'Ρ 116. ἆ ϱ επικαλ. αυτων Όεοσ (ἆ ο υοσατὲ ἐογιπι ἆειιθ), Ὦ απι ΡΑΤΔΙ1 

911 (α{.Ρ81ἱ5) Θε. αυτων επικαλ., Ίΐθιη {νε υοσατί ἄειιβ εογἹΠπ. Ῥτο αι- 
των 1, ἨαῬεί αυτουσ. 

1τ. αὔρααμ: ϱ” ἆ ε ροδί πειραζ. ΡοἩ, ΤΙ. Ροβίπιστει ... ΔΥΤΡ Ἠαδαί ς.", 
8Ρε ΟἨππποδς 5 οπῃ | πρΆ ἆ σας, αἱ αλ ρ]ραδδίτα | ϱ µονογενην | ανα- 
ὀεξαμενοσ: κ 80. 191. ΟΗΥδεπε] ΘΧΠΙΟΡΟΙ ΤΠΗΡΙΥΙΙΣί (ποηπηβ) δεξα- 

(ιε/οσ 

18. οτι: Ρ1Ρ 958. αδοτἩ ἆ 6 (ποη Ἱἴεπη { να) ΟΙιδ25Ρἱ5 (6εᾶ ποπῦ5θ) Ογτ΄ 
ΕΙ4ΡΗ 87 οπη | κυρ” ἆ νσα» (αἱ εἰ ν. 11.) 

19. οτι και: 109. ἆ ε 84] οπη και | εγειρεύ’ «ππη ΔΡΕΕΙ, αἱ ρίετ ΟτΣή1 
Ομ Τμάτί Ώαπι αἱ ... 11 εγειραν οππι ΑΡ 1Τ. Τ1. Εαίμα]έοᾶ ΟγτΡΙΑΡΗ 

86 ΟἨτοη10Σ | δυνατοσ επι Αρ" εἰΕκΙ/(Ρ δυν. εστιν) αἱ οπιπὺί [νε ΟΥ 
3,8τ 01928: 934. 836 Ἐπι]μαιοοᾶ ΟγτΕΙΑΡΗΒ5 Ὅμανε Οµ1οη1οῇ Ώαπι, Ιΐέθπα 
2οἱεπς εδ {νς ΟΙ, Ἰωῃ δυναται εἶπι ΑΡὺ, Πίεπη ῥοδοτί ἆ ϱ | εν 
παθραβολη ({νρ ἵπ ραγαδοία) ... ἆ 6 ὕι ραγαδοίαπι ... Ο1ΊΠΟ8Ε 5 86ΠιεΙ 
ἐν παραβολαισ, Ἀΐᾳπθ δἷς εἰἰαπιδεπιο] (527) νατί Βιϊαπυς. Ο{ ΤΠάου 

ΠΙΟΡ οδί51 το γου» εν παραβολή αντι του εν συμβολοισ. 

90. πιστει 8ΊΠθ6 αἀἀῑίβΙΏ ϱΗΠΙ ΔΡΟΕΚΙΡ αἱ Ρ]οι 5ΥΓΝΙΥ βαἩ «ΟΡ αΓπι αθί] 

Ο1ιτ5θ6 Βονογ]απεαί5δί 4]... Τη ΤΙ αᾶά και οππ ΑΡ 1Τ. 29. ὃτ. 613 

Εκδ, 

σπ 25, 1 58 

6π 21, 19 
Ῥο 9, τ 

σπ 27, 28 



απ 48, 15 58 
4ἲ, 51 

απ 50, 94 

Ἐςκλ,ος 

Ἑκ 12, 41 

84 Ἅᾖ1191. ο ΠΡΟΣ ΕΒΡΛΙΟΥΣ 

Ίήσεν Ισαὰκ τὺν Ιακὼβ καὶ τὸν Ησαυ. 21 πίστει ]ακὼβ ἀπο- 

Ὀνήσκων ἕκαστον τῶν υἱῶν ]ωσὴφ εὐλόγησεν καὶ ποοσεκύνησεν 
ο ολα αι οἷτς ως 5 ἃ 
ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆσ ῥάβδου αὐτου. 23 πίστει Ιωσὴφ τελευτῶν περὶ 
τῆσ ἐξόδου τῶν υἱῶν Ισραὴλ ἐμνημόνευσεν καὶ περὶ τῶν ὀστέων 
αὐτοῦ ἐνετείλατο. 

25 ΠΠίστει Μωύσῆσ γεννθεῖσ ἐκρύβῃ τρίµηνον ὑπὸ τῶν πατέ- 
ρῶν αὐτοῦ, διότι εἶδον ἀστεῖον τὸ παιδίον, καὶ οὐκ ἐφοβήθησαν τὺ 

διάταγµα τοῦ βασιλέωσ. 234 πίστει Μωῦσῆης µέγασ γεγόµενοσ ηρ- 

γήσατο λεγεσθαι υἱὸσ Θυγατρὺσ Φαραώ, 20 μᾶλλον ἑλύμενοσ 
συνκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Φεοῦ ἢ πρὀσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίασ 

ἀπόλαυσιν, 3260. μείζονα πλοῦτον ἠγησάμενοσ τῶν 4ὐνύπτου Θη- 

σαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν του Χριστοῦ ἀπέβλεπεν γὰρ εἰσ τὴν µισθα- 

ποδοσίαν. 21 πίστει κατέλιπεν «Ίἴγυπτον, μὴ φοβι/θεὶσ τὸν θυμὸν 

116. Ῥδετά ϱ ἓνρ ΟἨτδδδίσι Ἐπίηα]εοά Τμάτί Ώαπι Βεΐπι αἱ | µελλον- 
των: 1, Ὁ ΡΙΑΕΠΙ των | ειλογήσεν «ΠΠ ΝΡΕΕΙΡ αἱ Ρ]ετ ΟΗτ526 Βενοτῖαπ 

ομ1351 Ώαπ] αἱ]... ἵπ ήυλογ. ουπι Α 1Τ. 9τ. 109. 114. ΟΗτὸῦδ (ε{.πιοδςς) 

Επίμα]ζοά Τμάτί | ισαακ αἳ, δὸ ... Νἂ(ξ οπι)ρ” ἆ ισαν 

91. ευλογησεν «ΠΠ ΝΕΙΡΡ α] ρ]εγ ΟΗΥ556 Τ]μάτ {1110 Ώατη α] ... Ὀπ πυλογ. 

οππι ΑΡΕ 1Τ. ΟΗ1555 Επίπα]σοὰ Τμάγέ αἲ η. ]. εἴπΙοερΗ 1500 { επιτο 
ακρον τησ ραβὸ. αυτου: ἆ ο Υρε]ε (εί. απι {α ἀθπι]ά {οἱ εἰς) Γαδέφίιτι 
υἴγφαε εἴιδ, Ἠαν]  Γαθεέφίιπι ἐπ οαοιιπιέπε υίγραε διαε, Πατ]” ἴι Γαφέζσζιπι 
οἴρφαε εἴιδ; ἓ Βεάα] επρεν Γασίιπι υἶγραε εἴμδ, Ίπκον |Γαδζφζι σασιι- 

πιει υἴγφαε εἴτιδ 

25. µωυσησ «1πΠι ΝΡ’ΚΗΡ αἱ Ίοηρο Ρρ]α (19 1. 6. οίηἩ αρ Βου) Επίμα]εοὰ 
είο...ς (60 85 αἱ ἤ, 14 αἵ Ροβί) µωσησ ΕΠΙ ΑΡ(Ε αἱ πια | διαταγµα 

οππι ΝΡΕΚΙΡ α] [6ί6 ΟΠΠ θέα (19 νρ εώἰοίιπι) ... π δογμα επ ΑΝ 

94., Ἰἴετι 46ΠΕ προσταγµα | του βασιλεωσ: Ῥ΄(ποη Ἱἴεπ ΡΕ)Ε ἆ ενας 

οοᾷᾷ 5 αρ Βαὓ (. ο. οοᾷ Ώοπαἑἱαπίπιαα τοοεηίὔῖος {68ΐο Έταδπη αἱ αριὰ 

Ζερετιαπι) αάὰ πιστι µέγασ γενοµενοσ µωυσησ αγιλεν τον αιγυπτιον 
κχαταγοων την ταπινωσιν (ἆ ε τα]! 2 ἄοίογεπι) των αδελφών αυτου 

94. µωυσησ οΠΙ ΝΚΗΡ αἱ Ίοηρε Ρα (οπιΠ αρ Βετί) Επίμαἰεοά οίς...ς 

(αρ Βσ αἱ απίθ) µωσγσ οΠπη ΡΕ αἱ 1ηὰ {Α ΠΟΠ 581815 Ηᾳπεί) 

96. συγκακουχ. ΟΠΠ ΝΑΡ Ρ.... ς ΤΙ συγκαμ. επ ΏέΚΙ, αἱ οεγίθ Ρ]εγ 

96. πλουτον (αἰνίας Ε να Απιῦρ5 45 οἱο): ἆ ο Απιῤῥαιμάς λοπεδίαίεπι | 
των αιγυπτου ϱΙΠΙ ΝΡΕΚΙΡ Ὦ αἱ Ιοηςθ Ρ]α Οἰεπιδθ Οτεαίτοπι οὐ Όγη 
ΑπἲΙοεἩ Αρ Ἠοιδ299 Εςπισθ]]9ά ϱἨγπποςς» Ἐπίμα]εοά Τμάγε ῬΠοςπβαπ]ομ 
519 ΤΗΡΗΥΙ, Ίξεπη θγταἰΓ ζ0Ρ ΑΥΠΙ αθἰἩΠ. Πίεπι 98. { να Οππί ματ των 
αιγυπτιων (4εφ1ρίίογιπι); ἆ ο ἐλεπβαιγῖθ αεθμίάπι ... Ὥπ των ε’ αιγυ- 

πτου οἳπ Α δ. 91,...ς (Ξ αυ 87, 5ο αὖὐ’) τ. εν αιγυπτω οπῃ πι]- 
ππδο πιασί ΟΥτηγ199 0Ἠτδ40. 841 Ώαπι Οες 

9". κατελιπεν ϱΠΠΙ ΝΡΚΙΣΡ αἱ Ἰοηρθ ρ]α Ο1επιθὸ Επίμα]εοὰ είο... Α 



{νεα πο, ο πο στο) αλ Ρα ών. κ. ο ο ιτ ο ο μ ς 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΔΙΟΥΣ 1, 90. 8356 
.. να 

τοῦ βασιλέωσ᾽ τὸν γὰρ ἀόρατον ὧσ ὁρῶν ἐκαρτέρησεν. 258 πίστει Εν 1115: 
α Δ ’ ΔΝ - ΄ ς ς 

πεποίγκεν τὸ πάσχα καὶ τὴν πρόσχυσιν τοῦ αἵµατοσ, ὕνα μὴ ὁ ὀλο- 
/’ Δ ιά ” 2 ” ’ /, Δ 3 

Ὀρεύων τὰ πρωτότοκα Θίγῃ αὐτῶν. 329 πίστει διέβησαν την ἔρυ- Ἐκ 1, 1339 
π ; ε πι - - τ -ᾱ , « ./ 

Ορὰν θάλασσαν ὧσ διὰ ξηρᾶσ γῆσ, ᾗσ πεῖραν λαβόντεσ οἱ «4ἰγύ- 
’ { 

πτιοι κατεπόθησαν. 90 πίστει τὰ τείχη; Περειχὼ ἔπεσαν κυκλω- 1ος ῶ, 50 
’ σεν τἴς ρικος 91 , « λῃ « / η / 1082. 1 

θέγτα ἐπι ἑπτὰ Ἰμέρασ. 91 πίστει Ραὰβ η πὀρνη οὐ συγαπῶώλετο ο, ιτ 

τοῖσ ἀπειθήσασιν, δεξαµένη τοὺσ κατασκόπουσ µετ εἰρήνησ. Τα 3, 35 
90 Κ λ .” Β η Λ ; ε ’ τας 6, 4. 19 

αι τί ἔτι λέγω; ἐπιλείψει µε γὰρ διηγούµενον ο χρόὀγοσ 1 εἰο 
Ν [ / ’ 

περὶ Γεδεών, Ῥαρά»., Σαμψών, Ιεφῷάε, «{αυείδ τε καὶ «Σαμουὴλ 

Εππατα){τ 1Τ. 43 109. 118. αἱ”δοτ ΘΡ96 κατελειπεν | Α αωρατον | ορων: 
ΡΕ1Ά ἀπαδ Ηἐίεγας αἀἀῑάεταί, 4παθ Ἰἰβίοπῖο τα νΙάεὈαπέιασ, ποὮ 1ξεπι 

τη], 

28. ολοθρευων μπι ΑΚΙΡ αἱ οπιινίᾶ Επί]α]εοά είς... Ίπ ΤΙ ολεΘρευ. 
6ππῃ ΑΡΕ Ώαπι :: ο αά 1 0ο 10, 10., αὈΙ {απίαπι ϱ” ολεθρευτου εοΠίτα 

8ΑΡΟ τε]]; 5εᾷ Αοὶ ὃ, 28. εξολεθρευΘησεται οκ ΑΡ” ΟΡ τεοερῖπηα5 60Η- 

ἴτα ΝΗΞΕΡ. | θιγη: κ θιγει, εδΕῖ Θήγει 

29. ἔηρασ γησ εππι ΝΑΡ Ε ΙΤ. 81. 4Τ, Τ1. Τὸ. 19τ. ΟἩχ ΒαίμαΙεοά Τά τί 
εοᾶ- Ιΐθπι (γεν αγἰάαπι ἐεγταπι) ἆ 6 Ενρ «ορ ΔΥΤΣΕΒ (ΑΥΤΡ ἀεβοία ν. 

9) ΑΤΠΙ αθίΏ ... ς οπι γήσ εαπῃ ΡΕΕΙΡ α] ρ]εν Τμάτί Ώαπῃ αἱ (:: ἀεθβί 

αίίαπι Ἐχος 14, 99) | κατεποθησαν: 10. 8Ι. 49. τι. Τὸ. 109. 918. 

5ος Οδ δανη οἰσαά οιδοοΊέεπι Τμάτί κατεποτισθησαν :: βἰπηϊέεΥ 
Βποῖ ]Ιοείῖο Ετος 15, 4 

90, νερειχω οππα κ (αέ οἀϊάίπιας αὐῖααθ : Μί 20, 99 εκ ΒΟΙ7 Μο 10, 468 

ες ΒΖΟΕΊΙ,, Ιρϊιάθπιῦ οκ ΝΒΕΙ, Το 10, 90 εχ ΕΙ. Ξ Τις 18, ὃδ εκ ΒΡΡΩ εί 19, 
1 εκ ΝΒΡῳΔ. Ἀπειαπι πο Ιρ]ίαν Β)... ς ἴμπ ΤΙ νεριχω εππι ΑΡΕΚΙΡ 

τε]] | επεσαν οΠΠη ΝΑΡ” Ρ 1Τ. 29. 91. Τ1. 109. 119. 116. 197. ΟἨΥπΙΟΡΟ 1 

(εξ 97. ΟΠΙπΠΙο8ο3 επεσον) ... ς επεσε (-σεν ΡΕΒΙ, Ει{μα]{οά) «ππῃ ΡΕΡ 

ΚΙ, αἱ Ίοησο Ρία (4. Τ. 19. 99. 49. 45. 49. 55. 110. 111. 129. κατεπεσε) 

ΟΥ 545. 551 ΕπίΠμα]εοᾶ Τμάτί Ώαπῃ αἱ 

δΙ. πορνη: Ἀ” (ποπ Ἰέεπιο) ΕΡΗΓΣ510 ΡΓΦΕΤΩ επιλεγοµενη | δεξαµενη: 69. 

65ος ἆδεν [5ευ (α]ν1) Οι 351 πιοβς2 (56ἆ ποπδήδ πεςῦδν) υποδεξαµενή 

89, ετι: ΡΕ” οπι | επιλειψει: ΙΤ. επιλειψη, Ρ81” επιληνψι, αἱ 45ο αἱ Ώαπι 
ΡΔΤΙ5 επιληψει (Χ5εΙ -ληψη). Ἑορρῖοῖε Ἆπς Ῥείγβίες αρ Εα11ή98 εἰ μή, 
ὧσ λέγει ὁ ἀπόστολοα, ἐπιλίποι ὁ) ἂν ἡιᾶσ διηγοιµένουσ ὁ χρόνοσ. | 
µε γαρ επτῃ ΝΑΡ3 1Τ....ς γαρ µε επ ΡΕΕΚΙΡ αἱ ἔετο οΠΊΏ Ο1επιζῦὸ 

ΟἩσ Εαίμαϊεοᾶ Τ]μάτί τε]! | περι: ρε" αάᾷ δε | βαφακ 5ἶπο αἀἀῑίαπι 
ϱ, ΝΑ 1Τ. ΟΙεπι””” ΕρΙΡΠΤΟΙ Οντία] 189. Ίίεπ Ενρ ϱ0Ρ ΤΠ... ς Τϊ αἀά τε 
ο, ΡΕΕΚΙ,Ρ αἱ {ετο οπιπ ΟἩτ ΤΠάτέ Ώαπῃ αἆ 1. ]. οἱρᾶταΙ! 511 αἱ (αἀάεπάας 

πινί Επίμα]εοά αἱ Παθεί βαραχθαι). Τεπι Ὁ" ΡΙ8επῃ και, αἱ είῖαπη ἆ ϱ 

ΒΥΥ56Β (ἆ ϱ εἰ ἄε ὄατας) | σαµψων (9651 σαμψω) ο. ΝΑ 1Τ. ΟΙεπη Ερῖρ] 

τοι Ογτῖα] 7859. Ίεπι ἆ 6 ἔνσ ϱΟΡ ΥΠ ΑΠΙΌΡΔΤΦ4 1554]... ς Τί ΡΓΑΘΙΗ και 

οππι ΏΡΙΕΡΓΚΙΡΡ α] {ετο οπιη ΟΗΥ Εαίμα]εοᾶ Τμάτί Ώαπι αἳ, Ιίεπι 5ΥΥ 

5ΕΣ αεί] | ιεφθαε επι νά ΙΤ. ΟΙεπι ΕρΙρΠΤΟΙ ΟγπίαΙ189. Τίεπι ἐνρ «ορ 
ΑΤΠΙ (Απιῦραικα 123 οι ιεφθ.) ... ς ΤΙ ΡΥΒεΠΙ και ΕΙΠΙ ΡΕΚΙΡ α] ἴεγοα 



Ὅαπ 6, 932 

8, 

1 ΕΕ 1π, ΙΤ 

2864, 1Τ 

2 Μαςς6, 
19 65 

πλ 

820 11, 99 ΠΡΟΣ ΕΡΒΡΔΙΟΥΣ 

α- - ω. α λ , 

καὶ τῶν» προφητών», 9 οἳ διὰ πίστεωσ κατη]ωνίσαντο βασι- 
ν / -- 

λείασ, ἠργάσαντο δικαιοσύνη, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στό- 
” / ϕ ο/ 

µατα λεύντων, 94 ἔσβεσαν δύναμιν πυρύσ, ἔφυγον στόµατα µα- : 
, τν / 9 ἃ 2 , 2 , . ἅ 

χαίΐρῃσ, εδυναμωῦησα) απο ἀσθενείασ, ἐγενηθησαν σχυροὶ ἓν 
/ Ἴ λ 2 / ὃ ” ο 

πολέμῳ, παρεμβολὰσ ἔκλιυαν αἀλλοτρίων' Ὁδ ἔλαβον γυναῖκεσ εξ 
3 { πώ Ω ”/ Δ ᾿ 

ἀναστάσεωσ τοὺσ γεκροὺσ αὐτῶν ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ 
΄ [ιά 2 

πρυσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονοσ ἀναστάσεωσ τύχω- 
” 3 3 - . , - ”/’ / Λ 

συ ὀθ ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ µαστίιγων πεῖραν ἐλαβον, ἔτι δὲ 
Ξ Λ . ιο / 3 ; 

δεσμῶν καὶ φυλακῆσ ὃτ ἐλιβάσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐπρίσθῃσαν, 

οπιη ΟΝτ Ειἰμα]εοᾶ Τμάτί Ώαπι αἱ, Ίίαπι ἃ ο 6ΥΥΣΕΝ αθί] Αισϊιᾶἰο αμδθδί 

40 1 δαυειδ; Ἡ. 1. ρ]θπο κρἨ... 6 ὁαῤιὸ ο. ππαδς, ΡΕΕ αἱ Ρετπηι ὁαυιὸ 

εν ΑΚΗΡ αἱ Ῥ]α ὁᾷδ. ΟΕ αἆ Μι 1, 1. [ τε: εχρτῖπι οεῖαπῃ ἆ ϱ (8εἆ π{6γ- 

ᾳπθ πια]ο αμί Ῥτο 4) ἴοὶ (Φμοφιε) Αισίαᾶ ο ᾳπαεςί «9 (εί Πανίᾶ), ποἩ 

Ίίοπι { νρε]ε απῃ {ὰ ἀεπιῖά αἱ | προφητων: ὃτ. ἀθπι]ᾶ ΒΥΥΣΕΙ αγπι 8 ε{]Ι 

πατε ΓαπιΡαΓΔ]] 511 αχραΏῖ5 ρταθπι αλλων, Ἰίεπι Απισρῥαϊας 153 εέ οεἰεγές 
}γορ]ιεί. Αάά νοτο λατ]” Απαπίας, «4Μαγίας, Μἱδα]ιεῖ, Παπζεῖ, Ἠεῖίας, 

Πε[ίθαειιδ, ΊΤεπῃ Απιῦ «παπία, 4φατία, ΛΗἱεαεῖ εί Ιλαπῖεῖ, Βία εἰ Ιε]ίκαεο 

9δ. πργασαντο επι κ" 4”... ςσ ΤΠ Τ ειργασ. ΕΙΠΙ ΝΕΑΡΕΕΚΙΡ αἱ (εγε 

οΙΏΠ θές | δικαιοσυνηήν: Ὦ δικαιοσυνή;, νἰάείατααο Ππθο]ατη ἀειππτη ϱῦ 
βπρρΙ6β8θ6. | στοµατα: Ῥ8τ" στοµα 

84, µαχαιρησ ΕΝΤΙ ΝΑΡ”... ς µαχαιρασ «πι ΡΕΕΚΓΡ αἱ οπιπὺ{ᾶ (αἱ, Ει- 
(α]εοᾷ) θίο | εδυνγαµωθησαν επι ΝΤΑΡ”...ς ΤΙ εγεδυναµωθ. οτι 

ΝοΡὈΘΙΟΕΚΙΙΡ αἱ οπιηνίά ΟΝτ ἘΕπίπα]εοά Ογτία]159 Τμᾶτί Ώαπι ΡΠοίΔ8 

αἲ. ΟΕ οἱ. Ταβῖμος: ἆ 6 ΑΠΙΡΡΔΙΔά 105 ευαἰμεγιηέ, {νο οοπυαϊμεγωνέ | ϱ 

παρενβολασ 

95. γυναιχεσ ΕΊπι ΝΟΡΟΘίΟΕΚΗΡ αἱ οπιησΊᾶ (εί. Εαἰμα]έοά) ,,. ή γυναι- 
γασ οσπι ΝΑΡ”. Οἱ οί, ἔνσ αοεερετιιπέ πειζίεγες ἄε γεδιΥΥΘοξίοπε ΠΙΟΥ- 

έπος 8µ05; ἆ ο αοσερετιιέ πιιζίεγεξδ ἄε γεδιγεοξ. πιοΥέµογµπῃ 8ΠΟΥΊΠΙ; ΥΥ 

8οἩ οἱ γοάαίάεγιιπέ πιιἐεγῖδις ΠΠἱο8 81108 6ο τεδιγγεοΓῖοπο πιογέογια ; «ΟΡ 

(πεγρτεία Ἠ]]ς.) αοεέρεγωπέ πιι[ίεγες πιογέιαδ εω γεδιή"τεοίίοπε | ετυμ- 

πανισθησαν: Ρ” απετυπανισθησαν 

8θ. εμπαιγµων ( επ.) αἱ. ΟΙεπιδ’ είς... 9” ενπεγµατων | ετι δε αἱ, 

ΟΊειπ εἰς ... ὃτ. 99. 49. οπι ὁε 

ὃτ. επειρασθ. επρισθησαν Ἠος οτάίπε μπι Ἀ(ρ5τ”)Ηρ 1Τ. Ειίμα]εοἆ (1 

υ5τ” Ρί56 επιρασθησαν Βετ]ρίαπη θ8ἱ ΟΠΙΊ88Ο επρισθησ.)... 5 ἴωπι Τὶ 
επρισθ. επειρασθ. επ ΑΡΕΕΚ αἱ Ρρ]ει ἆ ε {νε «ορ ατα 051999. 8/318. 
405 ϱελα{ 5,848 Ερμτδ156. 564 Ον Τμάτί Ώαπι αἱ (Ίτεπα ΟΥ3305 λιθασθεντασ, 

πρισθεντασ, πειρασδε)τασ, εν φονω εἰς) | επειρασθ/σαν (8Ρ" επιρ-, 
ΡΕΕΙΡ θείο επειρ-, ἵηπ Α Πίεγαε επει 8ἶνε επι ροτ]ετυαπί): ἆ ϱ ἐεπιρέα- 

σεγιπέ, Εξ νΡ ορ ΑΥΠ ΟτΙΠΙ 5,815 {επιρἰαέέ θέ ... 9. 48. 81εοί 1 Τιεοί, 1ΐθπι 
ν. 110. 111. (νὶκ επ]πι τεσίε 8 Ρῖ5 επρησθησαν ]εμὶ ἹμάϊοανϊΙὲ Ρτο 
ἐπειρασθ. εἴ επρισθ.) ΦΥΤΣΕΝ ατε αθἰμαίτ ΟΓ119 Ειδρτβερ 585 ΕΡρ]ιτῦ8 
ΑοαοπίεΘρΗ 1ΤΤ4 600χ (ν]ὰο Ρο») ΤΗΡΗΥΙ οπι (ηθς εχροπίε Οἡσ αά Π. 1., 58 
πος ππασίς επρισθησαν). Οοπῖειεταπὲ επυρασθησαν, επυρισθησα», 
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ἓν φόνῳ µαχαίρησ ἀπέθανον, περιζλθον ἐν μηλωταῖσ, ἐν αἰγείοισ 

δέρµασι», ὑστερούμενοι, Ὀλιβόμενοι, κακουχούµενοι, 98 ὧν οὐκ ἦν 

ἄξιοσ ὁ κόσμοσ, ἐπὶ ἐρημίαισ πλανώμενοι καὶ ὄρεσιν καὶ σπηλαίοισ 

καὶ ταῖσ ὀπαῖσ τσ γῇσ. 99 καὶ οὗτοι πάντεσ µαρτυρηθέντεσ διὰ 
τῇσ πίστεωσ οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίω, 40 του Θεοῦ περὶ 

επυρωθησαν, επήρωθησαν, επρησθησαν (Εαίαἷκεν Μίδοε]]. 484. Όο- 

1ομηεδ. ΟἨδεχν. 6) επαρθησαν, επειραύ σαν, εσπἑιρασὔησανχ, επρα- 

σθησαν α]ῖα. ΜΙΙ απἱάεπι νΙἀείαχ επειρασθησαν αιί Ρ6γρείαπη ἵη- 

Ἰαίππα 6556 νετρῖς βαοτῖς αιί οογτΙρίἁπη 6556. Ῥοδίετίας 5ἵ Ρ]αςεί, 

επρησθησαν δαρβΗ(πῖ ροΐεδί απί επεραύ ήσαν». Γεπρισθησαν: (α" ααἲΏ 
το (Λ6ΙἨΡΡ απίε ελιθασθησ. Ρο) ΟΙεπιδῦθ οπι. Οοπίτα οἱ Ο15)105 καὶ 
ἡσαῖασ δὲ πεπρίσθαι ὑπὸ τοῦ λαοῦ ἱστόφηται, εἰ δέ τισ οὗ προσί- 
έται τὴν, ἱστορίαν δια τὸ ἐν τῷ ἀποκρύφῳ ἡσαϊᾳ αὖ τὴν φέρεσθαι, 

πιστευσάτω τοῖσ ἐν τη πρὸσ ἑδραίουσ οὕτω γεγραμιμένοισ' ἐλιθαά- 

σθησα», ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν τὸ γὰρ »ἐπρίσθησαν"' ἐπὶ τὸν 
ἡσαίαν ἀναφέρεται, ὥσπερ τὸ μὲν φόνῳ μαχαίρασ ἀπέθανον"' ἐπὶ τὸν 
ζαχαρίαν φονευθέντα μεταξὺ τοῦ αοῦ γαὶ τοῦ Θυσιαστηρίου, ὡσ 

ὁ σωτὴρ ἐδίδαξε μαρτυρῶν, ὡσ οἶμαι, γραφῇ μὴ φερομένή μὲν ἐν τοῖσ 

κοινοῖσ καὶ δεδηµευµένοισ βιῤλίοισ, εἰκὸσ ὃ' ὅτι ἐν ἀποκρύφοισ φερο- 

μένη. |. µαχαιρήσ επ ἈΡ"...ς µαχαιρασ ΕΠΙ ΡΡΕΚΙΡ αἱ οπιπιν{ά 

Ο1επιδοῦ Ο 1919. 659 οιΔ110 Ἐιιβρτας 585 Ἠ μ{]ια]οοᾶ γ]] ] αιγειοισ: ΔΑΡ"1Ρ 
α] α]ίῃ αιγιοισ | κακουχουμενον εἰ. Ο1επι Ου 110τ. 3645 οἰςαί οΡΗ 105 αἱ 
Ῥτον (Νοιιθὸ, Μα!54) Ειι5ΡΓΔ6Ρ ὅ5θ ϱ(ΙπςΘΙ114 θχοοὰ ν6η ϱ{ε5Δ 45ἳ ϱἱΡ5 356" 
4ο ϱίς .... ΡΕΒΙ, ὃτ. 46. 4Τ. Τ1. αἱ {ετα1ὸ Εμβπιοθ]! ϱἆ κακοχουµ., Κ κα: 
κωχουµ., Ῥ κακοχοµ., Ο153134ΕἶαΣ (ποῦ. ΠΜπη]οπηπιαίὔδεΒ) πακουµενοι. 
Ῥυαείετεα 11. απία Θλιῤ. Ροή, Ι{θπι]ίθετε (οι περιελΘοντεσ εν μµηλωταισ, 

ἐν αιγ. δερµ., πακουχουµενοι, Ψλιβομενοι, υστερουμενου) Ο1Ρ1οΥ, Τ,ῖ- 

Ῥογε αΒίασ ος νθτΒι είίαπω Φοοχ τά: ἀγεγεοῦντό τε καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν τὰ 

τοῦ ἀποστόλου λεγόμενα" ἐνεπαίζοντο γὰρ καὶ µαστίγων πεῖραν 

ἐλάμβανον, ἐγυμνοῦντο, ἐδεσμοῦντο, ἐλιθάζοντο, ἐν φόνω µαχαίφασ 
ἀπέθνησκον, ἄνδρεσ περιερχόµενοι κατὰ τὴν ἔρημον ἐν μηλωταῖσ, ἐν 
αἰγείοισ δέρμασι», ἱστερούμενοι, Θλιῤόμενου, κακοχούμενοι, ὧν οὖκ 

ἦν ἄξιοσ ὁ κόσµοσ, ἐπ ἐρημίαισ πλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπήλαίοισ 

εἰο (ποη ΡρΓαείαγίβδεέ, ορίποςσ, ἐπειράσθησαν αἵ Ιερῖδοοί. Αἱῑιει 4ο 

επρισδησα» 5ίαἰμεπάπτη ) 

9δ, επι ευπι ΝΑ 1τ. Ο13)318 ΑΙ]ι261 (επι ερ. πλαν. και εν σπηλ. είς), Τδεπι 

επο τι. τὸ. 118. οαἰχί βοογ5":: οἳ Μο 1, 45 ...ςσ εν οσπι ΡΕΚΙ, αἱ 
ΡΙετ 0Ιαπιθοθ 011699. Τυτ αιεαί ερΏ 105 ἘιςρΙβερ 585 ϱ{ϱ5 348. 406 Ερῃγ 158. 

9,166 0Ἠτ261: 965 Ἐμίμα]σοᾶ ΤΠάτί Ώαπη αἱ 

99. και ουτοι παντεσ µαρτυρηθ-. (ΟΥτ]οἩ30ὐ τελειωθεντ.): 9ΣΤΕΕΙ Σ. παντ. 
µαρτυρ. ουτοι (4 ε {να εἰ [η οπππεν ἐεδέπιοπῖο Πάεί ργοδαέ) ... Ο1επαδῦ 
οπη ουτοι | την επαγγελιαν ο. ΝΡΕΚΙΡ αἱ] Ρρ]οι ἆ ϱ { νρ τε]! ΟΙ επι ΟΥ 157: 
8,0 ϱ{ς8ί 6ΟΓΒΟ ϱΙπί2,222 ΟἩτ Επίμα]εοά Βονοισβί 119108 ΟΥτβίαρῃ 204. 

19300 ϱίο ... ΤΠ τασ επαγγελιασ ουπῃ Α 80. ΟµἰπίΣ/515. 45 Έθες]ορ 59 
ΟγτηϊοερΏ 111953 ΑπσΡρεςο πετᾶ:; ϱῇ 11, 19. Ῥνγαείθτεα Οἶεπι αἀ τ. επαγ- 
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ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ὕνα μὴ χωρὶσ ἡμῶν τελειω- 
θῶώσι». 

ΧΙΙ. 

1. Τοιαροῦν καὶ ἡμεῖσ, τοσοῦτον ἔχοντεσ περικείµενον ἡμῖν 

γέφοσ μαρτύρων», ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον 
ἁμαρτίαν, δι ὑπομονῆσ τρέχωμεν τὸν προκείµενον ἡμῖν ἀγῶνα, 

2 ἀφορῶντεσ εἰσ τὸν τῇσ πίστεωσ ἀρχη}ὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦ», 

ὃσ ἀντὶ τῇσ προκειµένησ αὐτῷ χαρᾶσ ὑπέμεινεν σταυρὸν αἰσχύνησ 

καταφρονήσασ, ἐν δεξιᾷ τε τοῦ Θρόνου τοῦ Θευῦ κεκάθικεν. 

Ὁ ἀναλογίσασθε γὰρ τὸν τοιαύτην ὑπομεμενηκότα ὑπὸ τῶν ἁμαρ- 
τωλῶν εἰσ ἑαυτὸν ἀντιλογίαν, ἵνα μὴ κάμητὲ ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν 

ἐκλυόμενοι. 

ελ. ἐταμίέτου Θεου αποᾶ ν. 40. βεᾳπϊίαχ, Ῥ6ιρεηξ πεθυ ημων κρειττ. 

τι προειδοµενου του Φεου. 

40. περι ήµων κρειττ. τι οὐ. 01επιδῦ Οχ3/551. 5,104 θε οςί οοτ 80 ϱμζπί 31333, 918, 
451 ΟΥΙΙΟΗ 200 ϱίᾳ ... Ρ8ΤΧ Ὦ οορ ΟγπΙεἑΡΗ 11406 Εαβες]ο55 Ῥγοςορπίεερα 
35 κρειττ. τι περι ημ. 

ΧΙ. 1. τοσουτον εἰ. κὲ Ο1επιδόθ είο... κ” τήλικουτον | ϱ3 ονκον | τρε- 
χωμεν οἳ. ΟΙεπιδῦὸ Οµ1 Επίμα]σοᾶ Ογτβᾶ 111 εἰς, ἆ ο ἔνρ οἵο οι ήταπτιθ 

«ων ΚΡ 91. 99. 4Τ. 116. αἱ” δεῖ αἱ αἲῑα ΕρΙ) 7 ΑΩΙΣ60 Ώαπιρατ]5 τρεχομεν. 

ΟΕ αἆ Ἡ. ν. εαἳ559 ἄλλοσ δέ φησιν’ οὕτω δεῖ ἀναγιγώσκειν' τοιγαροῦν καὶ 
ἡμεῖσ τοσοῦτον ἔχοντεσ περικείι. ἡμῖν νέφοσ, μαρτύρων ὄγκον, τουτ- 
έστι τὸν τῶν τοσούτων μαρτυριῶν ὄγκον, ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν 

εὐπερ. ἁμαρτίαν' δ ὑπομονῆσ, φησί, τρέχομεν τὸν προκείµενον ἡμῖν 

ἀγῶνα είο 

2, σταυρον αἵ. 011398 ΕΙΘΡ5ΤΟΙ οίο... ϱ" ΟΥΤΊΥ330 Ῥγαετη τον | τε: 1, 
δε του θεου: Ἀ οπι | κεκαθικεν ΟΠ ΝΑΡΕΚΙΡ αἱ Ρ]εΥ (οπηπ αρ Βοτ]) 
(5εά κΡ αἱ πηα κεκαθηκ.) ΟΥτΤ330 015οῖ Ειίμα]σοά ΟΥΤΒ4 111 α] πια 
..ε5δ (5 αυ Ἀπ) εκαθισεν απ πππαδο (ΟΥ133 και ο ι,ησουσ ὅηποτε 

υπεµεινε σταυφρο» αισχυνησ καταφρονήσασ, και δια τουτο εκαθισεν 

ε) δεξια του 0 εου) 

ὃ. γαρ: ὃ8. 48. Τ9. α] Ραιο ἆ ο 8ΥΤΔ(8.419 οὐν, ΥΠΑ αθε ... Βασὶ (419) 

Ηαγπιο (ποη Ίέεπι Ρτίπι) οπι | του: ϱΆ 81εεί οπι | τοιαυτην: 17. τοσ- 
αυτην ... 4Τ. 8ἱθοῖ την τοιαυτ. | υπο: 3 απο | εισεαυτον εππῃ ΑΡ 
ΤΑΠΙΡΑΙΙ5. {ΘΙη αζσεγδιιπο θεπιεέίρειιπι Ε ναζ]θ ἀεπιῖά ("3 αἱ]αομΠ (οορ 

ὑπ σοπ{γαζἰοίοπεπι Ῥγοργίαπι) ... ς Τϊ εισ αυτον ἑππι ΡΕΕ" "ΚΙ, αἱ [ετο 

οπἩ ΟΗΥ Ώαπι αἱ]... ΡΕΞ εισ εαυτοισ, κό 1Τ. Εαἰπα]εοᾶ Τμάτί εισ 
αυτοι, Ίξαπι αἴδεγβιπι δεπιείήρθοδ Άπι {α" Πχ] {ο] 8ΥΥΣΕΝ (α ρεσοσαἰογῖ- 

δι Ἰἱ6 φιᾶ ἐραὶ Γιεγιιέ αζοεγξαγίὲ απῖπιαε εογιπι Ἱ. 6. 51Ρἱ 1Ρ8ἵ8), 1ξθπη 

ἵπ υοδῦΐε 4ςα,. ΟΕ Τμάτε: τὸ εἰσ αὐτοὺσ ἀντὺ τοῦ εἰσ ἑαυτούσ᾽ λογίσα- 
σθε, φησί, παρ ἡμῖν αὐτοῖσ πόση» παρὰ τῶν ἁμαρτ. ἀντιλογίαν 
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2 ’ σ Δ « 

4 Οὕπω μέχρισ αἵματοσ ἀντικατέστητε πρὸσ τὴν ἁμαρτίαν 
.) / 4 3 /' - / [ο { -- 

ἀνταγωνιζόμενοι, Ὁ καὶ ἐκλέλισθε τῇσ παρακλήσεωσ, Ίτισ υμῖν 
« το / . . λ 

ὧσ υἱοῖσ διαλέγεται᾽ υἱέ µου, μὴ ὀλιγώρει παιδίασ κυρίου, μηδὲ 
3 ’ ἐς 3) 3 ο / ο ο Δ 2 - ’ Αλ 

ἐκλύου ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐλεγχόμενοσ' ϐ ὃν γὰρ ἀγαπᾷ κύριοσ παιδευει, 
Ξ3 Δ ΄ Έλ ο] ’ π 3 / « / 

μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται. « εἰσ παιδίαν υπομέ- 
« ε ς -- /’ ς / / Ν «λ Ώ 3 

1ἐτὲ, ὣσ νιοισ ὉΌμιν προσφερεταιο ύὈεόσ. τισ αρ υιοσον ου παι- 
/ / » λ ’ .] ’ ισ ’ / 

δεύει πατήρ; ὃ εἰ δὲ χωρίσ ἐστε παιδίασ, ᾗσ μέτοχοι γεγονασιν 

ὑπέμεινεν είς ... 88] ΑΥΠΠ ΠΟΠ εκρτΙη; αθί]λ οοἰζοφιζπιϊπό ἄε εο ἐπίέει 

νο | υμων: δτ. 116. 45ο ΓαΠΙΡΑΣΙ5 οη [ έκλυομενοι: ϱ" εκλελυμενου 

, ουπω 8ἱπε γαρ εἴ. ἃ 6 { απι Ρα {οἱ (1 ρετε πιπίαί νετῦα Ἠαχ]) α]18οΏπι 

εων ῬΒιπα, 61. Τὸ. ο86Σ 8Ρε 19ΙΘοῖ γροῖο ἀθιη]ᾶ 5αἩ ΟΡ ΑΤΠΙ αάά γαρ | 

µεχρισ αἱ ΝΑΡΕΕΚΙΡ είο... Ρ” µεχρι | αντικατεστητε ΟΠΠ ΝΑΡΕΙ/Ρ 

9] Ίοηρο Ῥ]α 01555 Επμα]σοᾶ ΑΠΙΟΟΠΙ151 είς... 1” 1Π. ὃτ. 46. Τ.. 

αἱ ππι ΟἨπιοδοΙΣ” Τμάτί ὮΏαπιρατί5 ΤΗΡΙΥΙΕοᾶ αντεκατεστητε (:: αί 

απεκατεστησε Ώιοαςὸ, απεκατεστησαν ΤΠεορ]μα ιδ, απεκατεστη 

Οιππαπι”οὸ είς) ... Κ αντεστητὲ 

«εκλελησθε: κ 106. 108. 114. 116. αδοτ” Ομτεοπι588 (τουτέστι παφήκατε 
τὰσ χεῖρασ, ἐξελύθητε) Εαιμα]εοᾶ ΤΠΡΗΥΙΕοΟά (Φεᾷξοπι τοσοῦτον παρ: 
είθητε καὶ ἐξελύθητε ὥστε καὶ τῶν - λόγων ἐπελάδθεσθε) εκλελυσθε | 
ρ"παρα τησ παρακλησεωσ, 9εᾶ ἆ ο εἰ οὐ[ὲὲέ εθέῖ9 οοπδοἰαξίοπεηι | υιε μοι) 

6ἱ. Οεπιθό... ϱ" ὃτ. ὅδ. Τὸ. Τ4. 91. αἱ ραις ἆ ο Ο1επαζῦῦ ΟτίπίἍ,θ95' 
9,505 ΑπΙΙΟΟἨ 1151: 1151 Ώαπιρα 5 οπι μου (:: ία ὮΧΧεἆ οἱ. ΝΑΒ εἰο Ραι- 
εἶς οχοεΡρ{ῖβ) | παιδιασ ΕΠΙ ΝΑΡ31.Ρ αίο (ποπηα]]] οί. αρ Βοτὶ Ἡ. ν. εἰ 

8ᾳᾳ).... ς 1μπ Τϊ παιδειασ οτι Ρ9ΕΚΣΙΙ αἱ ρ]αισίά. Πειη -ι- ν. τ επτη 
ΝΑΡΤΙΡ, ν. ὃ ομπῃ ΝΑΡ”, ν. 11. οππῃ αμ”. ΕΒῆαπι δίο ΒΡΗ 6, 4 (01 τε- 

φιΙέιεπάτπι παιδίᾳ) ΝΑΡ”, αἱ 9 Τΐπη ὃ, 16 παρ"κα. | υπ αυτου ελεγ- 

Άομενοσ (ἆ ε οἶπι αὐ εο ατρμετίε, ἔ να ἅππι αὖ εο αγριετίθ): ΡΕΤΕΕΙ 

ἔλενχοµ. υπ αὐτ., έτη Οἱ 5,325 οογτερέι9 αὖ ο 

εεισ (αμ) ουΙΙ ΔΑΡΚΙΡ αἱ {εγεδῦ (5εὰ Ρ]υτεδν1ά) Οα55τηλο561 (αίαιε 

εἴο ϱἳ, {π οοπ οοσι{ρεπάτη ναΐσ, πες αἰῑίθγ οαἰζοπα 561) Τ]ιάγίξοπη «ο ᾷ 

(Ἰήπο Ῥτο εἰ φέρετε εἴο βαδιαεπάμπι φέρετε γεγναίωσ τὰσ ἔπιφερο- 

µένασ παιδείασ) Ῥτοςορθ5α 3:43 (διὸ καὶ παῦλοσ εἰσ παιδείαν ὑπομιέ- 

γειν παρακελεύεται) Ώαπι αἲ Ἡ. 1. εἰβατα]!615 (εἰ ρα5ῖ5) Ο6εεοπι, Νες 

α]]τετ ϱἳ ἓνς Οτῖπί 5/55 ὅπ ἀἰδοίρμίίπα ({ὰ -ρίύιαπι) Ρεγδευεταίε, Ίι8Υ] ἔτι 

ἀοοἰγίπαπι Ῥαϊϊεπίέες εδἰοὶε. Βεᾶ ϱ ἆ εισ παιὸ., ἴτι ἀἰβείριίπαπι, 6Νπι ὃν 

παραδέχεται, φιεπι γεορῖίν οοπ]αηραηῖτ. Βἰπηϊίεν εἰῖαμι ΒΥ15οµ (Μμίζ- 

πιείε ἐφίέω οαδἐἐφαξίοιιεηι) 88] «ορ (Ῥαΐεπίέε) }εγίε οαδἰραδίοπεπι) αεῖ]ι 

(οαδἐἰφαἴίοπεπι υεδίταπι Ραἰζεπίεν Γεγέθ) ΑΤΙΠ εισ, ΠΟΠ εν ΔΡΠΟΒΕΜΠίέ... ς 

εν 6πΠ1 πίπυδο τηισ]ά Ειίηαἰέεοά ΤΙΡΗΥΙ | υπομενετε: Ρ" υπομεινατε ͵ 

υμιν: ΙΤ. ἀδεξ ηµιν | προσφερεται: Ενίμα]εοὰ προφερ. | τισ γαρ δίηε 
αἀάῑίαπι ϱυπι ΝΑΡ Εἔνρ δα] ααίἩ ἨΒα83103 ΟτΙπιῦδδδ,,, ς αἀά εστιν 

«Ππη ΝΕΡΕΕΣΡ αἱ οπιησΊά ἆ ϱ ΒΥΥΣΕΠΝ «ορ ατπι Οµτ Επίλα]εοὰ Τμάτι Αη- 
Πος]115Ί ΈΏαπι αἆ Ἱι. 1. εἰρᾶτ8Ι 6τ5 (εε.Ρατῖ5) είο | ου παιδευει: Ρ οὐκ 
ἐεπαιδευσεν 

Ῥντον ὃ, 11 58 



Ἠς 95, 5 

ῬΏτον 4, 26 

{99,18 

850 19, 9. ΠΡΟΣ ΕΡΒΡΑΙΟΥΣ 

πάντεσ, ἄρα γόθοι καὶ οὐχ υἱοί ἐστε. Ὁ εἶτα τοὺσ μὲν τῇσ σαρκὺσ 

ἡμῶν πατέρασ εἴχομεν παιδευτὰσ καὶ ἔνετρεπ΄ μεθ α᾿ οὐ πολὺ μᾶλ- 

λον ὑποταγησόμεθα τῷ πατρὶ τῶν πνευμάτων καὶ ζήσομεν; 10 οἱ 
μὲν γὰρ πρὸσ ὀλίγασ ἡμέρασ κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτοῖσ ἐπαίδευον, ὁ 
δὲ ἐπὶ τὸ συμφέρον εἰσ τὸ μεταλαβεῖν τῇσ ἁγιότητο αὐτοῦ. 
11 πᾶσα μὲν παιδία πρὸσ μὲν τὸ παφρὸν οὐ δοκεῖ χαρᾶσ εἶναι 

ἀλλὰ λύπησ, ὕστερον δὲ καρπὺν εἰρηνικὸν τοῖσ δι αὐτῆς γεγυµνα- 
σµένοισ ἀποδίδωσιν δικαιοσύνης. 

19 αὸ τὰσ παρειµένασ χεῖρασ καὶ τὰ παραλελυµένα γόνατα 

ἀνορθώσατε, 19 καὶ τροχιὰσ ὀρθὰσ ποιεῖτε τοῖσ ποσὶν ὑμῶν, 

να μὴ τὸ χωλὸν ἐκτραπῇ, ἴπθῃ δὲ μᾶλλον. 14 εἰρήνην διώκετε 

μετὰ πάντων καὶ τὸν ἁγιασμόν, οὗ χωρὶσ οὐδεὶσ ὄψεται τὸν κύ- 

ριον, 19 ἐπισκοποῦντεσ µή τισ ὑστερῶν ἀπὺ τῇσ χάριτοσ τοῦ 
θεοῦ, µή τισ ῥίζά πικρίασ ἄνω φύουσα ἐνοχλῇ καὶ διὰ ταύτης 

8. παιδιασ... ς 1 Τί παιδειασ: ν]άθ αά ν. ὅ. | νοθοι: Α νοθροι | και 
ουχ υι. εστε Ίος οχάἶπθ επι ΝΑΡ" είς 1Τ. δΤ. 80. ἆ ἐνρ Ομιπιοςεῦ Έπ- 

(α]οοᾶ ΟνΙπί»μ55.,, ς Τί εστε χ. ο. ὓι. οΠπη ΡΌΚΗΡ αἱ Ρ]ει ΘΥΥΣΕΒ αγΠι 
αθίἩ Ερ]ιγ12931. 939 Ἠ[ασαν” 15 αρ 6α111 ΟΗνέδΣ Τμάτί ΑπΙοςΗΙ157 Ώαπι 
αά η. |. ο(ρατα]] 65 4] :: απίθ8 χωρισ εστε παιὸ. πο" Βαεί αραιά ἄταεςοβ 

9, ειτα: 5ΥΥ5ΕΕ ΑΥΠΙ εν δε, πὲ είΐαπη εἀ ἆξῖ αἱῖα, αἱ Οατοε]]αε]. | ςθ (πο ς) 
εντρεποµεθα ες ειτοτε ρτθ]ί | πολυ οππῃ κας” 1. ΕπΙ]ια] 9ος Ώαπιρατί5 
Έρως πολλω οὖπι Ρ.ΚΕΙ, αἱ Ρ]εν Ον Τμάτί Ώαπι αἆ Π. 1, αιΡαΓαΙ1615 α]. 

Ῥγαείετθα περξι” αάά δε (ἆ φιαπίο πιαρί). | ἕήσομεν: κ ὂτ. 99. 119. 

116. ἆδον αἱ ζησωμεν 

10, οι μεν (6ἱ. νο): ν” ο μεν | κατα το δοκουν αυτοισ (1, αυτουσ) επαι- 

δευον: 98 επαιδευεν (Ε10) ηµασ και τα δοκούντα αυτοισ, ἆ εγιζίε- 

ζαπὲ πο θεοιπιάππι υοζαπίαίεπι δµαπι | Ὁ" συγφερον, Α συμφερων | εισ 

(4Τ. προσ) το εἴ. δξ ... Ἀ” ΟΠΙ | Ἡ ἁγιωτητοσ 

11. πασα µεν εππι νῬ ΙΤ. 91. ἆ ΟΠΙΣ981 (οπιπίς φιίᾶεπι εογγερΜίο αἆ 

Ῥταεβεπα ποπ υἰᾷ εί εἴο) ... 6 Ἡπ Τὶ πασα δε ου ΝἑΑΡΟΚΙ, αἱ ρ]ε { 
να 9ΥΥ5Ε «ορ 011996" 897 Τμάτί Ώαπι α] ... θ8!” 81. 109. 191εοί σοπι 
Αγπ αθίἩ ΟΗΥ5ΕΠΑ ΘΣΠΙΟΡΟ5 1] π]β! πασα. Οἱ οί, 015506 αλλα και πασα 

παιδεια προσ τον καιρον ου δοχει εἰς | παιδια...5ς Ὥπ Τ παιδεια: 
νὰ αἲ ν. δ. | δι αυτησ (ΡΕ13 δι αυτοισ): Ερῃν50 ὃν αυτην | Ἠγε- 

γυμµασμενήσ | δικαιοσυνήσ: 1Τ. -συνην 

19. τροχιασ: ὃτ. 116. ΡΙΔΕΠΙ τασ | ποιειτε εαπι »ἲρ 1Τ.... 5 η Τὶ ποι- 

ησατε εΗ ΝΕΑΡΚΙ, αἱ ἔετα οπαη ΟΗΥΦΔύ” 555 Ἑμάτε τε]1 

14. τ. κυριον... ἆ νς (εἳ. ἀεπιῖά αἱ οπιπἰΒεητα, 5εὰ ΠΟΝ απι {α) ΕΡΙΡΗΤΟ 

τ. Φεον (ΕΡΙΡΙ τον Φεον ουδεισ οψετ.) 

15. µη τισ: 3" ΡΥΔΕΙΗ ινα (ἆ ργουϊαεπίέες πε αιᾷ ἀεεῖέ (γαἴίας) | χαριτοσ: 

κ ὀοξησ | ενοχλη: Μεί]ιοάττὃ ενοχλήηση ... ΚΡ ενοχλει1: ες ΤΣΣ µη 

τισ εστιν εν υμιν ριζα (Α οιζ. πικριασ) ανω φυοισα εν χολή (Α ενοχλη) 



ΠΡΟΣ ΕΒΡΛΙΟΥΣ 1918. 881 
- κ ο / 3 ς ΕΛ ” α 

μιανθῶσιν οἱ πολλοί, 16 µή τισ πόρνοσ ἤ βέβηλοσ ὧσ Ἡσαῦ, ὃσ απ 55, 81 55 
Δ ” » / - 2 

ἀντὶ βρώσεωσ μιᾶσ ἀπέδοτο τὰ πρωτοτόκια ἑαυτοῦ. 1Τ ἴστε γὰρ 
σ Ν / . . Λ 3 Π 3 [ ν 

ὅτι και μετέπειτα θέλων κληρονοµῆσαι τήν εὐλογίαν ἀπεδοκιμασθη ἂπ 1, 8ος» 
, σσ Δ / ’ 

µετανοίασ γὰρ τόπον οὐχ εὗρεν, καίπερ μετὰ δακρίων ἐκζητίσασ 
αὐτὴν. 

’ Δ 

15 Οὐ γὰρ προσελιλύθατε ψηλαφωμένῳ καὶ κεκαυµένῳ πυρὶ Ότι 11 

καν πικρια | δια ταύτησ «Ἠπῃ ΝΡΕΙ, αἱ Ρ]εν ΟΗτή0ὸ ε(ά56 Τμάτί Ώαπῃ αἱ 
εως Τη δν αυτησ οππι ΑΡ 1Τ. 4Τ. 6133 80. 197. 398. Ο1επιθῖὸ ΟΕΥή07 
Ἠπίμα]εοᾶ (:: δι αυτησ ν. 11 πο Βποί; ο εί, 15, 9). Αριά Τιαίϊποβ 
(4 ἐνς) εδἰ ρε εἶαπι. | ον πολλον επι ΝΑ ΙΤ. 4Τ. ΟΙεπιδ”” Επίμα]εοά 
ΤΠάτί ... ς ΟΙ οἱ ΟΠΠ ΡΚΙ ΙΡ 8] ρ]6Γ ΥΠ ΟἨΓ400. 306. 407 Ώαπῃ αἱ :: οἱ 

Μο 6, 9. 9, 96, 
16. οσ: ΡΕ13 οπι | απεδοτο εµΠῃ ΑΡΚΙΡ 1Τ. αἱ οπιπὐἰᾶ είς... Τμ Τί απε- 

Φετο «ΠΠ ΑΟ 1: αἱ ὀιεδιδετο παρεδιδετο εξεδετο Ας 4, 9δ. 10ο 11,29. 
Μί 91, 99. Μο 19, 1. Το 20, 9; 5εὰ ΠΒ 1. οπιµΊθα58 πια]έο Ῥ]15 ΓογπιῖΒ 

1ς0ῖ5 απεἰοτ]{α(ῖς εδὲ απαπι Ε. 1. | Ακ ἀδεΥ πρωτοτοχεια | ἑαυτου «ππα 

ν᾿Αοθῦοοίο... ς αυτου οππι Νἐρ᾽ΚΙΡ αἱ οπιπσίὰ ΟΗτέύτ Επιβαϊεοᾶ ΟΥτ 
β1αρι99 Τμάντὲ Ώαπι α] ... αἲπι 016πιδῖ” οτι 

1Τ. θελων: 98” λεγων 

186. ψηλαφωμιενω 51Π8 09ευ ΕΠΙΠΙ 3ΑΟ ΙΤ. 4Τ. ἆ ((παπερ; αἆ αγζεπίέεπι εἰ 

ἐγασίαδίῖεπο) ἓ απα {α ἀεπιῖᾶ Ἱατί (αἆ αγᾶεπίεπι ὑπέγεοίαδίτεπι, εξ 4) {οι 

ΟΠΙΠΙΔΕἨΠΙ 58Η «ορ ΦΥΙΣΕΝ αγθ αείὮ Ον 1πί3)381 (56 (χαπδρ αἱ 4) Ον 15 
60πι (γ]ᾷθ Ροβέ, ἴέεπι ἄε ΤΠΗΡΗΥΙ) Επαίμα]οοά Ῥνήπιας αἱ... ς]μη αάᾷ 

00εν εαπι ΡΕΙΚΙ, αἱ Ρ]εν (5εά 97. 116. οφευ αΠίθ ψηλαφ. Ρος, αἱ 
αίίαπα Πί ΟΗτά1Τ. 418) νρο]ε (Ιπν]{19 οπιπίθας νρεοᾶᾶ ποςίγῖβ) αγ Ατὶι 

(εκ ερῖθὲ ἐεδία] 45. αρ Όοβπι, εξ 64115315) ΒΕ5-Α(μὸΤ Τ]άνί (56ὰ αχ «ο 

πα] ἀϊδοίέιν 4ο Ι6σείίοπθ) Ώαπι 06ο. ΟΕ εἰ. Οτῖπί 3,330 Λοπ εἨίπι αοοεδοί- 

οὲΐ α 5οπιπι ἔιδαε εί αἆ πιοπἰέπι αγαεπέεπι, 5εῖ αοσεδδιδἐῖ αἲ πιοπέεπι 

Αίοη εἰ οἰσίίαίεπι ἀεί εἲο (σιἀείαν Ἠϊο νεχὈί5 α πιοπίεπι αγεπέεπι ροβία5 

εχρ]ἱεατί ψήλαφωμ. και κεκαυµ. πυρι 418Π Ιεε[ίο ψηλαφ. ορει «οΠΗΥ- 

πηατί). ΟἨχγβοδίοπηππι ᾳποά αἲῑπεί, Ρο {εβίε Ἰεοιῖοπίς ὁρει Παβοτί 
ΏΟῦ Ροίεςί, αππι 1ρ8θ Τη εοπι”15 ἀῑσαί τί τὸ ψηλαφώμενον πῦρ πρὸσ 
τὸν ἀφηλάφητον Θεόν. Οετϊεβῖπιαπα νεγο ἵῃ Ηθτῖς ΟΠτγκοβίοπηί 5α6- 

ΡΙΦ8ΙΠΙ6 ΥετΏα δαζχὰ αὉ 1ρ5δο αἀδετῖρία ΠΙΑΠΗΤΠΙ αΙΙΕΠΕΠΙ ῥρ885ᾳ 6556, 

πὲ ἱποπ]εηίεγ οοάΊᾳρ 5αχίὶ βαεοιι]! απε]/(εγὈγίβπο ΠοποϊΙαταπω ἵπ λαί- 

1Π8εΠ} ἀοσθίπγ. Αριά ΤπεορΗγ]ασίαπι γε αἆ ΙαπΙάαπα ρετάοῖ - 

απ] ές Ἰη οοπ1 επἶπι ποπ Ἠαδεί αποά ὄρει εοηβτπιαί, Οδίδταπι εαπὲ αἱ 

ὄρει αἁ ῑαπιεπίαπη ἴαπι ηθζθδξατίαπη ἀποβηί τξ ϱἱ {η βοτἱρέαγα ἱρείας 

ααοίογῖ5 ἀθ[αῖδθε βίαίιεπά τη δἳέ, οκ Ιποιγῖα 14 εχο]άῖρφαα ἀῑσαηί, ῬΏι- 

Ρ1ππα οθγίθ ΠΟΠ εβέ απἰπ αποίογῖ{ζα5 α {881018, 41οδ Παβθί οπαβεῖο νο- 

66, 4 1{οἵ6εΠῃ ἑαπίππη Ποπ νείεέ 64Πῃ αἀάθτα (Ἰπίεγρτείες Ὠας 1Ώ Υθ ΠΟἨ 

π]π]ο Ίοσςο Ρροπεπάϊ 5ππ{). Αίαπο αααετίίαγ 8η τθοίθ ῃγο 86Ώ51 ]οςἳ 

οἱ εοπἰεχία ροδίπ]επί αἀάαπιεπίαπι. ΜΙΗ απἴάεπι νἰάείαν ψηλαφω- 

µενον και πεκαυµενον πυρ ἀθ 1ρ5ο πιοπίε ατάρπ{1 ἀῑςϊ αο γετο ροέαίβ5δθ 

ἀἱοι, Θποὰ ν. 93. 5αΏεθφιι{ {πχ ,,σιων ὄρευ, 6ο πι]παβ τεφιἰτ]ὲ ψηλα- 



882 19, 19. ΠΡΟΣ ΕΒΡΛΔΙΟΥΣ 

Δ δν -./ Ν ΄ Ν 

Ἠκιο,16 καὶ γγόφῳ καὶ ζόφῳ καὶ Θνελλῃ 19 καὶ σάλπιγγοσ ἤχῳ καὶ 
φωνῇ ῥημάτω», ᾗσ οἱ ἀκούσαντεσ παρῃτήσαντο μὴ προστεθῆναι 

. 2 -- / ο 2 ο» Δ Ν / 9 .] η 

Έκ1θ]ς αὐτοῖσ λόγον" 20 οὐκ ἔφερον γὰρ τὸ διαστελλόμενον ' κἂν Θηρίον 
, -. / / . 

Ῥιο19 Θίγῃ τοῦ ὄρουσ, λιθοβοληθήσεται' 2] καί, οὕτω φοβερὸν ἦν τὺ 
.. - ιο] .-4 ΄ Ν 5: 

φανταζόµενο», Μωῦσῃσ εἶπεν ἔκφοβόσ εἰμι καὶ ἔντρομοσ' 22 ἀλλὰ 
’ 2) Ν ο» 

πρυσελ/λυθατε «Σιὼν ὄρει καὶ πύλει Ψεοῦ ζῶντοσ ᾿Ἱερουσαλὴμ ἐπου- 
ο Ν Π 4 Υγέλ - ϱὃ οἲ - 5 λη ’ 

ρα21ῷ, και µυριασι/ αγγελΩ:’ Ζ9 πανήγυρει, και εκκλ/σιᾳ πρωτο- 

φώμ. ὄρει, Ροβίᾳ παπι νογδι5 90. ἆθ Ιπίεταϊοία ΤΠΟΠ{Ι3 εοπἰγθεἰα{{οπθ | 

Ιπιεγροβῖϊταθ θ6δί. | και πεκαυµενω (νροᾶᾶ βία αἱ Ἰια] αι]αομπη αοσεβοἰδί- | 
ἴεπι νε] αοοεδιδή. Οοπίτα ἀἱδριίαί 1,οῦτας͵): ϱ8τ3 Ρ5-ΑΙΙδΊ κεκαλυμµενω. 

Ῥταείετθα 9813 Πατ] β4Ἡ «ΟΡ ΑΤΙΑ ΟΠΠ και | καιζοφω(α)”) εσπα νΝ”ΑΟΡΤΡ 
1. 91. 99. ΤΙ. τὸ. 80. 19Τ. Ειίλα]οοᾶ ,,, ς και σκοτω οΠι ΝΕΡΟ ΘΙΟΣ, 
αἱ ρ]εν Οµτ Τ]άτί Ώαιη αἱ]... Κοπι; ΑΠ και ζοφω και σκοτω εκρτίπι 

19. φω. ϱηµ. ἠσ οι ακουσαντεσ (54Ἡ φοσεηι υΕΥΡΟΥΊΠΑ (1απι φιιῖ αιάἑνεγαπ) : 

«ΟΡ οοοέπι υετὂογιωπι φΊιαε ποπ αιαάζυσγιιέ | µη (εἰ. Ἀθ): ν”ρ 10. τὸ. Οἱ 

ΏΛΟΒΟ 3 ΒΕΙΏ Θ(ΠΙΟΒΟ13 δΕΠ ϱΠ1 | προστεθηναι οΝΠῃ ΔΟΡΚΕΙΙΡ 8] ΟΠΠ (191. 

προτεδειναι) εἰο .... 1Π8ᾶ πΙα προσθειναι ουΠΙ Α 

20. θιγη: κ Θιγει | λιθδοβοληθησεται 9ἵπο αἁάίαπῃ οµΠΙ ΝΑΟΡΚΙΗΜΡ αἱ 

Ίοηρα Ρ]α (19 αρ Βοτ]) ἆ ἔ νς τε]] ΟΥ Ἐπίλμα]οοά Τματί Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ 

Οεεζοπ..,,ς(Ξ συ 52) αάά (1: εκ ΙΙΧΧ) ή βολιδι σατατοξευθηήσε- 

ται ΕΠΙ ΙΠΙΠ8Ο αἲσ1ά ραμοῖ (οδ6ς Ἱπθρίε αάῑΙξ Ροβί και ουτωσ 

νε 1.) 

91. οὕτω οἳπῃ ΝΑ οίο ... Τί ουτωσ οπι ΝοςΡῦΘίεΙΜΡ αίςο (ρ8τ" οἱ) οΠ11858, 

αγ]]αῦα) | ἦν (μο): νἩ 1Τ. η | µωυσησ επι ΝΟΚΙ, αἱ Ίοηρε ρία (19 Ἱ. 6. 

ΟΠΙΠ αρ Ῥοχ]) οίο...ς (αυ 1 τί Τ, 14.) µωσησ οι ΑΡΜΡ αἱ πια ... 

αγ] αάἁ επίπι | εκφοβοσ: Μ α119 Ο]επιδθ Πῦθγε Ο0ἨΥΠΠΟΡΕΣ μάτι ΤΗΡΗΥΙ 
ἔμφοβοσ (Ν εφ.) | εντροµοσ: ΑΡ εκτροµ. (1: ομῖμ5 {ΟΥΠΙΔ6 ΑΧΕΠΙΡΙ8 

η Τμ95. Βίορὴ. πο Ἠα επί) | ίο νετοα Ρταερεπί 0 σ Ίμῃ: (οὖν 

ἔφερον γὰρ -- ἔντρομοσ): “"άλλὰ προσεληλύθατε. Ῥταείοτεα Ίμπ ν. 21. 
Ροβέ καί απἲθ οὕτω ΠΟΠ Ιπί6χρς. 

99 αλλα: λουγαρ (::6Εν. 18.) | ϱ" σειω» | οφει: αεί που εκρεῖπι | 
χαι αηΐθ πολει δἳ. Οµ1185-. Τ14. τάτ ϱ(α110 ο ἡπί 2281. 395 ο(αΗῦ Ἐβάειη 804 

θ{688 445. 4δ4 545 ϱαεμ]οί τιατίΨ ή ρα] 1199 ϱ{Ρρ5 583 ο[αΗὈ οίο ... ϱἨ ἆ αθεἩ 

Ἠ1]585 (ν]ᾶε Ροβ!) οπη καν | Τατ] οΠΙ και πολει (αἄ δίοπ πιοπέεπι ἀεί υζυῖ 

Ηἱεγμδαίεπι) | ιερουσαλ. επουρανιω (Α3 -ρανιων): Ῥ3θίε ἆ επουρ. ι- 
ρουσ. 11ῦετε Η1Ι55: 4οεεᾷαπιι αἆ Φδίοπ πιοπίεπι, αἲ δαποίαπι Πειιθα- 
Ίεπι οἰυαίεπι, 5εᾷδὸ .,Εἲ ταχβαπ Ῥασ]ας: Τος αοσεδδϊδέῖθ αἲ δίοπι πιοτι- 

έεηι εἰ αἆ οἰνίαίεπι ἀεὶ υἐυεπάο Πίεγιδαζεπι"'. | µιριασιν ο. ΟΓ1.155: 114 
ἀε]αγ1αῖ ϱ15/199 (4,114 ἘαβάΕπΏ 804 ϱ{Ρ5 191: 301. 515 ας588Ρ εἰς, Ιἴεπ Ρ5.... 

Ρ" µυριων αγιων, Ρὺ µιυριασιν αγιων .... ΟΥΣΤΙ εκ εἆδΡΟΠΕΘΓ μυριαδω». 
1μαίϊπος οίς ν]ᾶθ Ροδί. | και μύριασιν αγγελων ""πανηγυρει: ἓ νε 

(ρταερτθδβί5 5εζ αοοεβθἰθὲίθ αἆ δίοτι πιοπίεπι - Ιίεγιδαίεπι οαεἰεθίεπι, 

ςἰπηϊ έες ἆ) αἱ οπωζέογωπι πιζέωπι απφείονιπι |Γγεφιιοπέίαπι (5ἱο Ε νβεὶε 

ἀεπιῖὰ ἐο], 8εά απ. {ὰ γεφιεπέίας, 8114εἈπι γεφιιεπέέωπι) ἆ εἰ πιωζὲειζί- 

πεπι απφείογωπι 7γεφιοπέεπι (ΡρεισθἩς εέ εεο]οθία), Ἱνατ] εί πιιι]έοτπι πιῖ- 



- Ν - - ’ Δ 

τόκων απογεγραµµέγων ἐν οὐρανοῖσ, και κριτῇ Όεῷ πάντων, και 
᾿ / Ν ’ / 

| πγεύµασι δικαίων τετἐλειωμένων, 24 καὶ διαθήκησ γέασ µεσίτη 
2 ” Λ ΄ ε » ο - Ν ν ᾿4: 
Ἰησοῦ, και αἱματι ῥαντισμοῦ κρεῖττον λαλουντι παρὰ τὸν “1ρελ. 

ή Ν - ο 3 Δ ” - ) 

| 20 βλέπετε μὴ παραιτήσησθε τὺν λαλοῦντα᾽ εἰ γὰρ ἐκεῖνοι οὐκ 
« Λ - π ᾽ - 

ἐξέφυγον ἐπὶ γήσ παραιτησάµενοι τὸν χρηµατίζοντα, πολὺ μᾶλλον 
ἡ 
ες ε 

ζὔυπι απ εἴογιήπι πέίογηπι Γγεφεπέεπι (ΡετΡεΠΒ εοοζεδίαπι), ΑπιῦἙλΌς] 3,3 

: (ρυαερτοδβῖς δεζ αρργοφιζπῳιιαςδέέ5 Φέοπι πιοπέέ εἰς) εἰ ἄεσεπι πιζτῦιδ ζαε- 

᾿ ἑαμίζυπι σπφεἴογηπι, 8εἴἩ εἰ πιγγίαᾶεε ἰαείογωπι. Ῥἰπαϊέεν Ο Υ1Ι 351 εί 

ππιιζ ιά πεπι απ εἴογπι οοἰζαιάαπέζιηι εί εοοζεδίαπι ρηζπιέσογιπα, Ίεετα 

330 οἱ εοσἰεδίαπι ῥΥἰπιζνογηπι αδογερίαπι ἴπ οαε[ῖ εί πιιζιοίπεπι απιφέ- 

(ογωπι οοἰζαιιζαπέύιπι ἄειπι. ΟΕ ο{. ΗΙΙ 393 εἰ Ίιαεο ΠΠίεγηδαῖεπι εδἰ ία φζ- 

ἄεπο εοοἰεδία απφεζογ πι πια [ιοί Πε επιέζια. 

25. ἀγγέλων πανηγύρει, καὶ: Ίαπο 5Ιηρα]οχαπη οοπ]αεἴίοπεπῃ αρηοδουπέ 
ΑΟΙΝΜΡ ΙΤ. αἱ Ρ]α (Βοτί αἀδοχὶδῖί 9, 1Α8ΠΟΒ ν]άς απίς), επι Οσ1τ14 

οἱδ)τὸθ (πίχοα Ίοεο η] αἀάῑῖ ροδἰ πανηγυρει) Ἐβδαεπι δέ ΘΙ54ΕΡ (αἲ 

05). ΟΕ εἴ. Βας1ὔσῦ νερου. επουρανιω, ε’ ή πανηγυρισ αγγελων και εµ- 

χλη. πρωτοτ. είς. Νες α)ίει εἀἰἀεταπέ ς αὐ Φή.... ςε ἀγγέλων, ὅπαι- 

ἠγύρει καὶ ἐκκλ., Ώωπ μυριάσι, ἀγγέλων "ὃπανγηγύρει καὶ ἐκκλ. | και 

εκκλησια: ΑΠ α)1ασἨπη εί εοοἰεθίαγπα, 196 ΑπιζἍἙυἒΙ Σι” ρογρευ5 ῥΥπιζεὲ- 
φαγπι, 864 ἐΡ 55 πἲ νο | απογεγραμµιεγων ε) οὐρανοισ «ΙΙΙ ΝΑΟΡΙΜΡ 

1τ. ὃτ. 4Τ. τι. τὸ. 116. 19τ. 1Ττ. 118. 119. ἆ [νρ βγιΣεὮ β4Ἡ ϱ0Ρ ΔΣΠι 
αθί]ι ΙρπίπίροΙ ἐΡῃ 5 (εκκλησ. πρωτοτ. απογεγρ. εν’ οὐρανω) ΟΥ1)184- 111: 
31114 ο{ἵπί 2,381. 430 Ἠ)μςπιατο 196. 165 ϱ{Ρ5 191. 201 ο(αΗ5 ἘἙπιμα]σσᾶ ϱἨγογ5ά 

Οοβπη{δ (απογεγρ. εν ουρανω) αἱ πια. ΟΕ αἱ, ΟΙεπιδὸ τα πρωτοτοκα 

τα εναπογεγραµµε)α ἓν ουραγοισ, Μει]Τ1Σ και πρωτοι των πρωτοτο- 

χωΝ τέκνων απογεγραµμµ. εν ουρ.... ς (- αυ 52) εν οὐρ. απογεγραµμ.. 

εππη κ αἱ Ίοηρε Ρία Οομπι"τά Ώαπ] αἱ | πιευµασι (-ασι αἱ ΝΑΟΙΝ θίς: 

Τ1 π{ ΡεΡ εἰς -ασιν): ϱ3" ἆ ἀαεπι]ά Οομπιήδ πνευµατι | δικαιων τετελειω- 

κενων ({ νε Μπδίογιήπ ρεηγεοίογπι): ϱ" ἆ δικαι. τεθεμελιωμενων, {πβίο- 

πι παίίογαπι, ΗΙ1494 αρίγέέαιπι ἵπ ἀοππίπο Γωπάαέογιηι ... ν΄ τέλιων 
δεδικαιωμιενοισ (Ώοπ 1έθιη αὐ) 

94. µεσιτη: ΡΕ1" 109. µεσιτησ | κφειττον (αεί. ἆ (νρ πιεἰιθ) 6ΝΠπι ΝΑΟΡΚ 

1ΜΡ αἱ Ίοηβε Ρ]ὰ (οτηπ 195 αρ Βογί) εἰς... ς (Ξ5 αὖ Β2) κρειττονα απ΄ 

1Τ. (-ττωνα) 4τ, αἱ νὶκ πια Τμάνγί Οοαπι”ῖά |. παρα τον ΟΝΠι ΔΑΟΡΕΜΡ 
αἱ Ίοπρε Ῥ]α (ἆ ἕνο πιεῖᾶι Ιοηιεπίεπι φπαπι 40εῖ) Οµ:19 (ρευρῖί απἱ- 

ἀεπι το γαρ του αβελ ελαλησε) Επίμα]εοά ΟγτεΙαρΏΣ! Τ]άτι (αάά1ι 
απἱάθχῃ το μεν γαρ του αβελ αιμα αδεται) ΟἨτοπῖ Οοβπιάτ” Ώαπι. 

π΄ παρα το εππι 1, Ὦ 106. 108. αἱ {οχεῖὸ (5 αρ Βοτί) ΟΥΤΑΔΟΣ52Β α], 
Πε Βαβέσὰ 555 Ῥτοςθδα 3 παρα το του, 5δεᾷ Ῥαβέοᾶᾶ εἰἴαπῃ παρα το 

εν παρα το 

920. τ. λαλουντα: ϱ" ἆ Ἠαγ]" βα) αεἰἩ αάά Ὁυμιν (ἆ π νοῦιϐ) | εξεφυγον 

ζππῃ ΝΤΑΟΡ ΙΤ. δτ. 118. εαεἰχί ΟΗ1415 ΟΥΥΔάΤ4 Ώαπισοπι, Τέοπι ε[Γφογιιηί 

ἆ ἔνρ...ς ΤΙ εφυγον επι Νερε(εί” εφυγανγ)κΙΝ αἱ Ρ]ει Τατ Ώαπι 

ἵχί οἱ ] επι γησ ΕΠΠι ΔΑΟΡΚΙΙΜΡ αἱ Ίουσε Ρἰὰ (οπΊη 19 αρ βοτί) αὔπῃ 

Οµσ 419 Είμα]εοά Ογτβάτάφεσ]ου Τμάτί αἱ ... ς (-- 68 Βσ) επι τησ 

ΤΙδΟΗΕΝΡΟΒΕ, Ν. Τ. Ε4. 8. 5 Β 

ΠΡΟΣ ΕΡΡΑΙΟΥΣ 15.9: . 8845 



Ἠαμε 4,6 

8394 15, 26. ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ν, 

ς τΦ ” » - / ους ι - 

ἡμεῖσ οἱ τὺν απ ουρανῶν ἀποστρεφόμενοι, 26 οὗ ᾗ φωνή τὴν γῆν 
πρ , -- ον υν , κο] Πω τα η 3 

ἐσάλευσεν τότε, νῦν δὲ ἐπηγγελται λέγων ἔτι ἆπαξ ἐγὼ σείσω οὐ 
- 3 Δ 3 ν ς πα -- 

µόνον τὴν γῆν ἀλλὰ καὶ τὺν οὐρανόν. 3 τὺ δὲ ἔτι ἅπαξ δηλοῖ - 
- ’ 4 ΄ 

τὴν τῶν σαλενομένων µετάθεσιν ὧσ πεποιηµένων», ἵνα µεύῃ τὸ μὴ 
η ὣὼς η 2 

σαλευόμενα. 35. διὸ βασιλείαν ἀσάλευτον παραλαμβάνοντεσ ἔχω- 
ῃ ς σς / ΄ -ς ον μεν χάριν, δι ᾗσ λατρεύωμεν εὐαρέστωσ τῷ Όεῳ, μετὰ εὐλαβείασ 

(μας ὴ) : Ν Ν « Ν « - - 

Ῥι4, 2 καὶ δεουσ᾽ 399 καὶ 7άρ ο Όεὺσ ἡμῶν πυρ καταναλίσκον. 

γήσ ο ΠηΙΠΙδο να ππα ΟΥΤΒάΤΗ Ρ)Τ]οῦ Ώλαιη | τον Ροδιά απῖθ 

χθηµατιζοντα ΕΠΙ ΑΤΑΟΡΝΜ ΙΤ. Επίμα]σοᾶ ΟγχβάἨ ,., ς Ροη απίε 
επι [τησ] γησ επ ΑΕΚΙΡ αἱ] Ρ]εν Ον ΤΠατί Ώαπι αἱ; ὃτ. 68. τὸ. 80. 

116. 197. παραιτήησαμενοι τον επι γησ χρηµ. | πολυ οππῃ Νδορ” 11. 
ων ς πολλω ΟΠΠ ΡΕΚΙΜΡ αἱ ἴθτο οι ΟΥ Εαίια]οοὰ Ογγβάτά Τά 
ῬΏαπη αἱ | ηµεισ: ο 40. 4Τ. υμεισ | απ ουρα)ων 6µΠὶ ΔΟΡΚΗΡ αἱ μία 
Ἐπίμα]εοὰ Ογτβά ΤΠμάτί Ώαπι α].... ΝΝ Ὁ 133 τὸ. α] ἴογεῖ (8 αρ Βου) 
ΟΗ1315 απ ουραγου 

26.ου ή φωνη: ν 40. 109. οη) η | τοτε: βἷς εἰ. Μ (ΠΟΠ ποτε) | επηγγελ- 

ται: 1Τ. επαγγελεταυ | ετι: 19. 4Τ. 114. Ογτβᾶτέ οτι... Μ οτι εστι | 

απαξ εγω: Ὁ ἆ εγω απαξ | σεισω (Α0” Φα) ουπι ΝΑΟΜ ϐθ. ΙΤ. 4Τ. 0133 
τι. τὸ. 80. ἓνςσ ΥΙΟΣ 841 6ορ αθίμ ΑίΙδ5ό Ογτᾶά ή Απάν εξ Ατοζι 
8ος 12 ϱ{16018 (αἱ, 0οβπαδ1” 5εἆ τεδρῖοῖΙί οἱ Ῥγορ]είας 6{ Ῥαι]ῖ 1ο605) 

εως (5 αὖ΄ 2) σειω επι ΤΡΚΕΙΡ αἱ Ρἱετ ἆ αγ Φιαεβεοτίμος ϐ Αι 

«445 01418 Εαίμα]εοὰ Τμάτί Ώαπα αἱ (:: ΠΧΧεᾶ ΝΑΗ σεισω, 5θᾶ αἱ 
πηας τξ θίίαπα ϱ4 ΟΤΩΡΙ, σειω). Ῥτεείετεα ϱ" ἆ αάά λεγει. | την γην: 

Ρ (1ρ5ε”) εαρρ] γην 5αρτα 1πθαπῃ 

2Τ. ετι: 4Τ. οπα | την απἲθ των σαλευομενων 6ππη Ν”Α0 ΙΤ. Οο8ΙΛ913...ς 
ΤΙ Ροδί των σαλ. «ΠΠ ΔΕΡΟΚΙΡ αἱ Ρρ]εν Αι: Οµν Επίμα]σοά Τ]μάτε 

Ώαπῃ 4]... ΡΜ ΑΡ ΟΠΠ ΡίάἨ6 | µεταθεσιν: 008513 µεταστασιν | 

ΟΠ1 ἵνα µεινή τα µη σαλενυοµ. 

96, εχωμεν επ ΑΟΡΒΕΙΙΜ αἱ Ρρ]α ἀθπιῖά ΑΥΥΞ6Ε ϱ0Ρ ΑΥΠΙ 01129 (ἴπ (εχία 

εᾶᾷ εἰ εὰἆ νατίαπε, 5εἆ οοπι"0 τουτέστιν εὐχαριστῶμεν τῷ Θεώ, ϱέ- 

ῥαιοι µένωμεν) Ειίμα]εοά Έαπη αἲ.... κΚΡ 1Ττ. 91. ὅτ,. τὸ. αἱ ρ]ας25 
ἆ (νρε]ο απι {ὰ ασ] {οἱ αεἰλα!ϊτ Α{559 Ογτίγῖ 610 ΑπιΙος1345 0ο βιιι515 
έχομεν | λατρευωµεν επι ΑΟΡΙ, ΙΤ. αἲ πια ΟΥ 7Ο ΟγτΙη 61ο Τ]άτί 
0οβπιδ15 Ώαπιόοπι (εὐχαρίστωσ φησὲ λατρείωμεν), Ι{6Π δεγυίαπιι5 ἆ ἓ 

νρ... ἀΌ λατρευοµεν ΕΠ ΝΚΝΜΡ αἱδὺ (11 αρ Βετί) αγ Αι: Ο]ς 
πιοδς» Ἠίμα]σοᾶ (Γαπηϊχί) ΤΗΠΡΙΊΥΙ Οεςο | ευαρεστωσ (4 ἓνρ Ρίασειίεβ): 

ρΕ13 09, 66. {56Υ ε’χαριστωσ [ µετα: Ὁ Οοβπιδ1” µετ | ευλαβ. και δεουσ 

(αὐ”) ουπα κ”Αορ” ΙΤ. ΤΙ. Τὸ. 80. 197. αὖπι ΟΗΣΙΠΟΡΟ1 5611 Ἠίμα]εος; 
{εεια. ΑΥΥΦΕΝ (ομηι υεγεσιώιάία εἰ ἐὔπιογε), ΠἱθπηΥΙ ΒαἩ σορ ... Νο(8εἀ γθ- 

εὐτπία ῥτίπια βοη]ρίατα)ΡΌοί(ΜΡ ευλαβ. και αιδουσ, 4 παπα ΒογῖρἔαγαΙΗ 

οιἵαπη αχρτίπιθγα νἰάεπίαχ ἆ πιει εί υεγεοιµιάία, { να πιείι εἰ γευεγειέτα 

ως αιδουσ και ευλαβειασ εππι ΚΙ αἱ ρίεν ΟΥ") (τουτέστι μηθὲν 
ἰτὰμὸν φθεγγώµεθα, μηδὲν ἀναίσχυντον) Τ]μάτι Οοβπιδῖ” (αάά ἴηδι- 

ρεγ και δεησεωσ) Όαπι αἱ. Πμερῖῖιχ εαΙ ευλαβ. και φοβου (120.) οἳ 

ὀεουσ κ. ευλαβ. (115.) 



- 

ΠΡΟΣ ΒΡΒΡΛΙΟΥΣ δν θα 

ΧΙΠΙΙ. 

« ς - 3 ’ . 
1 Η φιλαδελφία µενέτω. 3 τῆσ φιλοξενίασ μὴ ἐπιλανθάνεσθε 

διὰ ταύτησ γὰρ ἔλαθόν τινεσ ξενίσαντεσ ἀγγέλουσ. ὃ μιμνγσχεσύε α Ἰσ αρ 2 ο αφή 
- « , ον « ν 9, 4 

τῶν δεσµίων ὧσ συγδεδεµένοι, τῶν κακουχουμένων ὧσ καὶ αὐτοὶ 
2) / ς - ΣΧ ς , . 

ὄντεσ ἐν σώματι. «3 τίµιοσ ὁ γάµοσ ἐν πᾶσιν καὶ ἡ κοίτη ἀμίαντυσ 
| Δ ως - [4 / 

πόρνουσ γὰρ καὶ μοιχοὺσ κριεῖ ὁ Δεύσ. Ὁ ἀφιλάργυροσ ὁ τρύποσ, 
- - . ο) 3 2. ’ ” 

ἀρκούμενοι τοῖσ παροῦσιν᾿ αὐτὺσ γὰρ εἴρικεν' οὐ µή σε ἄνῶ οὐδ᾽ 
/ στὸ - « - ὃ 

οὐ µή σε ἐγκαταλείπω, ϐ ὥστε Βαρροῦντασ ἡμᾶσ λέγειν κύριοσ 
5 α΄ , 5 ο ον . ’ ; ” 
έμοι ῥογθόσ, ου φορηθ/σοµαι' τί ποιήσει µοι ἄνθρωποσ; 

' , - « ο α σα / ας οκ 
τ Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἴτωεσ ἐλάλησαν ὑμῖν 

τὸν λόγον του Ψεου, ὧν ἀναθεωροῦντεσ τὴν ἔκβασιν τῆσ ἀναστρο- 

29. καν γαρ οαἳ. ΟΥ3513 είς... 3 ἆ κυριοσ γαρ 

ΧΠΠ. 1. µενετω: νςδοἱο ἀεπιίά [οἱ αΠεμπι ΑΥΥΣΟΏ αγ ΑΤΠΙ αάά ὕι υοὐῖς 
(πο 1ξετη απ {1 λατ] α)1αεπι) 

3. τησ φιλοξενιασ (Α8): κ την φιλοξενιαν | δια ταυτησ (4 ἓνρ γεΥ απο): 

κ δι αυτης | ελαθον εἰ. νοζῖε απι μασ)” αΙασλνας,, Ε δα ἀεπηῖά σι” 
Ίαχον ἴο] Ρίασιεγιιπέ; ἆ αἰάἰσεγιωιέ (εµαῦον 9) 

ὃ, δεσμιων ... ϱ" δεδεµενων | κακουχουμεένων επι ΝΑΡ” ΙΤ. αἱ ρ]α ΟΥ 
ΤΠάτί Ώαπι αἱ]... ΡΕΚΙΜΡ ὃτ, ΤΙ. αἱξὸ Επιμα]εοᾶ ΑπΙΟΟΗΙ156 κακο- 
χουμ., ο πακωχουμ.. 

4. εν πασιν (46. οι εν): 983 ΤΙΣ 109. (είαπι αρ αὖὐ ασια εἆ) Ογτητῦά Όιὰ 
1209 Ἐρίρμθξ 068114. 519 Τμ ἀτιπῖοερὴ 191058 ϱ{9,555 ΤΗΡΠΙ]αἱες αρ αα]1 

9533 οπη | γαρ (α΄) επ ΝΑΡΊΜΡ ἆ να σορ Εαιμα]εοὰ Ῥτίπι α]...ς 
ΤΙ δε οππι οΡΕΚΙ, α] οΙΠΗΠΣΙ Ε ΑΥΥΣΕΗ αΘἴἨΤΟ αγά Ο]οπιδ Εδάκτη 55 ιά 
ἵπ Έριχ” 1δά 0488114. 515 ΑπιρηιιοςμἝτὸ ΕρΙρΗΡ5 Ον Τμάτε... δ8. νρ 
εοᾷ αβΙΠΡΡ οπι 

δ. αρκουµενοι: Μ -μενοσ | εφήκεν: οξοἳΣ (αἱν1) εφ | εγκαταλειπω (3 

Τ)ΑΠΙΡΑΙ15 εγχατ-., ΠΟΠ 18611 ΝΑΟΡΟΚΙ,ΜΡ) ΟΝΠΙ ΝΑΟΡΕΚΙΙΝΡ 1Τ. αἱ Ρεχ]ηι 

απ 18, 5 

10, 54 

1ο5 1,5 
Ρε 81, 6 

Ῥς 11Τ (118), 6 

(6 αρ Ῥετί) ΟἨΥΠιο563 Ἠαιμα]εοᾶ Ταπιρατίδθθο ...ς 1 εγκαταλιπω . 

επ ϱ” αἱ ρία Οεπι(ὔδ Ογ151 Τμάτι Ώαπη αἲ Ἡ. 1. ΤΗΡΗΥΙ τ: Πα ΤΧΧΝ. 

εᾱ, 5εᾷ ΑΒ αἱ εγκαταλειπω Ὀειί 91, 6. Ιέοπι ἄεπ 28, 15. 

6. ημασ λεγειν οΙΠΙ ΝΔΟΚΗΡ εἰς... Ρ8Η Λεγειν ἡημασ, Μ ΡΙ8Π8Θ οἱ μασ. 

Ἐκ Παβηϊς ἔνο τα αἱ ουπ]άεπίεγ ἀἰσαπιμς, ἆ ία αιάξεπίε (αι επίεν Ὁ 

αιζεπίες) ἀἰοῖε | ου φοβηθησομαι επι πἲορ 1Τ. 1083 ἆ ἓνρ βγτ»εῖ 

εορ αείµ....ς Τί ρταθείη χα: Ίμῃ [και] επ ΝἔΑοῦΡΚΙΜ αἱ Ρεν αγπι 

Ον 1 Επίμα]σοᾶ ΤΠάτε Ώαπι αἱ :: και ου εἰίατα ΓΧΧεᾶ ϱί ΑΗΝΟ; 5εὰ 
οπι και αἲ αἱ Ρας ΟΊειη αἱ | τι ποιησει: 413 τι ποιηση, βἰπαϊ] του «ιίᾷ 

Ζαοἶαί (αἱ Ῥεπάεαί α ρταερτεθεῖς) ἆ ἔνρ | ανθρωπυσ: Ἱἴα εἴῖαπι Ὁ (ο 

αγΙσα]15 ῬεγτρμαΓαΠῃ Ρτε]ο εχ1{) 

τ. ηγουµενων (4 ἐνρ Ρταεροδογιήπ): υ” προηγούμενων | αναθεωρουν- 

τεσ: 6 -0ήσαντεσ 
593 



, 

856 15, δ. ΠΡΟΣ ΕΡΒΡΑΔΙΟΥΣ 

φῆσ μιμεῖσθε τὴν πίστιν. Ὁ ᾿]ησοῦσ Χριστὸς ἐχθὲσ καὶ σήμερον ὁ 
αὐτὺσ καὶ εἰσ τοὺσ αἰῶνασ. 9 διδαχαῖσ ποικίλαισ καὶ ξέναισ μὴ 
παραφέρεσθε᾽ καλὸὺν γὰρ χάριτι ῥεβαιουσθαι τὴν καρδίαν, οὐ βρώ- 

µασιν, ἓν οἷσ οὐκ ὠφελήθησαν οἱ περιπατοῦντεσ. 
Ὅ 109 Ἔχομεν Θυσιαστήριον εξ οὗ φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν 

οἱ τῇ σκηνῇ λατρεύοντεσ. 11 ὧν γὰρ εἰσφέρεται ζώων τὸ αἷμα 
Ας , Δ ο Ν - ’ 

περὶ ἁμαρτίασ εἰσ τὰ ἅγια διὰ τοῦ ἀρχιερέωσ, τούτων τὰ σώματα 
Τιν 4, 12 / / - 4 τς ᾿ 

Μι οι κατακαίεται ἔξω τῇσ παρεμβολῆσ. 132 διὸ καὶ Γησοῦσ, ἵνα ἁγιάσι 
- .] σα ΔΝ 2! ιό ” ΄ 

διὰ τοῦ ἰδίου αἵματοσ τὸν λαόν, ἔξω τῇσ πύλησ ἔπαθεν. 19 τοί- » ὃς { ή 
2 { . Δ δν κ ”ς - - Ν 2 ο 

νυν ἐξέρχωμεῦα πρὸσ αὐτὸν έξω τὴσ παρέµβολησ τὺν ὀνειδισμὸν 
στ] -- η . 14 2 Ν ελ στ / / 2 Ν 

αυτοῦ φέροντεσ ου γαρ έχομεν ὧδε µένουσαν πὀλιν, ἄλλα 
49 (50), 15 /’ -ά κ Ἠλ μμ τὴν μµέλλουσαν ἐπιζητουμεν. 15 «1 αὐτου οὖν ἀναφέρωμεν ὃυ- 

8. εγθεσ επι ΝΑοἳ Ρ”Ν (516)... ς γΦεσ επ ΟὔΡεκτ, 8] οπιην]ᾶ Οτ1350 αἱ 
3118 ΑΕΠΙΣ15. 811 Ογταν 11 ἘρΙΡΗΙΟύ5 Ἐπίμα]εοὰ Ογτβά Τά α] πα | αιωνασ 
ΟΙΠη ΔΑΟΡΟΚΙΜΡ αἱ οπιησ]ά ῥνρ τα]] ΟτΟί5 αίᾳ.... ϱ” ἆ αά αμήν 

9, παραφερεσθε «η ΒΑΟΡΜΡ Ὁ 1Τ. 95. 91. ὃτ 9. 46. τὸ. τὸ. 80. αἱ 

ΡΙα (8 αρ Βονί) ἆ {νρ (ποίᾶε αὐάιμαῖ, ἓ ποῖ. οὐᾷμαί, ἆ ποῖ. αζάιμοί) 8ΥΧ 
86Η ϱορ Βα55,405 Ον Ἐπίηκ]εοᾶ Τμάτί Ώαπη (εἰ. Ώαπιραι5) Οες (τὸ δὲ 

παραφέρεσθαι ἀπὸ μεταφορᾶσ τῶν µαινοµένων, τῶν τῇδε κακεῖσε 

παραφεροµένων εἴρηται) ... ς(Ξ αὐ 55) περιφερεσθ. οππῃ ΚΙ, 4Τ. οδςς 

αἳ πια ΤΗΡΗΥΙ (ὅρα δὲ τὸ περιφέρεσΦε, ὧσ ἐπί τινων κούφων καὶ ἐν- 
ταῦθα καἀκεῖ ῥᾳδίωσ περιαγομένων) | περιπατουντεσ επ ΝΑΡ... 

ς Τϊ περιπατησαντεσ εΠΙ ΝΕΟΡΕΚΙΜΡ αἱ οτηπὖ1 αχ ΟἩν Εαίμα]δοά 

Τιάτί Ώαπι αἱ 

10. εχοµεν: 1, Ἠδ6ῦ εχωµεν | εξουσιαν οἴΙπι ΔΛΟΡΒΕΙΞΕΡ αἱ οιπησ { νρ οορ 

αθίΏὮ ΣΙ (5ΥΥΣΕΝ 6ᾳ φιιο ποπ εδέ ἴμβ εὔεπαι) Ο)15Η (εξουσ. ουκ εχ.) Βιι- 

ἐπα]οοᾶ Τ]άτί Ώαπι αἱ ... ΤΙ οτι οππι ΡΜ ἆ Ώαπῃ 

11. ζωων: ΡΕΤ" ζωον | περι αµαρτιασ επι ΒΟΡΡΚΜΡ αἱ οπηηΥ]ά (βεὰ 14. 
47. περ. αµαρτιων, 80. 116. ἰχαπ8ρ) 4 {νε ΑΥΥδΕΏ ϱ0Ρ ΑΥΠΙ αδἴΒΡΡ Ο)τ 

465 Ἐπίῃα]εοᾶ Τ]ιάτί α] ... Τη Ροβί αγια Ῥοῦ οαπι ο 90. 116., Ιΐθπη 

ΒΥΥΡΟΝ ϱ0Ρ αἲπῃ (αθίµτο ν]άε ρο5ί)... Τϊ οπι εαπῃ Α αθίΗΤΟ (5εά αάά 

Ῥοβί εξω τ. παρεμβ.) | κατακαιεται: Ῥ" καταναλισκονται | ϱΆ παρεν- 

βολησ 

19. νδιου (8. 95. Κ5ΕΙ οικειου): ΙΤ. οπι | πυλησ: Ρ (εί α]ῑππδ αριιά γαι 5 

βεά .,ῦδ.'' Ῥογ ΘΙΓΟΓΟΠΙ ποία{) αεἰὮ παρεμβολησ ... 80. ΑΥΙΣΕΕ Τ]άτί 

49904 (6ρᾷ πο αἆ Ἡ. 1. πες1)16δ. 344) πολεωσ | επαθεν: ν’ οἵ], βαρρ]5 

19. εξερχωµεθα Οῦπι ΝΑΟΝΜ αἱ Ρ]α ἆ {νρ τε] Οµχ Τμάτί Ώαπι αἱ... 9Εἳ 

κΡ 4Τ3 αἱ (ογαῖύ (1 αρ Βοεῖ) Επαίμα]εοά ΟΥγγπΙςερΗ 1916 εξερχοµεθα 

16. δι αυτου: Κ ὅια τουτο | ουν ΟΙΠΠ ΔΕΔΟΡΟΜ αἱ οπιηὂΙ {νρ «0Ρ 8τπι 
αείὮ ΟΥ Επί]α]σοά Τμάτί Ώαπι α] ... (οἱ επύπι ... ΑΡ ΦΥΥΣΕΝ ΟΠη. 
Τίοπι ἆ αέ Ρεν ἑρθιπῃ ο[/εγαπιιδ. | αναφερωμεν (αἱ. Ιγοναβπι ΡΕ αριὰ 
Βι]ογεηδδ”): κΡ αἱ {εγα”ῦ (6 αρ Βοχί) αναφερομε» 
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σίαν αὐέσεωσ διαπαντὸσ τῷ Θεῷ, τουτ ἔστιν καρπὺν χειλέων 
ο - - ΔΝ . λ 

ὁμολογούντων τῷ ὀτόματι αὐτοῦ. 16 τῇσ δὲ εὐποιῖασ καὶ ποινω- 
, ο γκο ο.) : / ν / 3 -- « 

γίασ µη ἐπιλανθανεσῦε᾽ τοιαυταισ γὰρ Ὀυσίαισ ἑεὐαρεστεῖται 0 

θεόσ. 
/ - { { - ο ο - ΄ . τὸ Δ 

1Τ Γείθεσθε τοῖς ἡγουμένοισ ὑμῶν καὶ ὑπείκετε' αυτοι γὰρ 
5 - ς Ν - - ς -- ς 2 [ή σι ορ 

ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὧσ λόγον ἀποδώσοντεσ᾽ ὕνα 
- ” » Ν ΗΕ. Ν 

μετὰ χαρᾶσ τοῦτο ποιῶσιν καὶ μῆ στὲνάζοντεσ᾽ ἁλυσιτελὲσ γὰρ 
ὑμῖν τουτο. 

) ο κ νε λάής , Ν / 
18 ΓΠροσεύχεσθε περὶ ἡμῶν πειθόμεθα γὰρ ὅτι καλὴν συνεί- 

ὅήσιν ἔχομεν, ἐν πᾶσιν καλῶσ Θέλοντεσ ἀναστρέφεσθαι. 19 πε- 
’ - οά ” τά / 2 

ρισσυτέρωσ δὲ παρακαλῶ τοῦτο ποιῆσαι, ὤα τάχιον ἄποκατα- 
- εκ ο 

σταθω υμῖν. 
ς ε η ᾽ - 9 [να λο] ” Β ” ᾽ 

20 Ὁ δὲ θεὸσ τησ εἰρήνησ, ὁ ἄναγαγῶν ἐκ νεκρῶν τὸν ποι- 

μένα τῶν προβάτων τὺν µέγαν ἐν αἷματι διαθήκησ αἰωνίου, τὸν 
΄ - - ς ’ « - Ν - 

κύριον ἡμῶν Ιησοῦυν, 92ἱ καταρτίσαι ὑμᾶσ ἐν παντὶ ἀγαῦδῳ εἰσ 

16. τησ δε: ϱ" τησ ὃ | ευποιῖασ αἱ ΝΡΚΜΕ (ευπυϊασ) εἰς ... Δ0 ευποι- 

ειασ | και: Ὁ (93 9) Τὸ. αάά τησ | ευαρεστειται (5 -στηται): Μ ευερ- 

γετειται 

1π. πειθεσθε: Ώαπιρβδ υποτασσεσόε | υπεικετε: αὲ αθά αυτοισ, Ἱΐθπῃ 
ἓνρ τα] (5εἆ ποη Οτρίας”ὀ), Ιέεπι Οτ1ΠΙ2)951 εἰς ὑπ οπιπίδιις | ωσ λογ. απο- 

δωσοντ. Ρροβί υπ.τ.ψυ. υμ. ο. ΔΟΡΚΜΡ αἱ οπιπΥἶ ἆ ΒΥΤΣΕΗ 6ορ αΓΠῃ αθί] 
Ἠϊρρ]ας 59 ΕρΗχ550 Βαβ2)στο Ον ἳ Επίλα]έοῦ ΟΥταάος 193 Τμάτί ΑπῑΙΟΕ] 
1518 Ώαπι αἆ }Γ. 1. οἱρατα]! 565 α] Οτβῖοδ’δ... ΤΠ απίε υπ. τ. ψυχ. υμ. 
εαπι Α ἔνρ ΟτΙΠί 2951 Ῥτίπι (Ἠ1 Τια{ὲ ΟΠΙΠΘΡ φιιαςδὲ γαξζοπεπι το απίπια- 
δις υεβίγίς γεάΚίιγέ). Ῥναείετεα Ρ813 αποδωσονται, εἰ ϱΆ ἆ 60Ρ ΤΠ 
Οτε]εβ"” αἀά περι υµων, ϱτο σοῦΐθ 

18. περι ημων: ϱ" ἆ Οµτή 5 Ργαθπι και | πειθομεθα αυτη (8”)ΑΟΡΜΡ 

1τ. 6133 191. ἆ (5ιαζεπιις). Τη κ” εδί οτι καληνθα γαρ οτι καλην, Ρτο 

πειθοµε- 1βΊίαν οτι καλην 5οπ{ρδῖῖ αἆ ναΓΒΙΠΙ 8Ε(ΠΘΕΠΏΜΕΠΙ ΑΡΕΤΙΓΑΗ5 

εκδ πεποιθαµεν οππα πεοορῦθίεκ αἱ ρ]ογ ατπι ΟΗγ Βαίμα]οοά Τ]μάτέ 

Ώαπι αἱ]; τετ σοπᾖάίπιμε {νο | εν πασι: 1Τ. εν παντι 

19. ταχιον αἱ ΡΜΡ αἱ ρ]εγ .... ΝΑοκ αἱ] (αἱ ἆδθτ) ταχειον. Βιπιϊ]1{ευ ν. 959., 

864 191 ΝΏΜΡ ταχιον, ΑΟΚ 456" ταχειον :: οἳ αἲ Το] 19, 2Τ. 290, 4. 

20. 1ήσουν 8ἱπε αἀάίαπι ΟΙΙΩ ΔΑΟΡΕΚΜΡ αἱ Ίοηβ6 Ρ]α απι Πα” α)1ασμπα αγπη 
1ος Τμαάγιώ 1214 οιοοᾶ αά Π. ]. Ώαπι 41 ... ϱΆ Ὁ Ιπ. Απ. το. 80. [5ου αἱ 

Ριαβ10 ἆ (5εά ἀἲ ἄειπι ρτο ἀοπιίπωπι) ἓ νδε (αἲ. ἀεπιῖὰ [οἱ ματ] αἱ 

Ίαομτη ΑΥΤΕΣ ϱοΡ ατπιεᾶᾶά αεί ΟΗΥ Ἐιί]μαϊσοά Τμάτι αᾱ Ἡ, 1. αἀά 
χθιστον 

31. υμµασ: 9813 ηµασ | αγαθω οππῃ ἉϱἨ ἆ {νο (εἰ. απ. Γα ἀθιηῖά Ἠαγ] 
το] οπιπ]αεὗτα: Ἠϊπε νς Ιεείίο βγπηϊβείπια) «ορ Επίμα]εοᾶ Ρτΐπια αἱ] (αἱἲ 
Ε]σαᾶ πιοπῖπα 199), Ὑπαάείατ εἰ. ΝΥ59 118505 οΟΠΗΤΥΠΙΔΥΘ ΘΑΠάΕΠΙ Ι66{ΙΟΠΘΠΙ; 
οετίο επῖπι Ἠπο τεδρὶεΙέ Πΐ5: ὁ τὸ ἀγαθὸν ἡμῶν δι ἑαυτοῦ τελειῶν 

1 ΤΗ 5, 26 

ΤΗ 9, 1 
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ς - Β ω - ο ο 
τὸ ποιῇσαι τὸ Φέλημα αὐτοῦ, ποιῶν ἓν ἡμῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον 

2 πο ος νο Ἡ) - 7 - ιο ο 3 Ν »” -- Το - 
ΠοΊῶ,τειο αὐτοῦ διὰ 1ησου Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰσ τοὺσ αἰῶνασ τῶν αἰώνων 

2 / 

αμήν. 
- ο Εξ - ν - - 

23 Παρακαλώ δὲ υμᾶσ, ἀδελφού, ἀγέχεσθε τοῦ λόγου τῇσ πα- 
η , λ Δ Δ ; ο) κ ῃ ος ο)ς ; 

ϱακλήσεωσ” και γὰρ διὰ βραχέων ἐπέστειλα υμῖν. 25 γωώσκετε 
ΔΝ 2ο λ ς - ; 3 ς. 

τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν Τιμόθεον ἀπολελυμένον, μεθ’ οὗ ἐὰν τάχιον 
”’ ” « -- / { 

έρχηται ὄψομαι υμᾶσ. 34 ἀσπάσασῦε πάντασ τοὺσ ἡγουμένουσ 
ε -- Ν ’ ν ς 3 ιν} το -- 

ὑμῶν καὶ πάντασ τοὺσ ἁγίουσ. ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀπὸ τῆς 

ταλίασ. 

καὶ ποιῶν ἑαυτῷ ἐν ἡμῖν τὸ εὐάρεστον ... ς εργω αγαθω οππη ΟΡΕΚΜΡ 
αἱ ΟΠΙΠΥ1 ΑΥΥ5ΟΝ Αγπι ας Ομ 111: 445 μάτι αἆ Π. 1. οί 12τά Ώαπι α].... 

Α εργω και λογω αγαθω, αἴᾳαο βἷο ]μπθά πῖἩ,ς ϱ{ 9 Τμε 2, 1Τ | εισ 
το ποιησαι (ὰ μἱ Γαία): 9813 αἆά ηµασ | ποιω» ΕΠΙ ΒΕΟΕΡΕΚΜΡ αἱ 
(το ΟΠΙΠ { νο ΒΥΙΣΕΗ σορ ατπι αθείῃ ΟµΥ Επίμα]ζεοά Τμάτί α . ]. εἲ 

ο στά Ῥαπῃ αἱ. Τα τετο ᾱ: 1ρ8ο Γασίεπίε ἵπ υοδίς φιιοᾷ ρίασεαί οο}απι δε 

«ΝΑΟ” ΡΥαθπη αὐτω; αποά «οπβτηλτα ν]άείαν Ἀγβςδῦδ βογίῬεβ 

ποιων εαυτω (νῖάςε απίς), αίᾳιθ Ἰΐπο ]μπθεᾶ πιαὶ τὸ θέλ. αὐτοῦ, αὐτῷ 
ποιῶν. Απίεα 6 πιῖπ Παῦπογαῖ αυτοσ ποιων ον 6Ίτοχο ἨΝ{βϊ ἄε ο: 
Ἰαῦαί νοτο Ἱία τι. Ῥτασθίοταα ο{ ᾱ. | εν η ιν εππι πρβικν 11. 91. 46. 

4τ. αἱ Ρ]ιβ20 (5 αρ Βοσί) 5ΥΤΔΟΝ αὐπι Τμάτί αά Ἡ. ]. Οαοἵἳχί δεἰζοἩ.... ς 

Τωι Τϊ εν υμίν «πΊη ΑΟΡ αἱ Ρ]α ἆ Εἔνς «ορ ααίμ ΟΥ Ἐαί]ια]εοά Τ]άνί 

4124 Ώαπι ΤΠΡΗΥΙ | ο η δοξα πδα αμήν: 4” 4δ. οἱ | των αιωνων Ο1ΠΙ 
ΝΑΟΚΜΡ 1Τ. αἱ Ρ]α Ενα ΑΥΙΣΕΒ «ορ ααί Οι Επαίμα]εοά Τμάτί αἲ Ἰν. 1. 

ῬΏαπῃι αἱ... Τϊ οἱ οι Ο6ΕΡΕΙ (4 ἀαβοῖς) 81. ὃτ. τὸ. 90. αἱ (6ογεΣὸ αὐπι 

Τά γὁ 1214 (Ο1απι, απ απη οκ Μ1111ο εἰίαπι δί οἱ 0 αἀδοτιραπέ, ΠΟΠ 

τεοσία Ιαιάατὶ νάμ!) 1: Ἠαες αποἰοτγ]ίας πη]πῖπιο β8415 ναΐτ αἆ ἀε]απά πα 

των αιωνων. Φποὰ αἀἁαἰίαπιοπίαπι ραβδί οοπίτα ροβίογθπῃ αποίοχί{α- 

ἴθπι οπα]Μ1έαχ, αἱ Ῥο 16, 27. αἱ 1, 5. ΕΠΙΙ 4, 90. 1 Ῥε 4, 11 εἰ 5, 11. 

ΑΠΗΡΙ εισ τουσ αιωνασ 5ἱΠ6 αἀαΠίαπιαοπίο ποπ Πποίιαί, αἱ Ἠο 1, 256. 

Τρίάσπι 11, 96. ποπ αἀάπηε των αιώνων π]δὶ ρ]ατας Τα ἰΠῖ ... σῦ 5ἰρ- 

παπιθῦ αρροφαξ γεγυ]β των αιώνων αμήν, 58ᾷ οπι αμήν 5ο]ἱ {απ α182ἨΗ 

(εοπίτα απ ἀθπιῖά {οἱ Πατ] α1]αεμπι εἰς) 

29. δε: ὃτ. 116. ουν... ο0Ρ αθί] ΠΟΠ οχρτῖπι | ανεχεσθε αἱ ΝΑΟΡΕΚΝΡ 

αἲ Ρ]16χν1 απ (βιι[]εγα(ζν) «ορ αεἰ]αῖτ ΟΥ Ἐπαίμα]εοᾶ Τ]ματί (ἀσμένωσ 

δέξασθε τὴν - παράκλησιν) Ώαπι αἱ... Ὀμπ αγεχεσθαι οππα ϱ 11. 46. 

4. αἱ {εχα]ό ῥνο (Π1 αἱ δι [εγαξίς) αττη | καιγαρ (95): δἲ οἵη γαρ | επε- 

στειλα: ϱεῖ 44, 49. 61. 19913 α1356Γ απεστειλα 

90. τ. αδελφ. ημων ευη κ” Αορ’Μ 1Τ, 91. δὲ. 99. 41. θ6131Ε Ττ1. τὸ. 110. 

νρ ΑΥΥΣΟἨ 6οΡ αππι ααἲ] πίμα]α1βαπι τ1ζασαςπ Ῥ]α]ἳ αρ ΤπάτδΣ5.., 

ς Τϊ οπι ηκων οπΙπ Νερυθίοεκρ αἱ ρ]εν ΟΗΥή11: 445 Επίλα]εοά Τμάτί Ώαπι 
εἰ 11 Ἱερ]ίαν τιμοθεοσ ο αδελφοσ (πες Πποί ]ος1ο) ΡΗϊ]επη 1. 0ο 1, 1. 

9 0ο 1,1. Εκ 1 Τµ6 5, 9 Βικίββθ ηκων ΠΟΠ ογθᾶο. | ταχιον: οἳ αἲ 

ν. 19. | ερχηται (3 αἱδ.ος τε) Ἱία εἰ. κε... Ν έρχήησθε ... 46. δουἲ 

656 ερχεται 
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20 Η χάρισ μετὰ πάντων ὑμῶν. 12ρ] 6, 94 εἰο 

95, παντων υμων: ὮῬ" παντων τω» αγιων. Βοπρδίπις παντ. υμών 8ἶπο 

αααῑίαπω επι κ ΙΤ. ἕα ΑΥΠΙΖΟΝ,,, ς (βΒεἆ 99 οιπι 5ο]ο 1Τ.) Ίων Τι 

αάᾷ αμήν οἩΠΙ ΔΟΑΟΡΚΜΡ αἱ Ρ]ετ {νο ΑΥΥΣΕΝ «ορ αγπιἍδό αθί Οτ145 
Ἐπια]εοὰ Τμάτί Ώαπι αἱ 

ΒαΏβοι]1ρί]ο: Ἀο 1Τ. πρ. εβραιουσ, επι Α αἀά1ς εγραφ1 απο ρωμησ, 

οἱ Ῥ 4Τ. αἀ 119 εγραφη απο ιταλιασ, εἰ κ 109. 115. 114. αἱ ρ]α Βι- 

Ώια]σοᾶ α4 41815 εγραφη απο (109. αἱ Επίλα]σοᾶ αάά τησ) τταλιασ δια 

τιµοθεου ... Τθ0. 125. αἱ η προσ εβραιουσ επιστολή εγραφη απο ιτα- 

λιασ δια τιµοῦεου, 68. αἱ παυλου αποστολου επιστολη προσ εβθαι- 

ουσ εγραφη απο ιταλ. δια τιµοθεου, 66. Ρο απο ιταλιασ Ἠαυεί ἀπὸ 

ἀθηνῶν" ἄλλοι δέ: ἀπ ἰταλίασ, 958. η πρ. εβραιουσ αυτη επιστολη 
εγραφή απο ιταλιασ δια τικοθεου του αποστολου του καν εισ αυτους 
πεμφΘεντοσ δια του µακαφιου παυλου ιν αυτουσ διορθωσηται, δΙ. 

κά εγραφη αἀά εβραΐστι ... απι επρ[ίο ερἰκέιῖα }αιιζὲ αροδίοζὲ αἆ Ἰιε- 

Φπαεοδ. ἄεο ογαξῖαξ απιεπ, ἓι επρῖ. αἆ ]ιεῦγαεος εἴίοίετ: 6ε. ερῖ8ί. δαπιοξῖ 

ασοδές αθίλ Εὐιία δέ ερἰοέ. ΙΠεύταεογιπι, οορ βοτίρέία π Παΐζα, παάδδα 

εν Τὐπιοί]εωπι, ΒΥΥΣΕΙ ᾖπία εδ ερ. αἆ Πεῦν., φμαε δετρία εδὶ εω Ιΐέα- 

Τἶα Πιοπιαπα εί πιῖβεα ϱε; Τὐποί]ειιηι ... πῖ] Σαὐκοτίρίανη λαροεπί ΏΝ (οΓ 

Ππδοτ]ρίίοπεπι) Ὦ 91. 31...ς (Ξ 0 Β2) πρὀσ ἑβραίουσ ἐγράφη ἀπὸ 
τῆσ ἰταλίασ διὰ πουδαή, Ῥταείετεα πππεγαηίιιγ 1η σοᾶᾱ, Ρατ νεγ- 

5α5 (στίχοι): ψν΄ κἲἲρ 106. 108. 110. αἱ], ψγ κ αἱ Ρία Εαίμα]εσᾶ οἵ 
Επίμα] αρ Ζαοαρηδδό; οίῖαπι ψς' ψή ψέ .Ψψ, κε’, ολ’ (98.). Τίεπι ρία6- 
οπηία Επίῃα]ίο ραβδῖπι ποἰαπίαγ αναγγ. γ΄, κεφφ. κβ’, µαρτυρ. λ΄; αΠπ 

[π αἱ «αρρ 99 Παδεπέ ... Τπάτί αἲ Βποπῃ αγραππεη{!: γέγθαφε δὲ αὐ- 

τὴν τῇ ἑβραίων φωνῇ ἕρμηνευθῆναι δὲ αὐτήν φασιν ὑπὸ κλήμεντυσ. 
Ἠεπι Ώαπῃ τὴν πρὸσ ἑβραί. ἐπιστολὴν ἱστορεῖ κλήκησ, οὗ µέκνηται 
παῦλοσ, ὃσ καὶ ἐπίσκοποσ ῥωμαίων ἐγένετο, ὧσ παύλου αὐτὴν ἑβραί- 
οισ τῇ ἑβραϊΐδι διαλέκχτω συντάξαντοσ' ἠθκηνεύθη, ὧὥσ τινεσ, ὑπὸ 
λουκᾶ τοῦ εὐαγγελιστοῦ, ὧσ δὲ ἄλλοι, ὑπὸ αὐτοῦ τοῦ κλήμεντοσ. 
Ἐκίτεπια Ίαπι αριά Επίλια]ταπα Ἱπ αγραππθη{ο 5ῖο Ιοραπίασ (Ζαοαρπηό10): 

πρὸσ γὰρ ἑφραίουσ τῆ σφών διαλέκτῳ βαφεισα ὕστερον μεφεομήνευ» 

Φῆναι λέγεται, ὧσ μέν τινεσ, ὑπὺ λουκᾶ, ὡσ δὲ οἱ σλλοί, ὑπὸ κλή- 
πεντοσ. 
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πι Ί, 1 εἰς 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 

1. 

1 Γ[αῦλοσ ἀπόστολοσ Χριστοῦ /ησου κατ ἐπιταγὴν Θεοῦ σω- 

νι τηροσ ἡμῶν καὶ Χριστοῦ ]ησοῦ τησ ἐλπίδοσ ἡμῶν 2 Τιμοῦεφ 
Αα) 

/ 

’ ” ᾿ 3 3 ο 

νησίῳ τέκγῳ ἐν πίστει. χάρισ, ἔλεοσ, εἰρήνη ἀπὺ Φεοῦ πατροσ 
Ν ο ..] -- -- { - 

και Χριστου {ήσου του κυρίου ημων. 

Ἄ προσ τιµοθεον α οιση Ακ 1Τ. 80. 119. 116. 121. αἱ. Ττεπι ΡΕ αθχε- 

ται προσ τικοθεον (ρ" τειμ.) α.. ἆ { ᾳ ὑπορά αἆ ἐἰπιοί]ειπε 1. πα ϊ ταν 

απα ἑπαξρίὲ ερἰφίιζα αἲ ἐὐπιοί]ειπο Π., Ἱεπα {ὰ (ρο5ί ερὶςί. αἴ ἰαοᾶίσεπεεδ) 

πο. αἆ ἐπιοί]ειποι 7., 6ο αἆ Τὐπιοί]εωπι 1ο (1ἴπια) Ἰπαρε ... αἱ ρὶι 

προσ τιµοθεον πρωτη, πρ. τιµ. επιστ. πρωτη (προ. επιστ.), επιστ. 

πρ. τιµ. πρωτη, η πρ. τιµ. α επιστολη, παυλου αποστολου πρ. τιµ. 

επιστ. παθολικη πρωτη (αἱ 192.), 1 πρ. τιμοῦθ. πρωτήσ επιστολησ 
παυλου (5ἱ9), Ρ 114. παυλου επιστολη πρ. τιµ. α, ΦγτΑΙΙ ερ. Ραιῖὲ αἆ 

Ππῦπι. ., «ορ αἆ Ἰὔπ. Ι. Ἑϊο ... «θ παυλου του αποστολου η προσ 

τιµοθεον επιστολη πρωίη, 68 8ᾳ παυλου πρ.τιµ. επ. πρωτη, ς ἡ πο. 
τιμ. επιστ. πρωτη. 

: ὰ, χριστ. τὸ τά Ίος τη ΝΡΕΑΡ 80. 116. ἆ [5 {αι ἀειπῖά Ἰαὶ οπηπ|8επα 
σοΡ ΑύΥΡ ατὲ Ώαπη Απιζηἒἒι (Ογτίμες 304 οπ1 χριστ., Ετῖπι οπη ιήσου) ... 

ςιησ. χριστ. ειπα ΑΚΙ, αἱ Ρ]6ι νσς]ε πι {οἱ ΑΥΥ5:8 Αγπι αθει Βαφείμ "96 
Οπτοῦ» Ειίμα]σοᾶ ΟγΓβά16ὅ Τμάτί αἱ | επιταγην: Ἀ επαγγελιαν | Θεου: 
98. 48. Τὸ. αἀά πατροσ και, αεἴμῖο αάά (απίαπι καν... ὃτ. Τὸ. 90. 

116. 915. 8Ρ8 ατΠι Ῥο8δί σωτηρ. ἡμ. ΡοἩ.... 45. 118. Ρ]αΠθ οπι | σωτη- 

ϱοσ ημων: Ὁ" ὃτ. 49. Τὸ. 80. 116. 118. 319. 8Ρ8 Ῥίαεπι του... Ῥ πα; 

τροσ ημων | και (Ροδί σωτ. ημ.): 51. 98. 45. 48. Τὸ, 118. αείμῖο οπι, 

Ίέεπι ἔα α]4σἨπ | χριστου νήσου 5ες Ίου οππι ΑΡ"ΕΟΡ 1Τ. ΤΙ. Το. 119. 

8Ρο Π5ο 4 {ρ νρθ]θ απι [αι ἀεπιῖά {ο] ματ] ο 5αμξὈ αγταί ατγθ ΟΙΙΥ 
οοτη 666 Ογτίλε» 594 Απηζισι Ρτῖπι ... ς ιήσου χριστου ΕΙΠΙ ΝΡΖΚΙ, αἱ Ρ]εχ 

νσεᾶᾱ αῑα (αρ ΙΠ) «ορ αὖπι αθιμας ΟΥ”2199 Ομιδὸδίκί Επίμα]εοά Τ]μάνί 

Όαπι αἱ... αἱ ΤΠρΡΗΥΙ (απίππι (ησου. Ἐτβείετεᾶ ἨΟΠ ΡΓΔεΡοβ πας 

κυριου επι ΑΡ᾽ΕαΡ ΙΤ. 91. 98. 49. 48. Τ1. τὸ. 1Τ9. ΔΡ ἆ ἐρνς 56ο 

ογταΐς φαἩξὺ σοΡ αγ ααἰμαῖς ΟΥ3/159 (περὶ οὗ φησὶ παῦλοσ' καὶ ἴη- 
σοῦ χριστοῦ τῆσ ἐλπίδοσ ἡμῶν) Ογιῖνες 3 Απιώνρι...ς (-- οὐ 952) 

ῬΓαΕΠΙ κυριου οππη ΝΡΓΚΙ, αἱ Ρ]εν ΟἨτ655: 606 Ἐί]να]εοά Τμάσί Ώατη αἱ 

« πατροσ 5Πε ημων εαπι νΝ”ΑΡ"εα 1Τ. 298. δΙ. Τὸ. 120. 219. ἆ ἔρ να 

(εἰ. απι ἕα ἀεπι]ά {οἱ Ἠατ]) ϱο «ορ αγ Οσ]αί 68 Ῥνίπι... ς (4009) 

αᾶὰ ημων εππι ΔΕΡΟΕΙΡ αἱ ΡΙεΥ νρζὰᾷ 18η αγγ βαΠΕῦΌ αεί ΟἨσ 
ΕπίμαΙσοᾶ Τματί Ώαπι αἲ Απιοιςί | χριστου τήσου τ. κυρ. ημων εἳ. ΟΥ 

Ἰη{Αγί08 οίο... 91. ὃτ. κυριου ιησου χριστου του (21. και) σωτηροσ 
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Ν / ος . - Ὃ .) ’ ’ 

ὃ Ναθὼσ παρεκάλεσά σε προσμεῖναι ἐν Πφέσῳ, πορευόὀµετοσ 
- ΄ / Ν - λ 

εἰσ Μακεδονίαν, ἵνα παραγγείλῃσ τισὶν μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν 4 μηδὲ 
ΔΝ τά .. 

προσέχειν μύθοισ καὶ γενεαλογίαισ ἀπεράντοισ, αἴτινεσ ἐκζητήσεισ 
/ ον Ἂ 2 κ» λ 9 / ο νν λ /’ 

παρέχουσιν μᾶλλον ἢ οἰκονομίαν 9εοῦ τὴν ἐν πίστει Ὁ τὸ δὲ τέλοσ 
- ΔΝ - Δ ΄ 

τῇσ παραγ]ελίασ ἐστὶν ἀγάπη ἐκ καθαρᾶσ καρδίασ καὶ συγειδη- 
- Ν κ) τ Δ 

σεωσ ἄγαθησ καὶ πίστεωσ ἀνυποκρίτου, ϐ ὧν τινὲσ ἀστοχήσαντεσ 
3 / 3 , γι α ο στ / 

ἐξετράπησαν εἰσ µαταιολογίαν, Φεέλοντεσ εἶναι γομοδιδάσκαλοι, 
-- ιά] .] ἂν / ω 

μὴ νοοῦντεσ μήτε ἃ λέγουσιν µήτὲ πὲρὶ τίων διαβεβαιουνται. 
2], νο σ 4 - - 

Ὁ οἴδαμεν δὲ ὅτι καλὺσ ὁ νόµοσ, ἐάν τις αὐτῷ ποµίµωσ χρήται, 
5 - 3 ς Αν . ΔΝ 1 

ϱ) εἰδὼσ τοῦτο, ὅτι δικαίῳ νόµοσ οὐ κεῖται, ἀγόμοισ δὲ καὶ ἀνυπο- 
η τ µ η , 

/ 2 ’ νν { - ΄ 4. 

τάκτοισ, ἀσεβέσι καὶ ἁμαρτωλοῖσ, ἀγοσίοισ καὶ βεβήλοισ, πατρυ- 

ημων... Τὸ. 109. 114. κυριου νησου χθιστου του κίριου ημων. Νίε 

εκ. ΒΥΤΙ ἁθἴὮ τ. κυρ. ημ. χοιστ. νησ. (8εἴ]μ τησ. χρυ.), ΤΠπάτί κυριου νη- 

σου χριστου 

ὃ, καθωσ: ΑΥΙΣΕΝ αγξ ΟΙ | προσµειναι: ΡΆ περιµιναι | Ἐα εφεσσω | πο- 

ϱευοµενοσ: Η111060 5ο οο15 ση γεν (8εὰάεᾶ οτι ἴγεπι) | παραγγειλησ 
(15 -λεισ): Ἑἲ 5613 --γγελησ (Ε” -λλησ) 

4. εκζητήσεισ εΙΠΏ 8Α 1Τ. 989. 985. 116... ς ἴμπ ΤΙ ἕητήσεισ εππι ΡΕαΚ 
1Ρ αἱ ρ]ει Ιτετ1 (εκ Πρίρ]) ΟΥ ΕπίμαΙεοᾶ Τμάτί Ώαπῃ αἱ | παρεχουσ. 
παλλον οἳ. ἆ ἔ6ς να είαο.... 4τ. ΙΤ οἰἶπί µαλλ. παρεχ., Ἱτεπι αππη | 

οικονοµιαν (εξ. ς 40 Β2) ουπι ΝΑΕΑΚΓΕΡ α] {ογο ΟΠΠΠ 60Ρ (ρβΗΠα οιΧο- 

νοµιναν τθ(Ιπεί) ΒΥΤΡ ἴχί ατπῃ (αεἰἩ ζεφεπι) ΟἨτίχί εἰξοτα Ἠπίμα]εοά Τηάτί 
Γαπιθοτη (οἰχονομίαν δὲ 9εοῦ τὸ τῆσ ἐνανθθωπήσεωσ λέγει μυστήριον) 

8]... ς8 οικοδοµιαν επι Ρο 199. (Ιπν]Ιίο οοπα δί. Ώαπιϊσί). Τίεπι οι- 

κοδοµην (α0”) ϱἨ ΙΕ] οκ ΕρϊρΗ, Ἱέεπα αεάψὔίοαίίοπεπι ἆ Ε 6 παῦΣ νς ἵν 
1π61 Απηζιρι αἱ σο ΦΥΙΣΕΒ ΘΙΡΊΩΙΡ | την εν πιστει εἰ. ΙτΕΤ1... Εᾷ οἵη. 

ΟΕ αἆ Ἡ. ν. εἰ. Ρἰο]ερῖδί αἆ Ποτ αρ ἨρίρΙ”- καὶ τὸν νοῦν τῶν πει- 

Θοµένων αὐτοῖσ ἀνθρώπων εἰσ μωρὰσ ζητήσεισ περιέβαλον καὶ γε- 
νεαλογίασ ἀπεράντουσ. 

δ. Ίω τὴν ἐν πίστει, Ὁ (τὸ δὲ τέλοσ πξαπο τῶν αἰώνων, ἁμήν) Ιδταύτην 
τὴν παραγγ. ΒΙπιῤίει 0 ὢπ τὴν ἐν πίστει' 5(Τὸ δὲ τέλοσ -- τῶν αἰώ- 
νων' ἀμήν') Ταύτην τὴν παφαγγ. | κ. συνειδησ. αγαθησ: ΕΕΤΩΒΗ οπι. 
αγαύθησ 

-ἲ µη νοουντεσ 11δᾳ διαβερ.: Τα οἱ. Ερ{ρ]ιοδ. 131: 135. 58 ”1δ ου γαρ α λὲ- 

γουσιν οιδασιν ουδε περι τιν. διαβεβ. | περι τινων εί. Ο]επιά” Οι 9951 

Ερϊρμαπαίος,,, Ρ ΥΕΝ περι τινοσ 

Β. αυτω: Ρ αυτον | χρήται οπΠά ΝΡΕΑΚΙ, α] ρ]εν Αλόοῦ Ομγδήή Εαἰλα]εοά 

Τ]μᾶτε Ώατη αἲ.... π χρήσηται εππη ΑΡ τὸ. Ο1επηά”ά 

ϱ, ανοµοισ δε (1Τ. τε): ἔνο ΟνΙπί στ. 6ς6 Απιογεί σε ἐπζμκεῖ, ἃ Τ,οἳς15τ: 

198 Αιιρβα] 19 (14533) αἱ ἴπιιθίίς αίεπι, ϱ δεᾷ ἐπήιθίέ αιίεπι ... ΕΡΒΙΑΕΙ 
αλλ (αδιΆ” οἱη) ανοµοιστε. Δά Ἠαπο τεπα ποη να]εί Ειριηδί 313 ὃι- 

χαιω δε νοµοσ ου κειται, αλλ ανοµοισ και εἴς, πθς πιαρῖς Οτ3313 χρῆ- 
σαι τῷ' δικαιω δε νοµοσ ου κειταν, αλλα αδικοισ και ανυποτ. | ασεβεσιν 

Ασε 10, 1 

ΙΕ 1, 14 
8,9 

Το 7, 12. 14 



ΤΙ] 48, 15 

1 0ο 15, 9 
σα 1, 19 είς 

4, 9 

Μι 18, 11 

ΑΛ) κε πο ο. σ ΑΝ ματ οοσς 
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/ Ν / 3 / ἤ {, 

λῴαισ καὶ µητρολώαισ, ἀγδροφόχόισ, 10 πόρνοισ, ἀρσεγοκοίταισ, 
-- ’ ’ Ν ε, -ε 

ἀνδραποδισταῖσ, ψεύσταισ, ἐπιόρκοισ, καὶ εἰ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ 

διδασκαλία ἀντίκειται, 1ἱ κατὰ τὸ εὐαγγέλιο" τῇσ δύξῃσ τοῦ µα- 
, τὰς. ον 3 / να), 3 ’ 5 / ϱ) .-] ; , 

καρίου Φεοῦ, ὃ ἐπιστεύθν ἐγώ. 12 χάριν ἔχω τῷ ἐνδυναμώσαντί 
ο - 3 - - : -» ο / επ 

µε Χριστῷ Ιησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, ὅτι πιστόν µε ἡγήσατο Φέμενοσ 
» / ϱ λ / / 4” ϱ Ν / Ν 

εἰσ διακονία», 19 τὸ πρότερον ὄντα βλάσφημον καὶ διώκτην καὶ 
ε ο  ] αν 9 , σ 2 -- 5 ; 3 5 , ε 

ὑβριστήν' ἀλλὰ ἠλει ὃν, ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ, '14 ὑπερ- 
/ 1 / ” { - Δ Δ / 

επλεύνασεν δὲ ᾗ χάρισ του κυρίου ἡμῶν μετὰ πίστεωσ και ἀγάπησ 
- β -- -. 3 - Ν « ῃ Δ ῃ 3 - 

τησ ἐν Χριστῷ Ἰησου. 19 πιστὸσ ὁ λόγοσ καὶ πάσησ ἀποδοχῆσ 
”ς ιῷ 7. λ 2 - πα ϱ 5 Ν / ς Ν 
ἄξιοσ, ὅτι Ἄριστὸσ 1ησουσ ἠλθεν εἰσ τον κὀσμον ἁἅμαρτωλουσ 

- κ - / Ν ον ” ο 

σῶσαι, ὧν πρὠτόσ εἰμι ἐγώ". 16 ἀλλὰ διὰ τοῦτο χλεήθην, ἵνα ἐν 

(-βεσι πἲ ΝΑΙΡ οίς; Τϊ -βεσιν τί θεα οίς) εἰ. Ειιπιδί Βαβθίιμ35 Ον]πί 
3/30. 9984. 4,521. 650 Λαρβα! 39 οίς: ϱ3 ὃ. 4Τ. οαἰἰΧί ἆ σο »γτα!τ Τ,οἱ [015 Ργαπῃ 
καν | ανοσιοισ εί. ενς Ονἰπίή,ο”τ 1, ο {131 εἰς ... ΕΡῖα 5 ρο 8ΥΙ5ΕΝ Τ,οἳ (193 

Αιισβα]45 Ργαεπῃ και (Ιίοπι ᾱ, 5εᾷ Ῥοχ 6ΓΓΟΤΕΠΙ Ἠπῦθί ἐδἰ) | πατρο- οί 
µητρο- οἶπι ΝΑΡΕΑΙ, 11. δτ. 19Τ. αἱ Ρία Βαβεί 355 Επιλα]εοά οἱς .., 
πατρω- αἳ μήτρω-, Κπατρα- εἴ μητρο- ..- 5 πατρα- εἴ µήτρα- ο. ηη]- 

ημδς Ῥοτηα (α Ὁ ο ο αρ Βοτί) ΕΡΙΡΙΘΟ5 οιδύτ α]. Τίεπι -λωαισ υ19 ο. ΝΑΡ” 

ΕαΙΡ 1Τ. αἱ Ρ]α Βαβδεμᾖ55 Επίμα]εοά οίο... ϱὸ 9τ. 4τ" αἱ -λοαισ, Κ 

44, 4τ3 80. 131. αἱ Ρ]ιβ20 Ερ1ρ]ιθῦ5: 907 Ῥαφεοᾶ Οµν Τμᾶτί Ώαιη -λοιαισ 

10. τα αγὁραποδιταισ | επιορκοισ: Ρ"Ρ εφιορκ. | αντικειται: Α ΡΥ8εί6Ι- 

πη]θ]έ ὃ 

11. κατα το: ΡΑ ἆ {αν ἀΡΠ Βαβείι358 Το [137. 198 4] τη κατ. το | εγω: 

1Τ. αἀά παυλοσ 

19. χαφριν εχω οΠῃ ΝΑΕΘΡ 1Τ. 91. 6133 Τ1. Τὸ. 80. 98. 191. 258. 8Ρ6 εαί 
κι [ς να «ορ απ ααἰμαῖτ Ο0Ἠχόδο. 601 Ῥ]μάτε ΤΗΡΗΥΙ Ῥτῖπι α].... ς (α0ὸ) 
Ῥϊ Ῥταςπι και οπή ΤΕΙ, αἱ Ίοηρε Ρ]α ἆ ϱο βυταίΓ Ἐπίμα]εοά Ώαπῃ αἱ 

1,οἳ {193 Απιῤτςέ | ενδυναµωσαντι ΕΠΙ ΝΟΑΡΕΑΚΗΡ είς... ν” 9. 10. 1Τ. 

38. τὸ. ΤΙΠΡΗΥΙ ενδυναμουντι | µε οί. κὲ... κἲ οπι | χριστωιησου 
(ραιοϊββϊπηϊ {εδίεβ {γαπβρ): ϱ" ὃ. ἆ ματ] ἀαπιῖά (ποη {(νσςῖθ απῃ {πι 

οἵς) αγπι αι ΤΗΡΗΥΙ (που Π{απιτης) Τοἳ (135 α] ρταεπη εν 

19. το προτερ. (ά)Ν’) ουπι καρκαρ 11. 21. 4Τ. 6133 τ1. 80. 95. ΟΗΥΠΙΟΡΟ1 
ΟΥτίπο5395..,ς τον προτερ. εὔπι Ῥ6ΕΙ, αἱ Ρ]ετ Τ1αΙ531 (εἰξεά γγειδί 13) 
Οιγό5ο. 6561 Ἑπ/]ηα|σοᾶ Τ]ᾶτί Ώαπι α] | οντα: Ἰωη αάά µε οππῃ Α. τὸ. Ὀ]αἱ 

851 Ἱέοπη 6 πιε Ῥγίπηιπι οοηβἰθεπίεπι αλλα ΕΠΙΏ ΝΑΡΕΚΙΡ αἱ Ρ]α (όπῃ 
19 αρ Βοτῖ) Ειίλα]έοά Ώαπι...ς αλλ εππι ΚΡΗ αἱ πιιν]ὰ Ον Τματί, 
Ῥταθίοτεα 49. 110. 198. αἱ α]ϊᾳ Οες αἀάᾷ και, {επι Ρ813 αᾶᾶ δια τουτο 

[ αγνοων: α αγγω», Ε αγγον | ἐν απιστ.: ϱ81" τη απιστ. 

14, αγαπήσ τησ: 4Τ. δὲν ΟΜΥΠΙΟΡΟ1 ΟΙ τησ (εί. 11. ἑερίο Ἠ/{54) 

16. χριστοσιησουσ: 115. 656: Κ59Υ αἱ Ραιιο ΘΥΥ5ΕΝ αθί ΟΥ1/315 Βαγαρξα]! 
556 Ῥας3.θ06 /ησ. χριστ. Ῥιαοίθγεα ΟΣΝΟΕΣΕΝ ϱἰδροπό αάά ο Όεοσ, Βεᾷ 
ΠοΠΚεΙαΓ οχ σάά ΡΙ, | εισ τον κποσµον εἰ. Οτ Ῥα5 είο... ἃ οΠΙ το) 

16. ἠλεηθην: Εα ελαιηθην (Ε3 -θεν) | πρωτω: 1, δΙ. δτ. 99. Τ1. 98. αδοῦ” 
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. Δ ’ νδ δη Τη - η Δ ΔΝ σ : 9 ’ ᾿ 

ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται ]ησοῦσ Ἀριστὺσ τὴν ἅπασαν µακροθυµίαν, 
ε / - / / 2 ος. -- 3 

πρὺσ ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων πιστεύει ἐπ) αυτῷ εἰσ ζωήῇν 
κ η, ο Ὄω ./ / / ο 

αἰώνιον. 1 τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰώνων, ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ µόγῷ Τωα 1δοις 
- Ν Φ 3 - ως ι] . 2ε Οδ. 

θεῷ, τιμὴ καὶ δύξα εἰσ τοὺσ αἰῶνασ τῶν αιώνων ἁμήν. 
/ . Ν η ’ / ’ ’ / 

18 Ταύτην τὴν παραγγελίαν παρατίθεµαί σοι, τέκνου Τιμό- 
ΔΝ ΔΝ ο / 3 

Όεε, κατὰ τὰσ προαγούσασ ἐπι σὲ προφητείασ, ἵνα στρατευσῃ ἐν 
-” Δ Δ ’ ή Δ , 

αὐταῖσ τὴν καλὴν στρατείαν, 19 ἔχων πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνεῖ- 
ζ / Δ / ῇ α 

δήσιν, ὧν τινες ἀπωσάμενοι περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν 20 ὧν 
Δ ς 2 ια [ὸ] ος -- ο φ Τί ο 1τ 

ἐστιν Ὑμέναιοσ και λέξανδροσ, οὖσ παρέδωκα τῳ σατανᾷ, ἵνα τους 5 

παιδευθῶσι μὴ βλασφιμεῖν. 

ο8ΟΡ ο56Σ αἱ {οχοῖΙὸ {α α)1αζἨπι βαἩ «ορ ατπι ΤΠάτί αἲ μ. 1. πρωτο»... 9. 
ἆ αααίτ Απηοισιεα τοπ οπι (Διαμ πιοάο Μαδεί πποᾶο ποη Ἠαῦθί) | εη- 

σουσ χριστοσ ΕΗΠΙ ΝΕΗΡ ὃτ. αἱ ΡΙΕΥ ΑΥΥΗΙΓ ϱ0Ρ ΥΠ αεί ΟΗΥ Εύα] 

οοᾷ Τμάτί αά Ἠ. ]. Ώαπι αἲ.... ἴπ ΤΙ χριστ. ιησουσ (1: αἱ 5δεχίεΒ ΡΥ86- 

ερςθῖ) ουπι ΑΡ 17. 4Τ. Τὸ. 80. 98. 118. 8Ρε 191εοί 14]εοί ἆ {να 5ο 
βα]ι ΟΥτβά 134 ΤΗ ΓΙ1.1935 Απιῦσςί αἳ ... ΕξΙα 156 ρ Βεταρξδ! 556 μησοιυσ 

ἰαπίαπι, οαΗίχέ ΟΥτίλος 375 χριστοσ ἴαπίιπα | απασαν 6ππῃ ΝΑΓα 1Τ. 91. 
ὃτ. 39. Τὸ. 116. 118. ἀδει Φογαρξα!! 559 055 (Θἱπποβς3) Ογγίμος 595 
οίβά184:,,ς πασαν «πῖη ΏΚΙΡ αἱ ρ]ογ ΟΙιτδδ»α ε{δ550 Ἐπίμα]εοά Τ]άτί 

Ώαπι αἱ | μακροθυµιαν: ὮὉ ἆ 8αἩ «ΟΡ ΒΥΥΣΕΒ Τά τε) 11953 Απαδεῦπι 110. 
586 (π0Ἠ 1έθπηβΘΥΠΙ 313 ϱ{Ρ5 45 ϱΙΡ5 10 (810) αάά αυτου (4Τ. αυτου µακρο- 
Θυμ.) |. µελλοντων: κ αἀᾶ αγαδθων, 5εὰ ἀειείππη Ίρθα Ρτίπια παν] 

πιαΏα 
1τ. αφθαρτω οἳ. ΒΥΠΒΠΙΙΟΕΝ αρ Ποιόν Ειδιηατό 141 ΟΥ γΙΠο5296 οίο Ἰέοπι 

ιοογγιρειθὲ ϱ Αιισερ 141 εήδ.., ϱἨ αθανατω, Ίτεπη ἠπιπιογίαζί ἃ να 

ψο ΑΥΙΡΤΩΕ αθί] Τοαγίρτακ 1 Νοναἰαβα]] 51395 1. Πε Ἐδτα ᾳ αάὰ 
αθανατω Ροβί αορατω. ΒἰπηϊΗίει Αασαςί Γο]]ς 3, ϱ(8ΙΌ (οΓ Βαῦ) ππιππου- 
(αἴἱ ὑποἰδίθι[ὲ ὑποογγιρίιδὲ | µονω 5ἶπο σοφω οαπι Αρ κα 1Τ. ὃτ. 
119. ἆ {56 νρ βα]ι «ορ 8ΥΕΙ αγ ΑΡ αθίἩ ΕΙδςθΙ 141 Ογτίλες 205 

Τι τί 18 015 ομ4)318: 400 (68, 06550 οἱ654 ἵπ οοἵη Ισποταί σοφω) Τατίρτας 
16 Νονα{ξβα]1 5359 Απιζτεί Αιιρ8οί {ο]ίο ΣΤ Αα]... ς (Ξ- αυ μή) αἀὰ σοφω 

ο ΝΟΡΡΌΘΙΟΚΙΡ αἱ Ρρ]6Υ σο ΒΥΤΡ ΘγηαπΙοςμ Καζ1/539 (οτα(ῦθ) Γ1άἱΠΙ ὅτο 
αἲ110. 155 αἰα]ίῦ ια] τη αρ ΡΒ-Α{ΙΙ455- 458 Ονίκ{658 0 οἱ6:4 Ἐπί]μα]οοᾶ 

Τμά (5,111 ο(4/919 οί αἲἲ µ. 1. Ώαπι αἱ :: ο{ Ώοπι 16, 2 εἰ Ταά 96. | και 
ῥοξα: Ρ 49. τὸ. 115. 958. αἱ ρ]αβ”5 (8 αρ Βου) ΟΠ] και 

18. παραγγελιαν (4 {ἐς νε Λγαεσερέωπι, ΤετίρΙδΕΣΟ 35 ἀεπιιιίαξίοπεπι) εἰ. 

Οιεπι”” είς ... Εᾶ απαγγελιαν | στρατευση εαπι κ ρ" Ο1επι ή», ς 

Ίμῃ ΤΙ στρατευη Επι ΝΕΑΡΕΡΕάΚΗΡ αἱ οπησῖᾶ Ο)γ Επίμα]σοά Τμᾶτί αἱ 
εν αυταισ (47. αυτοισ): 1, Ροβί τ. Καλ. στρατ. Ροπ | στρατεια» «πι 

ΝΑΡΕΚΞΗ, οίο... Ρ"Εαρ Επίμα]εοά στρατιαν (Επέμα]εοᾶ -τιαν) :: οἳ 

κά 9 Οο 10, 4. 
19, πιστιν ριῖ Ίοε: Ῥ ΡΥΔΘΠΙ την | εναυαγησαν: Α εναυγαγησαν 

90. ὑμέναιοσ (Ίππο αοοθπέαπι οοπβγπιαπί 951): ϱ" "μαινεοσ, ΑΕΑΡ αἱ 

ὕμενεοσ, ΚδΕΤ υµαιναιοσ. Ἐς Ἱμαίί ἆ νρ Ιήπιεπαειίδ, Ες Ἰπιεπεις, 8Η 
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ης 

κ - - ον , 

1. Παρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων πὺιεῖσθαι δεῄσεισ, προσ- 
/ ς Δ ά . .] ’ « Ν 

ευχάσ, ἑντεύξεισ, εὐχαριστίασ, ὑπὲρ πάντων ανθρώπων, 2 υπὲρ 
) Ν / -- ς ” ο ΄ ”/ κ. , 

βασιλέων καὶ πάντων τῶν εν υπεροχῃ ὄντων, ινα ἠρέμον και ἤσυ- 
/ 3 3 / Ν ο - 

Ίιον βίον διάγωµεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεµνότητι. Ὁ τοῦτο 

ηπιεπίις, {αι α]αέμπα πγηιύπεις, αΙ8οβτη ᾖηπιίππειις εἰ 1πι/πειι. Οεἴο- 

ταπα ο Ο1925Ί ὅπου μὲν λέγων περὶ φυγέλλου καὶ ἑρμογένουσ, οὓσ 
παρέδωκα, φησί, τῷ σατανᾷ, ἵνα θίς, Ιἴεπι5111 ἀλλὰ καὶ δημᾶσ καὺ ἑρ- 

µογένησ, οὖσ παρέδωκε τῷ σατανᾳᾷ, ἵνα παιδευθῶσι μὴ βλασφ. Οπὶ- 
Ῥπβδ 1οςῖ5 οππι 1, 20 εοπ/ιια({ ΠΠ. 1, 15 εἰ 4, 10. 

Η. 1. παρακαλω εἰ. { νς Ρο θγταῖ 60 ΑΥΠΙ βθίὮ ΟΥ1330. 19 ϱ(2666 ϱἱρ5 

νῶ 

αρ 61114160 ο] Τ,οἱ{25” Αποζιησι νιτρ 351 ϱἰ5ΔέΓαΠΙ 0,054 Απιῤιρίςεᾶ τοτη Λιις 
ερ 149 αἁραπη οἱ8Η5 α]... ϱ"τετα ἆ ϱ δα Η11555 Απιζγαισἒῦ παρακα- 
λει, οὔδεοεγα | παντων ριῖ: εα {ο 011397 (ποη 1επιὈ”20 ϱ(2/656) οπι. 
Ῥγαείετοα «εξ α Ἡ. ]. Ααβερ 145 αάρλαήη; Οὔδεογο ἄαφιε ϱΥύπειπι οπιτιζτο 

Πτεγὲ οὐδεσογαξίοπεβ, ογαἰίοπεξδ, ἴπίετρείζαϊίοπεβ. «Πα δεοιπιάωπι «γαεσιτι 

εἶοηιιάτπι ἀἰδοεγπεπᾶα βιπέ; Ίιαπι ποδτ ὑπέεγργείες υἷω γερεγζωπέι: φῖ εα 

ὑπίεἰἴέφεπέει εἰ εεἴεπέεν ἐγαπιβγετγε στιγαυεττπέ. σος εππι φἰομέ εα ἔρδε 

Ῥοδιέβέί: οΏβθογο Παγϊ οΏβεσΓαίΙοπθβ. «Ἀοπ εοᾶεπι υεγΦο ιαἐγωπιφιιε αξατέ 

αροδίοζις, φτιζ τιέέφιιε «ἴγαεοε εῑζαπι ο{ρεῖέ ερϊκίμίαπι ; δεᾷ Ῥγο εο φιιοᾷ ἴτι 

Πιαξϊπο εδὲ οὔὈδεοτο, 1ῑίε «ἴπαεσε ἄἰωῖέ παρακαλω. Άτο ε9ο Όετο φιιοᾷ Ί:α- 

ἐἶπαις υεδίεΥ ]ιαδεί οΏδεςταϊΙοπθς, ἐζε ροβιῖΐ δεησεισ. Ἀγούῦπιᾶε αἰζ οοςἵ- 

σε8, πι φέθιις εἰ ποδέγὲ δπά, πιο ιαδεπιέ οΏ5δοταίέΙΟΠ6ΡΕ, δεᾷ ἀερτεσαίΙοπεδ. 

ΊΡία οΥ7ο «πας εφέ, ΟΥΔΙ0ΟΠ6Ρ5, Ιπίετρδ]]α[ίοηςΒ, Ρα ΜΙαΓΗΤη ας- 

Πσπεβ, Ρζεγέιιε Γιαἰϊπῖ εοζἰσες δίς Παῦεπέ --- Οτ8ΙΙΟΠΘΒ Όεγο φας «πγαεσιβ 

λαδεί προσευχασ, ἀῑδίπιετε α ρτεςῖθας οεῖ ρτεσα(]οπίρς οπιπίπο αί- 

Ποῖζε εδἰ. Θιιοᾶ υεγο «ιιζάαπι σοάἶσεβ πιοη ᾖαδεπέ ΟΥΑΙΙΟΠΕΣ δεᾷ αἀοταῖῖο- 

ὨθΕ, «ία πιο ἀἰοίμπι ἐδὲ ἵπ «γαεςεο ευχασ 5δεᾷ προσευχασ, Ίιοπ αγθίίγοτ 

βοἴεπίέει πίετρηεἰαέωπι; προσευχασ επίπι ογα{Ίοηες αῑοί α ἄγαεοσῖθ Ἰο- 

ἐἰβδιππιτι εδὲ. -- Έρο Ἱπίεγρε]]αξοπίθας αιίεπι, φιιοᾶ ποδί)ῖ ιαδεπέ, δεσιίτι- 

ἆηπι οοᾷίσες ογεζῖο ΦεδίΥο8 ροβίπ]αἰίομθθ Φοβιθ. Ίαεο ὑπέεγῦπι ἄιο, 
ἐδέ φιοᾶ αν Ροβ{α]Λ{ΙΟΠ6Β, αδῖξ Ἱπεετρε]]αίϊοπες ἴπέεγρτείαξέ θές επίπι 

υερδιπι ἐγαπςγεγε εοζιεγιπὲ, φιιοᾶ ἄγαεσιβ λαδεί εντευξεισ. ----ἴπ ἄγαεσο 

«πιο Όεγῥο ο Ῥοδίίαε δέ ΙΠΙΘΓρΘΙΙ8Ι19Π658, (ας ἴρδε ροδµεέὲ ροβία]α- 

ΠΟΠΘ8, ἔρσιιπι εἰ ἐείο οεγδιπι εδἰ δὲ δογέρέμπι εδἰ: Ἱπιετρε]]αΐ Ῥτο ποβίς 

-- 5εᾷ εἶἶφο πι ]ις υεγδί Ίιου ἴπίεζίφεγε, φιιοᾷ οπιπῖ υεῖ Ώαεπε οπιπίς 

Γεφιιεπίαὲ εοεἰεδία, ιέ Ρτθοαίϊοπε5 ασοϊρίαπιιθ ἀῑσίαβ, «ια Γαοῦπιμς ἔτι 

οε[εβγαἰίοπε ΒΞΔΟΥΑΙΠΟΠΙΟΥΙΤΗ --Πηίεγρε]]αξϊοηες απίεπι, δΐῦε τέ υεδίγέ 

οοᾶίσεδ ]ιαδεπέ ροβία]αΙοπθς, Γζπιέ οἶπι ροριίας ὀεπεαίοτέ. 

«ἐν ὑπεροχη: ΕΕΤαΡΙ ΕδΟτ οπ1 εν (6 φιὀζὐπιαξῖς ἐ φιιέ ὑπ αιδζὑπιϊαίε φαπὲ) | 

ηρεμον: Εα ἠρεμιον (αν ἠρειον) | διαγωµεν: Ε(διαγομήν)τβ αἱ Ρας 
Φιαγοµεν | παση: ϱ" ἆ Πιοῖ[293 ο | ευσεβεια ... Ῥ ευλαβεια 

ο. 
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« ες ο 9 - Ξ μις - απ , 
καλὸν καὶ ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ σωτῆροσ ἡμῶν Όεου, 4 ὃσ πάν- 

3 /΄ - ν 3 -- 

τασ ἀνθρώπουσ θέλει σωθῇῆναι καὶ εἰσ ἐπίγνωσιν αλῃθείασ ἐλθεἴν. 
ο / ος Δ - Δ 3 2 

ὃ εἶσ γὰρ θεόσ, εἶσ καὶ µεσίτησ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος 
2 - ς ΄ ε .] Ν 

Ἄριστὺσ Ἰησουσ, ϐ ὁ δοὺσ ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων, τὸ 
/ -- αφ / 3 ο ο τερ δἱ τλ / ο. αν ο) / μαρτύριο» καιροῖσ ἰδίοισ, { εἰσ ὃ ἐτέδιν ἐγὼ κήρυξ καὶ ἀαπὀστο- 

21 / . ο ο πλω λ 
λοσ, ἀλήθειαν λέγω, οὐ ψεύδοµαι, διδάσκαλοσ ἐθνῶν ἐν πίστει και 

ἀληθεία. 
Π σ / π . Π 

8 ᾖἨούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τοὺσ ἄνδρασ εν παντὶ τύπῳ 
/ ς - λ - πα τά . « / 

ἐπαίροντασ ὑσίουσ χεῖρασ χωρὶσ ὀργῆσ καὶ διαλογισμου 3) ὡσαῦ- 

8. τουτο 8ίπε γαρ οι Ἁ΄Α 1Τ. 61”” δα] «ορ ΟΥτῖμο»296. 910... ς ΤΙ αάά 
γαρ οππῃ ΝΕΡΕΑΚΙΕ αἱ ΡΙεχ ἆ ΕΕ τὸ να βο ΒΥΤΗΙΓ αγπι αεί 0τθδῖ 

Ειέμα]σοᾶ ΤΠμάτί Ώαπι αἱ Τ,οἳ[ 558 αἱ 

δ. ἵοωη ἀνθρώπων ἄνθρωπος, (βίας εοπἰπηβῖϊ ατείε) | χριστ.ιήσουσ εἴ. 
ΗιρρέιαΕπι αρ Εαῦτίις Ουτπ {4,514 Έβηιοε]] 35 ἘρίριΙ5ῖ: 46τ αἱ Τετί 

εαση οἩῖ 15 Ἠ1]850. 1195 Αποζιρία].... κ το. Τ9. 109. 115. Ῥδες [56ος αἱ 
α]ίᾳ 8715ΕΕ Αγπι αθί]ι ἩΗἱρρέαδαι αρ Ἱμαρ]ῦ ΜεεΙεις 35 Ἐβπιςςθ!] 8. 195 

Α ΗΤΟΙ Ώρ1ρΗΣ 9 ΟΥ Τμάτιξοἆ α] τησ. 2ριστ. 

6. υπερ παντων: 1, οπι υπερ | το µαρτυριον: Α 01, αἴᾳπε 5ἷο 1μιθᾶ τα] 
εκν Ἀλ και (Δ9 το βαὈδ[ 11) µαρτυφριον ... Ῥ"Εέτα ϐθ6”3" 80. 115. ὰ Ε 
Ἱαχ]” (11) Απιζγςί ΡΓΑεπῃ οὗ, οζιδ (1181 οι) ... ΒΥΙΣΕΣ πιαγίγζωπη φποᾶ 

ευεπᾶ (εξ εὐοθη Τιαπογιαπη) | τδιοισ: ϱ"ΕΡτα ἆ 6 Ἠατ]Ἡ (81) Απιῤιςί 

αᾶᾶ εδοθη, ἄαίιπι εδ (Ίνα οοπ]γηιαέπι εδ). ΟΕ Ποῦταδ: ,, Τεδέποπύμηι 

ἐεπιρογίδιβ θμΐ8. Ἠ18 νοτρΙδ πες ΡταεροπεπάΙπη οδί οπζμδ, ηθς Ροβίρο- 

πεπάᾶππι σοπ]ῃγπιαέωπι εδὲ: Ἀαες επῖπι οοηδα]{ο α ραἰτῖρας οπιῖδθα δι! 

Τ. εισ ο ετεθην: Εᾷ εν ω ετεθην, Ἱίεπη ἆ ες νο Απιυτεί αἱ] η φιο Ροδίέι5 

δµπι ... Α 0 ἐπιστευθην | και αποστολοσ: 1083 οπ | λεγω δίπε αἀά]- 
{βπιθηϊο ΟΠ ΝΕΑΡΤΕΟΡ 91. 41. 613” τθ. τὸ. 19Τ. αἱ ρ]ιδ ἆ ερ νς 

5αΏὮ «ορ βγγαί αθίἩ Ρ9-ΑίΠ65 ΟἩγ Ώαπι αἱ Απιζιαί α]....ς (Ξ αυ 5) 
αάά εν χριστω (::1 οἳ Ῥο 9, 1) επι Ροκ, 1Τ. ὃτ. 199. 4] Ρ]α ϱο αΤΠι 

Εαίλα]οοά Τμάτί | εν πιστει 6ἳ. Ειδτιδί {,δτ είς Τετιραᾶ 1 Απιυτει αἱ 

ει. Ν εν γνωσι, Α εν πνευµατι 

8. προσευχ. τουσ ανδρ. οπι ΝΑΚΗΡ αἱ Ρ]εγ 5ΥγαῦΙ αγπο ΟΥ 1,195. 311. 3086. 305 
οίβδδ Ῥαβείμ”τἹ Ματοιποη διῦ Ο)Υγ Ειίλα]σοᾶ Τ]άτι Ώαπι αἱ Απιζτςι 

.«Ώχα 115. (βου. ουν παντι τοπ. τουσ ανὃρ. πρ.) ἆ Ε 6 πηῦδ νρ Ρο 
8αἩ «ορ ααί]Ὦ Οι5)9511 ΕΙ5Ρ5 505. 455 οπηα! 488 Η]ογίον/α1 ΑΠΙΌΡΣ 55 (91ο 

ἔπ οπιπέ ἶοοο ογατε) αἱ τουσ ανδρ. προσευχ. | οσιουσ εἴ. ΟΥ1;356 εἰ2957 
εἰ 5156. 811 ο,4/914 Εβρ» 508. 456 ϱπιαΙ4/58 οίς... 1, 1τ. ὃδ. 115. 120. 
68ο” κος 01198. 21 Μαχοίπον 8/93 ΟΙιτηϊοΘρΗ 1194 Τ)ΑΠΠΡΑΓΕΙ 46” ϱσιασ 

|. διαλογισµου ευπι ΝΤΑΡΚΙΡ αἱ Ρ]α ἆ Επαῦδ 9 να 6ο 8αἩ ασπη αείὮ Οτ 
14198. 266 ϱ[5,6001 ρι4,9τ4 οοᾶ ο ἶπί ,5οτ. 8/896. 40511. 666 (μγ661. 665 Ἐί]α]οο 

Τμάτιχί αἁ Ἡ. 1. Ώαπιβατα]] 466 οιἱκί αᾱ Ἡ. Ἱ. αἱ... Ρ΄ Τϊ διαλογισµων 

εσπι ποΕβτᾳ 17. 4Τ. 6133 τὸ. 80. 8Ρε α5ΟΤ ϱ56Γ αἱ ρ]αβ1 ρ «ορ 5γσαίγ 
Ο1/3411 ϱ/5,155- 811 ϱ(4,8146ἆ Ἐμ8Ρ5 505 (ο(πια! 4,55 ῥιαγογγυσμων) Βαφαεία2ττ 

υους μἲ κα οο ορ ας 

σα 5, 20 

α1ε5, 14 
ο Τ11, 11 
Ἐυοο, 1 

1 ο 8, ὃ 88 



οσοι 9 
οπ ο, τ.22 

σσ 3,6 

8460 2, 10. ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 

ν να - λα.” Ν 
τωσ καὶ γυναῖκασ ἐν καταστολῃῇ κποσµίῳ, μετὰ αιδουσ καὶ σωφρο- 

/ - / λ ΔΝ -. 

σύνησ κοσμεῖν ἑαυτάα, μὴ ἐν πλέγμασιν καὶ χρυσῷ ἡ µαργαρίταισ 
ων) -” .. ο ο Ν 

ἡ ἱματισμῷ πολυτελεῖ, 10 ἀλλ ὃ πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναισ : 
η το } ον Ν ς 

Φεοσέβειαν, δι ἔογων ἀγαθῶν. 11 Γυνῇ ἐν ἠσυχίᾳ µανθανέτω 
3 ’ [4 σος ϱ ν ΄ κ] Ν . . η 3 Ν 

ἐν πάσῃ ὑποταγῃ 13 διδάσκειν δὲ γυναικι οὐκ επιτρέπω, οὐδὲ 

αὐθεντεῖν ἀνδρόσ, ἀλλ εἶναι ἐν ἡσυχία. 19 '4δὰμ γὰρ πρῶτυσ 
΄ σ ” ν Ν 

ἐπλάσθη, εἶτα Εύα. 14 καὶ δὰμ οὐκ ἠπατίθη, ᾗ δὲ γυνὴ έξα- 

(Μαεσατῖὸδ διαλογισµων πονηρων) Τπάτίέοια α Ἡ. ]. εἰ” 1916 Ώαπιέοπι 

αᾱ Ἡ. |. ΗΙετΙονίη 1 

9. ὠσαυτωσ 81Π6 και 6πΙΠ Ν ΑΡ 1π. τα. (Ο1επιξήῖ οἱ Οτ131 γυναικ. ωσαιτ.) 

Ῥαφείιμδνὸ,,, ς ΤΙ αάᾷ και ΟΝΙΠ ΝΟΡΕΕΚΙ, αἱ Ίοηρβ6 Ρα ἆ {Γρ πιδῦ νρ σο 

8αἩ «ορ δυταίΓ αγΠῃ αθἰῃ ΟΥ1195 0Ἠν Τμάτί Ώατη αἱ Απιοτβί αἱ { γυναι- 

χασ 8ἶπθ αγίϊσπ]ο ΟΠΠ ΝΑΡ"ΕςΡ ΙΤ. 6733 τι. Τὸ. 8ρὲ ΟΙ απι2ήτ Ο 1311. 
198 Ῥαφεί] 509 Ώαπηραια]]ά05.,, ς Ρταςπι τασ επι Ῥβοδίέκ{, α] ρ]ετ ΟΥ 
Επίμα]εοά Τμάτί Γ)απι αἆ Π. . | κοσµιω ο. Ν ΑΡΌΣείΟΚΙΡ α] ρ]ετ ἆ (ἴπ 

λαδᾶμ ογπαέω 8ἱ0) Ε ϱ πιδὺ (ὗι Παῦ. ογαϊπαίο) νο τα]] Ο1ειιή” (01193 

εᾱ οχοπ) Ῥαβείμ50 Ο)ν Επίμα]εοᾶ Τμάτί Ώαπι αἱ (αί. κοσµια αἳ τιµια 

Ἱερίέακ) ... Νερβι κα ΙΤ. ΟΥ 131. ϱΓ19δ ἄε]αῦ κοσµιωσ ... Κ ποσµιων | 
αιδουσ κ. σωφροσυνησ εἰ. Ο1αοπιῖ» ΟΥ1198. 311 οἷς, Ψετίαπί ριᾶογε εί 

δοὐγέείαίε ᾱ, Ἱειη 6 ριάογε ἰ υεγεσιπάϊα εἰ 8οὐγ., υεγεσιἠιᾶία εί δοὐγτείαίε 

ἔνοσ ΑΠΙΡΟΒΙ κα]. πιο Ηἰετίονία 1 οπι υεγεοιµιαία εἰ οαδίίαίε. Αἀποίϊαῦ 
1ρίάθπα: αΝοη αμῖπα, αἱ πια]α Παὐείαν ἵη Πιαπ]ς οοάΙσΙὈβ, δοὐγίείας εδί 

Ιεσεπάα 5εᾱ σαδέα», 1ὰ εδί σωφροσυνη, απάἀε Ρροδί ραισα: οἱ ΡεΥπιαΠ- 

φετῦπέ, Ἱπα αἴξ, 111 πι οαγζέαίε εἰ δαποζΠσαξῖοπε σιπι ἑαδέαίε ... 98ἳ σω- 

φροσυν. και αιδουσ, απεπιαἀπηοάατη ΟΥ Ρ115: 51Τ Απιζσει οι υεγεσιηιάία 

εἰ Ῥιιζἰοίέία νετίατιαη{. | κοσµειν: τεάἁπηί Γρ τη νρ Ρο ({επῃ α|) ΟΥΡ 

Απιζισί αἱ οπιαπέε (ΟΥΡ εοπιροπεπἰεβ) δε | πλεγμασιν εἰ. Ο1επιῖ Ον 
1198. 311 θείο... Α καταπλεγµμασιν | και χρυ. οπΙῃ ΝΑΡ" ΕΒΙα ἆ (Ε αιί ἐ 

εἰ) ΑΥΥΣΕΝ ορ ΟΥ)... ς ή χρυ. εππι ΡέΚΙ, αἱ ρ]εχ { πιδὸ νς 6ο δα]ι 
ΒΥΤΡ ΟΙοπιζήτ ΟΓ/11198 Βαβείμ268. δυ9 ΟΥ Επιπα]εοά Τμάτί αἱ Ογρ115. 913 

Απιζγιιαι... Ρ 1τ. τὸ. 90. αθίῃ πεοκαιπες η μαδῦεπί | χριίσω ουΠΙ ΝΏ 

ΚΙ, αἱ Ρε; ΟΊεπι Οτυίδ Βαβείι Ὀἱ5 Ο0μτόθ1. 6610 Επιμα]εοᾶ Τμάτί αἲ.... 
ΤΠ χουσιω εαπι ΑΕΑΡ 1Τ. 51. 4Ττ. τι. τὸ. τὸ. 80. 115. 8Ρὲ αἱ Ρας ΟΥ 
Π]056 1 

19. ὁὀιδασκειν δε γυναικι (αὐ’’) εππι ΔΑΡΕΑΡ 1Τ. 81. τ. 99. τι. τὸ. 90. 
116. 190. ι9Τ. 8Ρε ἆ Ε ρ πιδὸ νρ µο ΑΓ Οτγεαῖ «οτ2τ9 Ῥαβειῃ 509 Ώαπι 
Ρ4ΤΑΙΙ 400 0Υρ515 Απιζηιμια... ς ΤΙ γυναικι δε διδασκ. εαπι Κ;, αἱ Ιοημε 

ΡΙι θγταζῦ βα] αεἴ]Ὦ (οορ Ίοπ ἔμδεο αιέεπι πιιζίεγεπι ἄοεεγε) Τ]ΠάοτΏΟΡ 

Ἰποβί2ο ΟἩγ αἆ Π. 1. οἰθδθῦ οιαΠῦ Ῥιίμαιεοά Τματί Ώαπα αἲ Ἡ. 1. ΑΠΙΡ 

Ιὰ6 341540 (5ος ΠΟΠΕΡ 09) α]. ΟΕ ει. ΕρἱρΙΗΑ19 γυναικι ουκ επιτρεπω λα- 

λειν ουτε αυΘεντειν ανδροσ. | ανδροσ: ΕΕΙ6ΒΙ ανδρασ | αλλ ΕΠΙ ΑΡ 

ΕαΚ5ΊΤΡ αἱ ἔοτο οπιηὐΙ Ῥαφείῃ 59 οίο... η αλλα εαπι Α 1Τ. 

18. πρωτοσ επλασθη οἰ. ΟΥµΣ15... ΕΕΙ6 ᾳ επλα. πρωτος, ἴαιη ΒΥΥΣ58 

6ορ 



ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ .ὃ, 2. 84Τ 

-- ω / Δ Δ - 

πατηθεῖσα ἐν παραβάσει γέ}ονεν, 19 σωθήσεται δὲ διὰ τησ τεκνο- 
’ Ν / ας -- 

γονίασ, ἐὰν µείνωσιν ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ καὶ ἁγιασμῷ μετὰ σω- 
’ 

φροσυνησ. 

11. 

λ ο δη - , - 
1 ΙΠιστὸσ ὁ λόγοσ᾽ εἰ τισ ἐπισκυπησ ὀρέγεται, καλοῦ ἔργου ἐπι- 1.15 
-- - πι Δ υ ο - 

Ψυμεῖ. 3 δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον ἀγεπίλημπτον εἶναι, μιᾶσ γυναι- π91, 639 
Ν / / Π / / . , 

κὺσ ἄλδρα, νηφάἄλιον, σώφρονα, κὐσμιον, φιλόξενον, διδακτικὀν, 

14. εξαπατηθεισα (49) εαπι Ν”ΑΡ"εαρ ΙΤ. 28. 95. 613 ΤΙ. τὸ. 80. 120. 

19Τ. οδεῖ 8Ρ9 Ῥαβείῖμ 509 (01,1) 5 46εᾷ βαν! αρ Ὑγίδι -- ΟηπιοπίΓ1/919) 
ων ς απατήθεισα ουπι πἐΡρῦἸθΘίΟΚΙ, αἱ Ρρίεν ΟἨΥ αἆ Π. 1. δι1515 ϱ/4,165. 
Ττ1. 849 ϱ{0,51 ϱ{9,ὅ55. 505 ϱ(9,53τ (παβρίαπι Ιρίίαχ αίεν αρ Μοπί{) Βαίμα 
σοᾷ Τμάτε Ώαπι αἱ 

15. δε (α5θτΣ οι) εί. απι ἕα ἀεπιῖά αχ] {οἱ: ϱ8τ3 νρεᾶά Ι8εΗπΙ γαρ | µει- 

νωσι: Τμάτί µενωσιν (που. Ίξεπα ϱΆ πί ρεχ εττοχεπα ποίαί Έχθς: ἵη 

εοά. οδὲ ϱ µιγωσιν, Ρό µειγωσιγ) 

ΗΠ. 1. πιστοσ: Πάεζί εἰ. ἔνρε σιθΙ{ραΙπΏρΣ: σ πιαπιι ἑ Πάεἴί ... ϱἨ 

ανθρωπιχοσ, Ἱτεια Πππαπας ἆ πιζὸ σ (ν]ὰε απἰθ) Απιζγει Βεάπα]. Αἰπη]- 

Ηΐεν 8αρτα 1, 16 Ααρδευη 1τά ΓΠμπαπιμς 8ΕΥΠΙΟ, 19επηβθες τηεν 1 (οοηίτα 
ερ 115 ᾖ}ᾷΠε[ίς 5εΥπιο), Ίέεπι ΤαἱαπΡεΙαξ αριᾶᾷ Απβ1 οΡ Πρ 10901. Οομίγα 

ἁιβριίαί Ηϊον1155 (ερ”ή αἆ Ματοε]]) ,Π]8δ ρ]ασεαῖ Ἠππιαμι5 δΕΥΠΙΟ εἰ 

οπιπέ αεεεμέίοπε ἀἱφπιδ; Ἠο8 οππι ἄταεσίβ, Ἰὰ οδί οππῃ αροδίο]ο απί 

ἄταεσο Ἰοεπίας αδῖ, 6ΥΥΕΙΊΗ5: ἔΙΠεί δἐΥΊιΟ εί οπιπὲ αοσερίίοπε ἀζφπιβ. 

Οείεταπῃ νετΏα πιστοσ ο λογοσ Ον Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ Οες αἆ ος ἱτα]μιαπέ 

ᾳπαε ρταθοεᾶσηέ, που ἆπαε δεηπαπίασ. Ὀ6 4πο δῖο ΟΗ1δ650: πιστὸσ ὁ 

λόγοσ. πφὸσ τοῦτο εἴφηται, οὗ πρὸσ τό" εἴτισ ἐπισκοπῆσ ὀρέγεται. 
ἐπειδὴ γὰρ τοῦτο ἀμφιῤαλλόμενον ἤν, διὰ τοῦτο λέγει" πιστ. ὁ λόγοσ, 
ὅτι δυνήσονταν πατέρεσ ἀπολαύειν τῆῇσ τῶν παίδων ἀφετῆσ, καὶ µη- 
τέρεσ ὅταν αὐτοὺσ ἐκθρέψωσι καλῶσ. Ῥεαπίέαχ Οµχγβοβέοπιαπι οα133. 
Μήπι] Πίος Ώαπη: σώζονται γὰρ ὅτι ἀθλητὰσ ἔθρεψαν τῷ Θεῷ. καὶ ὅτι ΄ 
τοῦτο σώζει, ἐπήγαγε' πιστὸσ ὁ λόγοσ. μογονουχὺ λέγων μηδεὶσ 
ἀπιστείτω, φησί, διὰ τῆσ τεκνογονίασ σώζονται εἴο,. | ο λογοσ: ΙΤ. 
αάά (:: οκ 1, 15) και πασήσ αποδοχησ αξιοσ 

Φ. ουν αἳ. ἆ νµ 54 6οΡρ 5ΥΤΡ Ον9615 οίς, πιῦὸ Απιυνςί Ῥεάπ] επύπ ... Ἐα 

[5 ΒΥΙΣΟΗ δε... 4ΤΠΠ αεΙΠ Ποῦ εχρτὶ | ανεπιλήημπτον «ΠΠ ΔΑΡΕΑ ὃτ. 
«ως ανεπιλήπτον «ΠΠ ΚΙ, (Ρ -Λλειπτον) αἱ Ίοηρε Ρ]ετ | νηφαλιον (εξ. 

σε 60 2) ουπ ΑΡ” 1Τ. 91. ὃΤ. (-λειον) 49. το. 91. 99. 106. 115. 

116. 195. 1ΤΤ. 118. 1Τ9. 919. οδὸς Κδός α1Σ0 [ογο Οε5)815 (11επα1, τὸ οἱ 
Όσοι ϱὲ Οοιβί” 21) Βαφείι 195 0χόθΐα Τκ143)316 Τμάτε...ς [-- «ε αὐ 

52) νηφαλεον επ Ρέκ 4Τ. αἱ βαΐ τηα (4 αρ Βετί) ΑποςΗΙ355 Ώαπι.... 

πέρα; ΤΙ, 109. ἀδόν ο56Σ α] ρ]αςδὸ Επίλα]{οἆ γηφαλαιον 



3 Το, 26 

845 8, 9. ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α 

ὃ μὴ πάροινον, μῆ πλήκτην, αλλὰ ἐπιεικῆ, ἅμαχον, ἀφιλάργυρον, 
- ’ 1” - .. ΄ - 

4 τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶσ προϊστάμενον, τέχνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῃ 
/ σ -- 5 / - 

μετὰ πάσησ σεµγότητοσ, -- Ὁ εἰ δὲ τισ τοῦ ἰδίου οἴκου προστῆναι 
η σ -- 3 ’ κ 9 ΄ ΔΝ /΄ Ύ 

οὐκ οἶδεν, πῶσ ἐκκλησίασ Θεοῦ ἐπιμελήσεται; -- ϐ μὴ νεόφυτον, ὖ-α 

μὴ τυφωθεὶσ εἰσ κρίμα ἐμπέσῃ τοῦ διαβόλου. τ δεῖ δὲ καὶ µαρτυ-. 
, Δ ”! 3 ΔΝ ό μάς [οἡ Δ 2 ώ υ 3 / 

ρίαν καλην ἔχειν ἄπο τῶν ἑξωῦθεν, (να μὴ εἰσ Ογειδισµον ἐμπέσῃ 

καὶ παγίδα τοῦ διαβόλου. ὃ «ιακύνουσ ὡσαύτωσ σεμνούσ, μὴ διλό- 
/ - 5 δώ 2 

Ίουσ, μὴ; οἴνῷ πολλῷ προσέχοντασ, μὴ αἰσχροκερδεῖο, 9Ὁ ἔχοντασ 
Δ ᾳ ως / 3 - ή Δ τ Δ 

τὸ µυστήριον τῇσ πίστεωσ ἐν καθαρᾷ συνειδήσει. 10 και οὗτοι δὲ 
Ν / ή αι κ / 2 / / 

δοκιµαζέσθωσαν πρώτον, εἶτα διακονείωσαν ἀνέγκλητοι ὀντεσ. 

ὃ. µη πληκτην 8ίπε αἀάῑίαπι 6ΗΠΙ ΝΑΡΕΟΚΙΡ 1Τ. 29” 91. 46. οτ. 6133 Τ1. 

στ 

τὸ. 50. 109. 116. 19τ. 1ττ. 118. 1Τ9. 919. πδεῖ α]30 ογε ἆ {ο πιδὸ νο 

σο 841 «0Ρ ΒΥΙΣΕΒ α{Ρ ἴΧί αγπῃ αεί Οτἰπίδ)Τ8 Οοης{1 1 Βαβε293 οκ 
πη535 (0Ἠχ664) οᾶᾱ Υεί οίσοπι ΠΑ145,316 ἘπίΠα]εοά Τα νγίθᾶ αἱ Τοτίπιοπος 13 
Απιργεί α]...ς (Ξ αυ 52) αἀά µη αισχροκερδη εαπι ὃτ. αἱ Ρετπιι 

(ἴοτο οπή αριιὰ Βον]) ΟμΥπιοπίξ Ὦ]μάτισοᾶ ΑπΙΟΕΜΙ536 Ώαπη (5εἆ Βιοί 

]αοίῖο τέ οἱ. 1Π ραίτ]ῦ αἱ). Υτβ η ροπ8 Ῥτο πληκτην ναίχ πλεονε- 

στην βαὐείϊίπστε, 4παπῃ αά ἁαπιθη {πι µη αισχροµ. 6ΟΠΗΥΙΗΔΥ6, αἲ εθτίθ 

ὙΝΠΙία 1η Ποξῖς ρτοβατε βἰπάπΙ{. | αλλα οΠΙ ΝΑΡ 1Τ.... ς Τί αλλ οῃ 

ΡΕΑΕΚΙ, αἱ Ρ]6Υ | Εα επιεικην 

«προϊσταμενον εἰ. Ο]1επιδό] 15143316: Εα προσισταµενον ...  προϊστα- 
Ίοµενον. Οἱ αὰ 1 Τμε 5, 12. 

.ἔπιμελησεται: 11, ἆδει -λήσηται 

. ἔμπεση, αἱ ΔΑΡΕΚΗΡ (έµπεσει, Ἰΐεπι 956) είς... ΡΕ εγπεση. Οἱ εἴ. 

8 ν. Ἱ εἰ α ϐ, 9. ] εισ κριµ. ἐἔµπεση: Ὦ 49. Τ1. 98. 118. 115. 190. 
Οοπβ 1 (2 1 (5οἆ Βιοί 1οςἑίο) Ῥαςείῃ 393 ϱχηΙ555 (6ο ἐᾷᾷ απίΘΒΑΓΠΕΤ ΟΠ]) 

Τμάτιοοᾶ α Ἡ. 1. (Βεᾶ ποη”905: 5585 ποςῦν ὐτ) ΤΗΡΙΗΥΙΠΟΕ αάάᾷ και παγιδα 

(οκ ν. 5ες αδδιπιρίαπ να(χ), Ιἴεπι αθίῃΏ εισ παγιδα Ρτο εισ κριμα. 

, Ῥταθίογπηϊβαγαπί Ἠππς νοΓΒΗΠΙ Ῥτορίογ οµοιοτελευτο» αἲ ϱ (5εᾷ 

εαρρ]εηί 1η πιρ) 106. | δει δε εἶπα αυτον «πΠΙ ΝΑΕΒΤΟΗ 11.Ρ.... 6(8εᾷ 

6000) αἆά αυτον οΝΠ ΡΚΗΡ αἱ {ετο οπΊπ ἆ { πιδὸ νρ (βθηί οπῖπη Ἠὶ 

απ ορογέεί αιιίεηι ἐἶζιπι εἰ ἰεδἐὐπιοπίιπι Ιιαῦεγε δοπιιπι) Ῥαβοῖο τος ΟΥ 

Ἐιέλμα]σοᾷ Τματί Ώαπη (8οαἀραΓΑΙΙ511 ροδέ εχειν ροπ) Οεἰπί2316 Ααιογςί 
αἱ | καλην εχειν ΟΝΠΙ ΝΑΗΚΙΡ αἱ {εγο ΟΠΠ ϱο θίο Ῥαδεία 3” 0τθόδα 
Ειίμα]εοὰ Τ]άτί Ώαπη αἱ... Όσα Ἴδοἳ ἃ [ρ απῦὸ νρ Οτίπί 2316 Απιργαί 
3] εχειν καλην | εµπεση αἱ ΑΡΟΗΚΙΡ ({ΗΥ8Ι5 εµπεσει) εἰο... ΑΡ" Εᾷ 
ἔνπεση | και παγιδα, αἱ αἱ. έαπι {α ἀθιη]ά οἰο Απιυημιαι... ϱ" ἆρ 

νροἱθ κ. εισ πα. 

«σεμγουσ οἱ. Ἀὸ .... κ 463 109. 9193 οἳι | ὀιλογουσ: ὃτ. 115. Ῥμάτιςοὰ 

διαλογουσ | προσεχοντασ: Ἐᾷ -χοντεσ 

: εν καθαρα συνειδησει εἰ. Νε Ῥαδςθίμ λείο... νἩ και καθαφασ συγει- 

φήσεωσ 

10. ουτοι... Ἡ Τὸ. αυτοι | ειτα (εί. ᾳ ἀεἰπᾶς): ϱ ἃ { πιδὸ να 5ο Απιυιεί 



ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ ὃ, 16. 849 

11 γυναῖκασ ὡσαύτωσ σεµνάσ, μὴ διαβόλουσ, νηφαλίουσ, πιστὰσ 
ἐν πᾶσιν. 19 διάκονοι ἔστωσαν μιᾶσ Ίυναικὺσ ἄνδρεσ, τέκνων 
καλῶσ προϊστάµενοι καὶ τῶν ἰδίων οἴκων. 19 οἱ γὰρ καλῶσ δια- 

κονήσαντεσ βαθμὸν ἑαυτοῖσ καλὸν περιποιοῦνται καὶ πολλὴν παρ- 

ρησίαν ἐν πίστει τῇ ἐν Χριστῳ Ιησοῦ. 

14 Ταυτά σοι γράφω ἐλπίζων ἐλθεῖν πγὸσ σὲ τάχιον' 19 ἐὰν 

δὲ βραδύνω, ὥνα εἰδῇσ πῶσ δεῖ ἐν οἴκῳ Όεου ἀναστρέφεσθαι, ἥτισ 
ἐστὶν ἐκκλησία Θεοῦ ζῶντοσ, στῦλοσ καὶ ἑδραίωμα τῇσ ἀληθείασ. 

16 καὶ ὁμολογουμένωσ µέγα ἐστὶν τὸ τῇσ εὐσεβείασ μµυστήριον’ ὃς 

8] και ουτω | ανεγκλητου (α{ ΝΑΟΡΗΚΗΡ εἰς, ηΟη αγξγκλ-) οντεσ: Εᾷ 

αγεγκλητοι ον εχοντεσ, εξ 4 [5 πι νρ πιιζζιήπι ο ἴπιεη Παθεπέεδ 

11. σεµνασ: Α σεµνουσ | νήφαλιοισ (εί. «9 0 95) «μπι ΝΑΟΡΤΗ αἱ ρ]ιβ5ό 
(δΙπηΙΗ1{εχ ας ν. 9.) εἰο.... ς (Ξ ςὲ εἰς) νήηφαλεουσ επτῃ Ῥεκ ὁτ. 4Τ. αἱ 

βαΐ πια (5 αρ Βοτ]) Επίμα]ζοᾶ Ώαπλ ... ΕΘΙΡ 4] πια (2 αρ Βοτ]) νηφα- 

λαιοισ 

19. διακονοι (εἴ. ἆ πιδὸ να): Ἐα ἔρ α4άᾶ δε | καλωσ: ΡΕΙ"ΕΕΓ καλων 

19. εν πιστει τη: 463 οΠΙ ... Ε εν πι. την. Της απιρῖραα εαπέ: πιιζ- 
έαπι Πάισίαπι ἴπι Πάε φιιαε εί. ὕν Οιγήδίο Τεβι. 

14, ελπιζων: ΕΕ ελπειζο, α ελπειζω, δΤ. 5913 ελπιζω, 6 6ρεγο | προσ σε: 

Ες ρο5δί οἵίο ΡροἩη; 46. νρέ]θ απίθ ελθειν. . Εξταξτ 6. 6113 19τΤ. ατα 
οἱ | ταχιον (ΕΚ οἳςῖ -χειον) ΕΠΠΙ ΝΡΟΕΕΚΚΙ, αἱ Ρ]ετ ΟἩχ (ΞεάπηοβοΣ 
ταχεωσ) Επίια]εοά Τ]μάτί Ώαπι αἱ (Ρ6 αᾶ ταχι οΏ]1έ15 εδ αἀάθτο ον) 

εν, Ὁ᾽ Τη εν ταχει υπ ΑΟΡ”Ρ 1Τ. τ1. Τὸ. 

165. εαν δε εἰ. Οχ42215 εἰς, Ἰἴεπι οἱ αιίεπι {νο ΟτΙπί569 Απιζτεί ο]... ἆ 
αιιοᾶεί, ΕΡΤᾷ οπι δε | βραδυνω: 11. βραδυνωσιν | ειδησ: ΑΝΙάρει"Εετ 
αξτ 97. 91. αἱ ΒξΡ5 516. 615 νδησ | δει βἶπο αἀἀῑίατη εἰ. Οτ515 Έπδρ5 
916. 615 ἨἩρίρμ”98 αἰς.... ϱ" ἆ { (ποπ Ίέεπι ϱ) νςδ αγ Οτ2516 ϱΗΠί 5,69 
Η11165 Απιρτεί αἱ αάά σε | εν οικω Θεου αἳ. Ο1ή153- 515 αιἶπί 5,69 Έιερς 
91ο. 618 εἰς... Ῥ Οι3516 ΕρΙΡΙΗΣ98 εν οι. κυριου. Οείετατη εξ απ Ἡ. Ἰ. 
Ἐρίρ]μ55 (πιαρπ8 {ζ 5αερο ροτίαίε π818): ὡὧσ λέγει ὁ ἁγιώτ. παῦλοσ 
γράφων τῷ τιμοθέῳ διὰ τούτων τῶν λόγων" ὅπωσ γιγώσκοισ πῶσ δεῖ 
ἓν οἴκῳ κυρίου περιπατεῖν, ἥτισ ἐστὶν ἐκκλ. Θεοῦ τοῦ ζῶντοσ, στῦ. κ. 

ἑδρ. τ. ἀληθείασ, ἦν οἱ πολλοὶ ἀφέντεσ εἰσ μύθουσ καὶ μµωρολογίασ 
ἐξετράπησαν, μὴ νουῦντεσ αίς (εχίτεπια οξ αἆ 1, 6 8ᾳ) | ητισ εστιν 

εκκλ. Θεου ζωντοσ αἴς: 841 βοβί νετθρα πωσ δει εν οι. Θε. ζωντος 

αγαστρεφεσθαι ρετρῖί ητισ εστιν στυλοσ, οπι]βεῖς εκκλησ. δε. ζωντοσ, 

1{εΊΏ και εὐθαιωμα τησ αληθευ. | ήτισ: ΟΡ ειτισ 

16. 6” ομολογουμεν ωσ (Άπες επ]πι 5116μο βεϊαποία 5ππῖ) | οσ (αι. 9, 

εεά αὐ’ εἰ ὅ οἱ Φεόσ) ο. Ν"(πες α {εν νο)ΑἈο"εεταετ 17. Τδ. 181. (46 οἳ 
οἱ αἲ οί εχειΓΒΙΤΩ ΠΙΘΙΠΙ 1η Ῥτο]. «εοά]ςίβ ο Ρ. 59 58) «οἀᾶᾷ ΠμῬεταΙὰ 
(νιὰᾳ Ῥοβί) 84Ἡ «οΡ αθἴΠΡΡ ΦΥΥΡΠΕ (αἱ εκ (Όγπια τε]α Εν απιρ]Ίοτθ 

Ρτοῦαταηέ Ίαπι Ὁέει 60: ἨμΙιε αἲ Ἡ. ]. να]ὲ οἱ ο αἳ ο βἱρπ]βοατῖ) 

Οτ]ηῖ 4.365 (Ἰαρεπάππι επἶπα: ,,ρἶομί αροβίο]β ἀῑσλί: φιξ [που φιία] πια- 

ΤΙΡΟΒΕΝΡΟΒΕ, Ν. Τ. Εά. 8. σ4 Ὦ 

πιο, 8 



5560 ο οι ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ κ’ 

Ε] ΄ ε] / ας ΄ς 3 / ” 3 /. 

ἐφανερωθη ἐν σαρχί, ἐδικαιωθη εν πνευµατι, ὠφθῃ ἀγγελοια, 

ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν κὀσμῳ, ἀνελήμφδη ἐν δόξῃ. 

πζγερίαέις εδ ὧι αγπε, ἱμδίμίσαίιδ εἰς) ἨρίρΗΣΣΗ οἱ τά Τά ογππορ (αριᾶ 

Μαηβί 9, 991) Είπε αρ Τμ άντίδ) 19 (οξ εί. Πριἆ οπι1151) ΟγτάΔΘΡ15 (ῃοθς 
α]]ίθυ ΙεσσπάπιΏ« 134) α{5)δδ0 ΟΥγ αρ Οες αἲ Π. 1. αἱ ἵπ 8α]ο]ίῖβ οοςῖ- 
εσπι α]]αποί απἲ 16, 20. 29. 21. Οαῖθας ἆθ ἰεδάθαδ ραι]]ο αοοατα(ἶας 

νιάεπάτπι. Π1ῦ ενα {1 οπίπι ατοΠ]α]αεοπὶ Οατίμαρϊπ]εηβϊς (οἴτοα 554) 

Ῥγον]ατΙππ ϱβ1βδα6 Νδβίοτίαποναπι οί Ἐπίγομίαποταπι (ᾳποᾷ οκ ἄαι- 

πθτίο τερα11ξ 6411131195 535) οαρ]ία 19. απιοά Ιηβδογ]β]έαχ ἆς Ῥενετο, Πι- 

απο ας Μασεᾶοπίο, παςς {τααῖί: , Ἠοο {επιροτε Μασοεάοπῖαςδ Οοηρίαη- 

Ώπορ. ερῖδο. αΌ Ἱπιρεταίογε Απαβίαδῖο ἁλοῖίαν εχρα]δας {απς απ ενρ]]α 

{αἱ5α58εέ, οί Ἱπαχίπιο Ί]]αά αροδίο]ῖ ἀῑείαπα: Οι αρραγιάέ ἔπ σατηε, 

Πιδίοαίέις εδέ ρϊγτέα. Ἠιπιο οηῖ πι ΙΠΙΠΙΙ{8886, αὈί Ἠαραί οσ, 1ᾷ οδὶ φιῖ, 

ΠΙΟΠΟΡΥ1]αΡάπά ἄταθσοπη, Πτιετα πηπίαῖα Ο 1π Θ νεχίϊδδο οἱ {εεῖ58ο 

οςἉ, ἷά οδί ἄεις, αἱ ο88εί: Ίλειβ αγγαγιᾶ Ῥετ εαγπεπα". ΌΏααπα το]α{ῖο- 

ΠΘΙῃ 110 ογαΘί εοπβυπηαν]ὲ Ηϊποπιαταδ, απῖ οΡΡρ. 1, 449. οαρ. 18. 

Ίβθς βογ]ραῖῖ: ,Ωαἱάαπι πἰπαΙχατη 1ρδαςῬ βοτρίηγας νετρῖς 1π]1οἳ 5 Ίπι- 

Ροβίατανοταηί, βἶοπί Μαοθάοπῖας Οοπη8ή. δρῖδο., απϊ αΏ Απαδβίαδίο Ίπιρ. 

1ᾷ6ο0 α οἶν]ίαίο οαχρι]δα5 Ἱαρῖίαγ αποπΙατη {α]βδαν]ί ονρ]]α, αἱ 1]]άπι αΡο- 

βίο]! Ίοσσπα αδί ἀῑσῖε: Φμοᾶ αρραγωέ ὑπ οαγπε, ἀιδέ[οαξπι εδὲ ἵπ αρύγέέτι, 

Ρεν «οΡηα{Ιοπ6Ἰη Τασατάπι Πέτεταταπι Ο εἰ Θ Ἠος πποᾶο πππίαπάο 

(αἱδαν1έ: οί αηῖπι Πα θέ φμΐ, ηος εδί Ος, πιοποδγ]]αθαπι ἄταθοιπῃ, 

Πείθτα πιπέαία Ο ἵπ Θ νοετιέ οἱ {οοῖί Φς 1ὰ ο8ί {έ οββοί: ει παν 

γιάέ ἴπ οαγπε.. Ερὶρ] δν ᾖ' ὃσ ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν 

πνεύματι. Όπο Ίοσο 11] 4ε βρ]ϊγῖέα δαποίο, Ταπι ἀθπιαπ Ρενρῖέ αἆ 

βππη, ἀἴέοπε: Φεὸσ δὲ ὁ υἱόσ, αποά Ῥτοβαί Έοπι 9, δ. αῑδ. Τη απ- 
ἁοταίο ντή αρ Ὠϊπά ἀεθδί ὁσ απἲθ ἐφανερ. Τη6ο ἆ ο τ{1110β85ν νευρα 

αΠεταπίαν ἵπ αοἲῑ5 οοποΙΗΙ Οοηβίαηί, 9. «ο]]αΐ. 4. ἵπ εκοοτρίο δ4. εκ 

ΤΠοοᾶοτϊ Πῦχ. 19. ἆς Ἱπέατη. οοη{γ. Αρο]]ίπατ. ο μἳ πιαπ{εδίαίις εδί 

πι οαγπε, ἴπιθίοαίι εδἰ νι μίνι. Ἐαπματϊ 1 οδί ερὶδί. αἆ ΤοΠ. αγο]]- 

αρῖδς, ΑπίΙοσΠ. αἱ ϱδί 1. 1. ,,ἀἴδεειςδ α Ῥαπ]ο ἷά αιοᾶ οβί: 6) πιαπίγε- 

βίαια εδὲ πι σατπε, ἔιεβοαέιις εδὲ πι αρέγέέι”. Ὠεπῖαπε ΟΥγΤΙΙ11 ]οοί 

ππ] ή εαπέ απὶ δεπῃ ]αοΙοπΙβ οσ, ΠΟΠ Όεοσ ἰθδίεπι ρτουαπί. ἨΗπίαδ- 

πιοᾶῖ βαπ(βᾶ6 πλανᾶσθε μὴ εἰδότεσ τὰσ γραφὰσ μήτε μὴν τὸ μέγα 
τῆσ εὐσεβείασ µυστήριον, τουτέστι χριστόσ, ὃσ ἐφανερώθη σαρχί, 

ἐδικαιώθη - ἐν δόξη. Τοΐάεπι ραπ]]ο ροβέ εἴη γὰρ ἂν οὐχ ἕτερον οἶμαί 
τι τὸ τῆσ εὐσεβείασ μυστήριον ἢ αὐτὸσ ἡμῖν ὁ ἐκ Θεοῦ πατρὺσ λόγοσ, 
ὃσ ἐφανερώθη ἐν σαρκί" α15: εαρδίποπά τη Ργο Φεόσ οπηπ]πο οδί ὅσ, 
Βιιυθδσι{ ία οπίπι τίσ ὁ ἐν σαρκὶ φανερωθείσ; ἡ δῆλον ὅτι πάντη τε 
καὶ πάντωσ ὁ ἐκ Θεοῦ πατρὀσ λόγοσ; οὕτω γὰρ ἔσται μέγα τὸ τῆσ 
εὐσεβείασ μυστήριον. Ἠεπι ε[ 5650 πδ1 εαἆοπῃ αἰᾳπεΒᾶ6 Ἱαραπίατ. 16- 
σἵζαχ οἴῖλπι αρ Όες αἲ Ἡ. ]. ὁ ἐν ἁγίοισ κίφιλλοσ ἐν τῷ δωδεκάτῳ κε- 
φαλαίῳ τῶν σχολίων φησίν' ὃσ ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδιωαιώθη οἷς, 

Βροσίαπ{ Ιδέα αἴπο ἁπΌίο αἲ αχρ]απαίίοποπι ΧΙ εαρίίαπι, απογαπα 1π 

βαοιΠἀοθ,145 δα ἄθπη νονῦα Ιοριπίατ, πὶδῖ αᾳποά ρτο ὅσ, αποᾶ 1ρβιπή ποἩ- 

η] οἀἁ. ρταθῦσπί, 5αρθαίαπα οδί Θεόσ. ᾿Αί 4πλα βαυβεφααπίατ 

βα{ΐς ρτοῦαηί ὅσ, ποη Φεὸσ, αὖ 1ρ5ο δορίαπη 6956. 1Ρί εδί οπίτη: τέ 
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Ἡν. 

Δ - Γι - ( ς - .) / 

Ι Τὸ δὲ πνεύμα ῥητῶσ λέγει ὅτι ἓν ὑστεροισ καιροῖσ ἀποστή- 21ΐ8ιε9« 
’ ο. ’ / .' 

σονταί τινεσ τῇσ πίστεωσ, προσέχοντεσ πνεύµασιν πλάνοισ καὶ 

οὖν ἐστὶ τό' ἐφανερώθη ἐν σαρκί; τουτέστι, γέγονε σὰρξ ὁ ἐκ θεοῦ 
πατρὸσ λόγοσ, οὗ κατὰ μετάστασιν -- ἰδίαν δὲ μᾶλλον ποιησάµενοσ 

σάρκα τὴν ἐκ τσ παφθένου, εἶσ καὶ ὁ αὐτὸσ χρηματίζων υἱόσ. ϐΟ69- 
ἵεταπῃ οαᾶεπι Ἱ]]α: ὁ ἐν ἁγίοισ κύριλλοσ οἴςε ΤΠ 5ε]ιο]] Ἱεριπίατ. Ὦ οπῖ- 
ᾳπε οΓ1α1 10)93τ αιὈ Παπ πΙβ δἷο: οὕτω δέ ἐστε δυστυχεῖσ ὧστε οὐδὲ τοῖσ 
τῶν ἀποστόλω» ὑμῖν παραδεδοµένοισ ἐμμεμενήκατε -- τὸν γοῦν ἰησοῦν 
οὔτε παῦλοσ ἐτόλμησεν εἰπεῖν θεόν. οὔτε ματθαἴοσ οὔτε λουκᾶσ οὔτε 
κάρκοσ, ἀλλ’ ὁ χρηστὸσ ἰωάννησ. Νεο ΟΥ 1η αἶς ᾳππθ Τα]Ίαπο τεβροή- 
ἀεί 1οοἳ Ἠπῖας πηθπηϊη]έ: αποπιαάπ]οᾶππι πες Α{Παπαθίῖας Ῥαβί]]ας αἰ1ῖ 

η ΠΗρας Απὶαπῖς 6ο αδί ΒαΠέ, αμῖ, ϱἵ Φεὸσ εοπέϊπεβραί, Ἱπει]οπί]βεῖ- 

πΊΠ5 {88415 ἀθαιία(ὶς Ον]5δίά ἀερι]ςδδαί ργο[ευγῖ ...... ἴθ8ΕΙΠΙΟΠΙ15 οοΠ{Υ9, 

Θεοσ Ιδείίοπεπη αοσαάππί Ἱπίθγργθίο απ 5ἶνο ὃσ βἶνο ὃ Ἠαβθηέ, ΑΥΤ 
86η ϱὲ ΑΥΥΡ ἰσί (6ΥΥΡ ΠΙΕΡ ν]ᾷο απίθ) ατὲ αγπι αθε{ΗΙΟ (πα έαχ το]α{ῖνο σο- 

πθτῖβ ποία οατεπίθ). Ῥτγασῦθεπέ νοτγο ἵρβιπι ο, φιοᾷ (1ἆ ᾳποά Τα ΗΠί α 

ὁσ οοπ{ογπιαταπ{ Ῥτορίθογθααπθ ὅσ Ι6είΙοπεπι οοπβτπιαη{) ϱ" ἆ ἔργα 

ἨΙ1105Ί ΑιισεΡ 159 Υἱοξογ]ηξαΙ18161 Απιοηιι αἱ (οχοθρίο Πίου 4πεπῃ ὃσ 

{πογῖ ατα ποίανΙπιιβ). Αβοτίατ εί. Ἰαῖας ]οοῖοπῖς {αβεῖς 4 6]α»οΥ2ίοεπ 

εἴναο ΜαςΡΙΘΙ αριᾷ «θ]ας ἵπ ααεῖς οοποΙΠΗΙ Νίο, 9, 98: ν]ὰο Ἠαταισῖη 

σοποΙ]. 1, 418 εἰ Μαηςὶ ΤΠ, 871. αραᾶ απο οἱ Τ,αίϊπο φιοᾷ οί ἄνταεσθ 

ὃ Παρείατ. Ῥτασίετεα ὃσ 1εςῖοπὶ {ανοεπί Βατη1” ἴδε πάλιν Γησοῦσ οὐχ 
ὁ υἱἷοσ ἀνθρώπου ἀλλ ὁ υἱὸσ τοῦ θεοῦ τύπῳφ καὶ ἐν σαρκὶ φανερω- 
Φείσ, Τά οίσΙοπα 965 ὁ σωτηρ ὤφδη κατιὼν τοῖσ ἀγγέλοια, Ὠἱοσπ11 οὗ 
χάριν ἀπέστειλε λόγον ἵνα κόσµμῳ φανή, ὃσ ὑπὸ λαοῦ ἀτιμασθεία, 
διὰ ἀποστόλων κηρυχθεὶσ ὑπὸ ἐθνῶν ἐπιστεύθη, Οἶεπι αρ Οεε αά 
ὤφθη ἀγγέλοισ' τὸ μυστήριον μεθ (ππα]ο οάἹέαπι ὦ µυστήριον. μεθ) 
ἡμῶν εἶδον οἱ ἄγγελον, τὸν Χριστόν, πρότερον οὐχ ὁρῶντεσ, οὔχ ὡὧσ 
τοῖσ ἀγθρώποισ᾽ οὕτωσ ὁ κλήμησ ἐν τῷ ἑβδόμῳ τῶν ὑποτυπώσεων, 
Αρο]]ΐπαν αρ Νγδς (ΑπΙΤΤΙ, οαρ. Ἱ. 4 α116533 εἶτα ἐπάγει τοῖσ εἰ- 

ρημένοισ ὅτι τὸ μυστήριον ἐν σαρκὶ ἐφαγερώθη” καλῶσ τοῦτο λέγων 
οὗτος ὁ ἡμέτεροσ λόγυσ. ΑΠίεν Ίρ8ε 55 ἵπ εοάσπι ΑπΙΙΥΤΗ. Ὑ]άς 
Ρο5{.) Βαβερθ” τοῦ μεγάλου μυστηρίου ὅτι ὁ κύριοσ ἐφανερώθη ἐν 
σαρκί, Ναβίογ αρ Μανίαπι Μογοβίογεπι (ρ. 11. 86Υπι. 2.) τὸ ἐν τή Μα- 

ρίᾳ γεννηθέν - ἐφανερώθη γάρ, φησίν, ἓν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν πν. 
(μαίίπς αδείας αριιᾷ ἀα119645), Ὀ]ά]αί αρ 6116930 βεοεππάππα ααοᾶ 

ἁἰοίαπη οδε; απίγεδίαξιω ἵπ οατπε (8εἆ ν]ᾶς 1π/τα) αἱ ...... ς(- αυ, 

φοἆ νὶάο 5απρτα) Θεοσ (1. 6. Φς Ρτο ΟΟ) οππι Ἀθ(ᾳπῖ σογγθοίογ θ8έ 

φαδοπ]Ι 19.)6ΕΡΟΚΙΡ αἱ Ρίεν (5Τ. ο ὤεοσ) Ὀ 1 ἆ 155 (πέν νογρίς Ῥαα]1 

αἆ α5βετοπᾶαπι ΗΠΙ ἁῑν{πἹαίεπη) ΝΥ 558 εοπί 6ΙΙΠΟΠ1 10 (ΠΠ. 906. 1 ἵρβαπι 

ασῖέ τι ἀαπιοηδίγεί Ομτ]θίαπα α Ῥαπ]ο ἀειππη ποπηΙηλ{απη) αἰαπνἩ αρ 

6119536. 518 (41ο Ίοσο 1ά {ρβαπα πγσαί ὅτι ἀεὶ ἄτρεπτον ὃν τὸ Θεῖον 
τῇ οὐσίᾳ καὶ ἀναλλοίωτον.) εἰ1)588 (οὗ καὶ σαρκωιθέντοσ ἡ ἐμφαινομένη 

δόξα Φηλοῖ ὅτι Φεὸσ ἐφανερ. ἐν σαρκί, θεὸσ πάντωσ ὁ µονογενγήσ οἵς.) 
πά4 Χ 



8525 4, 9, ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Αα’ 

ν , « 

τη ανα διδασκαλίαισ δαιµονίαν, ὦ ἓν ὑποκρίσει ψευδολόγων, κεκανστηρι- 

ασµένων τὴν ἰδίαν συγείδησιν, Ὁ κωλυόντων γαμεῖν, ἀπέχεσθαι 

Οοπίτα 4ποβ Ίοεος να να]εί 5 απἱά αΏβῖ π]πας οἰαταπῃ Ἠαβείατ, 

ἄτανοα νετο εβί απο Ἱπ ογαίϊῖοης απαπι ἀε Ίρδβα ΠΠ ἀθῖίαίο Παρί, 

οΡΡ. ΠΠ, 896 6ᾳᾳ4 Ρτοχβδ αὈβιαπι]ὲ Ἠος ερϊδία]αο αἆ Τϊπῃ. Ίοσο. Ῥτοῦυαί 

άθεαπῃ Π]]απῃ 6956 Ἱπάθ ᾳποά ἀῑσαίιι θεοῦ δύναμισ εἰ θεοῦ σοφία (ρας 
9υ8) ϱς Εἰπα]]{ίεχ, πες ν6χο Ἱπεπ]θεπίο {εδεπιοπῖο νΘΤΡΟΤΗΠΙ Φεὺσ ἔφανε- 

ρώθη ἐν σαρκίἑ αΠίαν. Ρ8-Α {13 Επίλα| εοὰ Τατ {εαὰ Ἡ. 1. ε)Σ’ 
4019. 39 Τ) απ ἴχὶ (Ίη οοπι απἶπι ποἨ α]ρῖί, ροίιοτ]ίαιθ 1ά εοπίτα 1ες[ῖο- 

Ππβ νετ]ἑαίοπι αἀμῖυοτῖ, Ῥταεβετίίπι 411Π αἆ ὤφθη ἀγγέλοισ πΙλ1] αᾱ- 
ποῖεί πὶςί νεγνα ΟΠγγβοβίοπηϊ: ὥστε καὺ ἄγγελοι μεθ ἡμῶν εἶδον τὸν 
υἱὸν τοῦ Φεοῦ, πρότερον οὐχ ὁρῶντεσ) ΤΗΡΗΥΙ Ο6ο αἰ. Ὠαδίπα 

«νθγο ϱδβί απ ΟἩτθθτα νοτρῖς Ιπςοτγαρ{ί5 αἆ ποΡ νεπετῖί; οθγίο 6Πῖπι 

εαἱδ1 τερείοπς Ομτγβοβίοπιί νετῷα Ίρβαπι νοσεπι Φεοσ οπϊΕΗΐ. 6οπΗΥ- 
τηαὲ ἴ8Ίπ6Π Φεὐσ Ιθοβοπθπα Ποπη]]]α ἄε Ῥ. ΕΠΙ]οροπίο 4ΠπΠο 986. Παδ]ΙΤΑ 

1. 609. Ψἱάεπάππι νοτο οδἰ πο Ἰοεῖς Ἱπειτίοδθ Ἱπαϊσαίϊς Βάαπηα5 πες 

{οβπιοπ]18 Ρον 56 απηὈϊριϊ5, Ρτοβεφπο ποίαπάππα πιῖταπι ο) {ππ]β8θ 

Πσρπ{άαπι Ιδίαπι Εαιι]1 1δοιπα 1π ραίγαπ ορετῖθας ἀθβοτίρεπ{ϊπῃ, Ίμες- 

Ηοπὶ Θεὸσ {Ἀνοτε ραϊίκίαχ Τρη εΡΗ 19 (Φεοῦ (5εἆ Βγτιβ του υνου) ἄν- 

Φρωπίνωσ φανερουµένου. Νε Ιδία, εἰϊ]απιδὶ θεου βεγ]ρείῖ Ιρπαί118, ΠΟΠ 

εκ { Τη ὃ, 16 ἀθετῖναπᾶα, απεπιαάπιοά πα {π εαᾶεπι ερϊδία]α Παθείατ 

«αρ. Ἱ. ἐν σαρκὲ γενόμενοσ 9εόσ. Εκρμεαίίας Ίάεπι ἀῑχιι Τρηπρη 
εἶσ Θεόσ ἐστιν ὁ φανερώσασ ἑαυτὸν διὰ ἰησοῦ χριστοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, 
Νες πηαρῖς Ιοοοηθπη θεὸσ ρτοραῖ ΤΕ η 11{ΡοΙ 1Π δα ἀθπη αἆ ΕΡΗ ερ]ςι 
Φεοῦ ὧσ ἀνθρώπου φαινομένου καὶ ἀνθρώπου ὡσ Θεοῦ ἐνεργοῦντοσ, 

απο ειπα 1069 εξ Τρη]πίρο] αἆ ΒΠΙΣΥΠΣ μὴ ὁμολογῶν αὐτὸν σαρκοφόρον 
Φεόν. Τέεπι αβθταπέ αά Βγπιαπάαπι θεὸσ Ιεοοπεπῃ 00η 8414336 θεὸσ 
χύριοσ ὁ ἐπιφανεὶσ ἡμῖν ἐν σαρκί, Η 1} ρποδι1τ οὗτοσ προελθὼν εἰσ 
κόσμον Φεὸσ ἐν σώµατι ἐφανερώθη (εκ εοἀάεπι ἨΙΡΡΡΣΣ αβοτί Τμάτί 
4195 οὗτος ὁ προελθὼν εἰσ τὸν κόσμον Θεὸσ καὶ ἄνθρωποσ ἐφανε- 
ρώθη) ΤΠααπις. ΑροΠ]Ίπαχ αρ ΡΜΟΙΖΤ5 οοᾷ”59 καὶ ἔστι Θεὸσ ἀλη- 
Φινὸσ ὃ ἄσαρκοσ ἐν σαρκὶ φανερωθείσ. Ώπαο απἱάσπι οπηηῖα, Υ6ί6ΓεΒ 

ἀοείοτεςβ ααἷά 4ε Οµτ]βίο ἆθο βεηβετ]πί Ρτοδιηέ, 5εᾷ ποη 46 1 Τ]πῃ ὃ, 16. 

Ἰοσίῖοπα ἰαρίαπίαν. Ῥτο]ῖχο ἱτασίαν]ί 1οςπῃ Ρρταθίεν α1ἱο5 Πείσ]θ Ἰηπ 

οοπηπι. οπ][1οἳ {οπι. Π. 9617---589. | επιστευθη: Ε πιστευθη | ανελημ- 

φθη εππι κΔΟΡ"Εα... ς ανεληφθη επι ΡΓΚΙΡ αἱ οπηΏΣΙ 

ΙΥ. 1. Το δε: Ἐᾶ Ο ὃε (νάϊν ἵπ εκεπρ]ο ππάε Εά εχκβδοπ]ρ(ή βαπίὲ Ηέτεγα 

η] α115 Τ' εχοε]ά]ςςο, πῖβΙ Ἱπορίο αγίϊζπ]15 αεοοπιπιοάαίας οβῦ αἆ 66ητιΒ 

Τια{1π1 ναι Ρί ερέγέέις.) | εν υστεροισ καιροισ εἰ. ἘπεταιμΙΡρ 5τ Ῥρ-[ιδί 
αα22 0]απιδδ”- ὅδο 0Υ1)631 ΑΙ516 οἱο ... 17. ΟτοΔί 6ος δὲ Αἱμ350υ Τμάτι ο 
εν εσχατοισ καιρ. Ἐκ Τιαβπῖς τοδἁππὲ ὅπ πουϊοδέπιϊς ἠεπιρογῖόωε ἃ Γρ 

νρ Τετμείαπὃ Νονα{ξα]] 5,913 Τ,οἳ {555 ΗΙ11098 Αιρερδδ Απιογεί α]; Νο- 

να{δα]1 5,519 ἵπ πουἰεεπιί ἀῑεῦι | τησ πιστεωσ: 015659 (ποη 16οπι) 637) 
τησ υγιουσ πιστ., Αί1”90: 916. 935. 544 τησ υγιαινουσήησ πιστεωσ. ἈΙπι]- 

Ί1τεν Επογα ΕΗΡΡ 916 ΕΡΙΡΗ1Ο54 εΓ1055 τησ υγιαινουσησ (ΕΡρΙρΗΙ055 υγιουσ) 

Φιδασκαλιασ ... ἃ α υεγαΐε. Ἐρὶρ] νετο1θδὸ εἰς: πληροῦται γὰρ καὶ 
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’ [ὁ] « 4 3 ’ ΄ ΄ 

βρωμάτων, ἆ ὁ Όεῦσ ἔχτισεν εἰσ µετάλημιψιν μετὰ εὐχαριστίασ 
-- -- λ ε ΄ 2 

τοῖσ πιστοῖσ και ἐπεγνωκόσι τὴν ἀλήηθειαν. 4 ὅτι πᾶν κτίσμα 

ἐπὲ τούτοις τό' ἀποστήσονταί τινες τῆσ ὑγιοῖῦσ διδασκαλίας, προσ- 
έχουτεσ μύδοισ καὶ διδασκαλίαισ δαιμονίων. ἔσονται γάρ φησι νε- 
κροῖσ λατρεύοντεσ, ὧσ καὶ ἐν τῷ ἰσραὴλ ἐσεβάσθησαν, καὶ ἡ τῶν 
ἁγίων κατὰ καιρὸν εἰσ Θεὸν δόξα ἄλλοισ γέγονε τοῖσ μὴ ὁρῶσι τὴν 
ἀλήθειαν εἰσ πλάνην. | προσεχοντεςσ: κ αεί]Ὦ ΡΙΒΘΙ και |. πλανοισ 
ευἵῃ ΝΑΟΡΕΑΚΙ, αἱ Ρ]α ἆ ο (113 ερ ἶδιι δεάιιοίογίόιθ) 5γταῖτ ϱ0Ρ αθίἩ 

Ἐαστα(ΒΙΡΡ 3τ6 Ῥς-[α5ίαα 33 016 μή55ο (α(554 βιοί 1ος) ΟΓ1,651 ἄε]ατ Α{]Ι516 
οἱζή” οᾶᾷ 3 ϱ/ᾷ50 οἀά α ϱ{935 οοἆ 1 Ῥαςαεί]μ3886ἆ οοπιὈ ο{εοά (μτθόθὺ δΐ5 Ἐ- 

ἔμα]σοά ΤΠ άγίά 526 α1 Τον είῖαη 5 Ον π{ 4,641. 610 Νοναί ΗΙ] Τ,οῖξ (Απιῦγθε 

αρτγεέι» Γαἴζασεβ) ... Ῥ 91. δτ. Τὸ. 116. αδΟΙ οδοἳ αἱ ρ]α5”0 να 6ο ατπι 
1αςιάία] 55 ΟΙ απιδδά οἀᾶ 5 011,62τ Ἠοθδο]μ ϱ{ 5,689. 697 Α {544 ο α{3550εά ο055 

ϱὰ Ῥαπειμ24856ᾷ οχοᾶά 3 0Υγο5ε153 α] ΑπιῤἒάΣ Αιςερ 55 α] πλανησ (εγτο- 

γὲ8, δεζοιοπέθ) :: οϐ 1 Το 8, 6. | και διδασκαλιαισ 6ί. ΕποταΙΡΡ Οἶθια 
υἱ5 Οτίετ αἰἶπί Ρἱ5 οίς: ϱἨ ἆ Νοναέ ΗΙ] ]μοῖς Απιριδέ οἵη και... Ν (ποπ 

1{6ΠΙ5)Ρ δτ3 κ. διδασκαλιασ 

. πεκαυστηριασµ. (αἱ. Γιπεᾶ παίη) ουπι ΝΑΙ, 1. ὃτ, 114. οδεΓ αἱ Ρρ]α5» ΟΥ 
165. ᾳαχθᾶ Ποθδο]} ΟγγΔάοτ 436 Τατ δοεα ρρί  .ς ],πδά πιαῖ Τ{ χεχαι- 

τηρ. οππι ΟΡΕΟΕΡ αἱ Ρ]ετ Επογκ{ΠΙΡΡ 316 Ο1επιδδο 0111921 ἀθΙατ ϱ(5/699. 601 

ἩρίρμΊ16 ΟΥ ἘΕπίμα]οοᾶ Τ]άτε αἁ Ἡ. 1. ο(ζῦ5θ ϱ{450 εἆ μα]επς αἱ, ΟΕ ει. 
1161 05 γυγαῖκασ αἵτινεσ κεκαυτηριασµέναι τὴν συγείδησιν εἴο. | την 
διαν συνειδ. οἱ. ἘπογαίΡρ 015658. 601 (0110631 οικειαν Ρχο ιδιαν) ... Ὁ 
τ. συνειὸ. εαυτων, ἆ απι Νογνα{ 5 513 οἱ 519 Τ,οἳ/[255 Εαπεί αρ Αιισζαιςί δυ)ῖ 

οοπβοζεπίέίαπι δµαπι (εοπῖτα {5 νσο]έπι ία ἀαπιῖα αἱ εµαπι οοπδεἰεπέίαπι) 

... 41. 46” Ο1επιδδό Ερ1ρ]ι55 αἱΤ16 Αγς]α]δ5 Απιζγςι οἵη τδιαν 

απεχεσθαι εἴο. Ἐιτίαπι ἆ {6 νρ εἰς ῥγολτδεπέζιπι ΠΊιΦεγε, αὐδέίπεγε α 

οἴδίε, 5εᾶ Εαιδί αρ Αιρ 5 (1, ο. 1 αδί 50,1) γγολφεπέες πιιδεγε, αὐδέίπεπέεν 

α οἰδῖς (Ίπ εππάσπι πιοᾶππι νεγέ ατθ). Αἰπηϊ μίαν Ον]πί 4,64 μγο]ήδεπίέες 

πιύετο εἰ αὐθίίπεπίες 5ε α οἴδίς, Πεπιθτο. Ἐκάεπι Πσεπέῖα αθίίαν ΒρίρΗ”10 

4ε ΟαἰαρΗμιγσας!ῖς: αἱ γὰρ πλείουσ τῶν αἱρέσεων τούτων τοῦ γαμεῖν 
κωλύουσιν, ἀπέχεσθαι βρωμάτων παραγγέλλουσιν. Βϊς νετο 15143113: 
ἴσθι ὅτι τινὲσ μὲν - φασὶ μὴ κεκρατηκέναι τὸν ἀπύστολον τῆσ φρά- 
σεωσ, ἀλλ’ εἰσ τοὐναντίου περιενεχθηναι' τὸ γὰρ κωλυόντων γαμεῖν, 
κατακωλυθείσ, τὸ ἀπέχεσθαι εἰσ τὴν ἐναντίαν ἀφώρισε τάξιν. οὐ γὰρ΄ 
ἐκώλυον ἀπέχεσθαι: ἐχρῆν γαρ εἰπεῖν ' κωλυόντων γαμεῖν καὶ κελευόν- 
των ἀπέχεσθαι βρωμάτων - ὅρα δὲ µήποτε περὶ ἓν στοιχεῖον ἤ μίαν 
κεραίαν γένονε τὸ σφάλμα ̓  κωλυόντων γαμεῖν, ἀντέχεσθαι βρωμάτων. 

Νας α]ΐες αίᾳπο Ῥαπ].8, απατην]ς Ἰθεγα αἵιςδ νεχρίς πίαίατ, ΠἱρρΣ53 

(46 Μεἴοπς): κωλύεισ γαμεῖν, τεκνοῦν, ἀπέχεσθαι βρωμάτων ὧν (οοπίτα 
316 ἆ) ὁ θεὸσ ἔκτισεν εἰσ μετάληψιν τοῖσ πιστοῖσ οίς. Οοπίτα Ο6ςε αά 
Ἱ. ]. οὐκ ἔστι σφάλμα καλλιγραφικὸν τὸ ἀπέχεσθαι βρωμάτων, ὧσ 
ἐγίοισ ἔδοξεν, ἀλλὰ καὶ ὀρθῶσ εἰσ τὴν ἀττίδα συγήὤειαν διαπεφρφα- 
σµένον' ὥσπερ τὸ - ἐκώλυσεν μὴ κλέπτειν, οὐχ ὅτι ἐπέτρεπε τὴν κλο- 
πήν' καὶ ἐχώλυεν ἀπέχεσθαι ἀρρητοποιῖασ, ἀντὶ τοῦ ἀπῆγεν ἀπὸ τῆσ 
τοιαύτησ πράξεωσ. οὕτωσ καὶ ἐκώλυον αἀπέχεσθαι βρωμάτων ἀντὶ 
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Θεοῦ καλόν, καὶ οὐδὲν ἀπόβλητον μετὰ εὐχαριστίασ λαμβανόμενον' 

ὅ ἁγιάζεται γὰρ διὰ λόγου Θεοῦ καὶ ἐντεύξεωσ. 

ϐ Ταῦτα ὑποτιθέμενοσ τοῖς ἀδελφοῖσ καλὸσ ἔσῃ διάκονος 

Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ, ἐντρεφόμενοσ τοῖσ λόγοισ τῇσ πίστεως καὶ τῆς κα- 

λησ διδασκαλίασ ᾗ παρηκολούθηκασ" Ἱ τοὺσ δὲ βεβήλουσ καὶ γρα-. 

ώδεισ μύθουσ παραιτοῦ. γύμναζε δὲ σεαυτὸν πρὺσ εὐσέρειαν. ὃ ἡ 

7ὰρ σωματικὴ γυµνασία πρὺσ ὀλίγον ἐστὶν ὠφέλιμοσ' ἡ δὲ εὐσέβεια 
πρὺσ πάντα ὠφέλιμόσ ἐστιν, ἐπαγγελίαν ἔχουσα ζωῇσ τησ νῦν καὶ 
τῇσ μελλούσησ. Ὁ πιστὸσ ὁ λόγος καὶ πάσησ ἀποδοχῆσ ἄξιοσ. 
10. εἰσ τοῦτο γὰρ κοπιώμεν καὶ ἀγωνιζόμεθα, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ 

τοῦ ἐκώλυον ἀπὸ τῆσ βρώσεωσ. Οἱ εἰ. ΤΠΡΗΥΙ: οὐκ ὀφείλει ἀπὸ κουοῦ 
λαβεῖν τὸ πωλυόντων, ἀλλ ἔξωθεν προσθεῖναι τὸ συμβουλευόντων 
απέχεσθαν ο. ᾿ αο Όεοσ: οὗ ων ο Θε. Υἱάε απίε ΗΙΡΡ. | κε- 
το μα ουπι ΝΑΡ Κα... ς μεταληψιν εππη ΟΡΕΚΗΡ εἰο | ευχαριστιασ 

ευη Νορ” εἰέεακ οἱς ... πα. αἱ ΡΙΗ510 (ὃ αρ Βοτί) -στειασ. [ίεπα ν. 

Βᾳ | επεγνωκοσι αἱ ΝΟΙ, είο .... ἵωῃ Ὦϊ -κοσιν ΟΠ ΑΡΕΑΡ οἱο (Ρα επι- 
γνωκο-) | αληθειαν: ϱ" ἆ αάά αυτου 

Δ. Θεου οἳ. Ἐποτα(αίΡρ 316 01επιδδὸ Οχ1166 ϱίο... Ῥ οἱ | µετα: Εα ὃῇ. 
ΟΙαπιδδο {εί ΟΥ 1166 (0669 (πομθθδ) µετ 

6, εντευξεωσ: ΡΕΙΣ εντευξεσιν 

6. χριστου νήσου «ΠΠ ΝΑΟΡΊΕΑΚΗΡ αἱ {6γα1δ (κ του χρι. τησ.) ἆ ἓσ να 

οἷς (ας. {ι ἀθπιῖᾶ οἰς) 6ο «ορ ΒΥΙΡ ασπη Ειίμα]εοά Τμάγε..,. ς 1ησου 
χριστου επ ϱό 1Τ. 91. 4Τ. αἱ Ῥ]α απι ΒΥΥ56Ν αθίἩ ΟἨτόθθα Τμάγίεοα 

Ώαπι Αιρᾶοί ἴ6]]ο1 (9416) Απιῤγδί | εντρεφοµενοσ: 53 εντρεποµενοσ 
[τησ καλησ διδασκαλιασ: 45. 69. 91. 219. ἀδοι αἱ Ρας ΒΥΙΣΟΝ Άτα 
Φοᾶπ] τή καλη διδασκαλια | ἡ ΠΠ ΝΟΡΕάΚΗΡ είς... Α 80. δΡ9 Ειί]μαΙ 
εοᾷ γα, αἴᾳπε δἱο 1μπθᾶ τί | παρηκολουθηκασ οΙΠΙ ΝΑΡΚΗΡ αἱ οπΙΥ] 
Ον Επἰλα]εοᾶ ΤΗάτέ Ώαπῃ αίο .... ΟΡ παρηκολουΦησασ 

Τ. γραωδεισ: α ος (ΡΙΒΕΡΥΕΡΒΡΟ καν), Ρ γραιωδ. | µυθουσ: ο Θυ- 

µουσ | γυμναζε δε: ν’Ρ 116. απι [α Παχ]” {οἱ α)]αζπι αοίἩ οι δε (8 
56Ἡ και γυµν., Απιῤιμι ἐπεγοεπθ) 

8. προσ ρτῖ (εί. αθ): αἲ οπι | ολιγον: Εα ἔ6 αάά µεν | εστιν 8εο: ΕΕΙΑΒΣ 

οπι, Ίέθπι ΟΙ επι] θεοσέβεια δὲ πρ. πάντα ὠφέλιμοσ, κατὰ τὸν παῦλον, 

ἐπαγγελίαν ἔχουσα (που Ίἴεπα Οἱ ειηδοθ) |. επαγγελιαν αἴ. Ο1επηῖ1. 505 
ΟΗγοπ44ἳ Ώαπιρασί5 αίο Οσ]πί 214 (ροὐοίέαξίοπεπι; ᾱ ἴ 5 νο Αγοπιβείο- 

πεπι)... κ δΙ. 3τ. 46. 988. αἱ ΡΙιιβὸὸ (8 αρ Βοτί) 6ο ΑΤΡ ἐπὶ (πο 1ΐεπι 

τιβ) αγ Οθοδί5 επαγγελιασ, αἴηιο δίο 9’ 

9. πασησ εί. νο... Ν” ΒΥΙΣΟΕ ΟΙ1 

10. ειστουτ. γαρ 5ἴπο αἀάῑίδηι «η ΝΑΟΡΡ 1Τ. 4Τ. 6131” 80. (9ρ9 8ρε2) 
ἆ ἔνρ Ρο «ορ αγταῦτ αγΠΏ αεί ΟἨσότοα Ογτίμος "δτ Ώαπι 8 Π. 1. εἵ Τ)απι 

ραπ Απηζιμια]... ς Τί α4ᾷ και επι ΕΡΤΑΚΙ, αἱ Ρ]ει ΟἨτδθ90 Ἐπί]α! 
ουᾶ Τ]άνί ΤΗΡΗΥΙ Ο6ς | αγωνιζοµεθα (ει. αὐ’) εσπῃ νΞΑορξίαξικ 17. 

81. 59. 4Τ. ΤΙ. τὸ. 99. οδοῖ Ογτίπενδθτ...ς Τί ονειδιζοµεθα οὐπι ΝΕΡ 
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θεῷ ζῶντι, ὅσ ἐστιν σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πι- 

στῶν. 
11 Παράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε. 13 µηδείσ σου τῆς νεύ- 

τητοσ καταφρονείτω, ἀλλὰ τύποσ γίνου τῶν πιστῶν, ἐν λόγῳ, εν 

ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πίστει, ἐν ἀγνεία. 19 ἕωσ ἔρχομαι πρόσ- 

έχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλία. 14 μή ἀμέλει 

τοῦ ἐν σοὶ χαρίσµατοσ, ὃ ἐδόθηῃ σοι διὰ προφητείασ μετὰ ἐπιθέ- 

σεωσ τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου. 1Ώ ταῦτα µελέτα, ἐν τούτοις 

ἴσθι, ὦα σου ἡ προκοπὴ φανερὰ ᾖ πᾶσιν. 16 ἔπεχε σεαυτῷ καὶ 

τῇ διδασκαλία, ἐπίμενε αὐτοῖσ τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ σεαυτὸν σώ- 
Δ Γ ’ 

σεισ καὶ τυὺσ ακούοντάσ σου. 

γ. 

1 ΙΠΗρεσβυτέρῳ μὴ ἐπιπλήξῃσ ἀλλὰ παρακάλει ὧσ πατέρα, γεω- 
« » { [ά 

τέρουσ ὡσ ἀδελφούσ, 3 πρεσβυτέρασ ὧσ µγτέρασ, γἑωτέρασ ὧσ 
3 Ν 3 ΄ « ’ Ὠ / / Ν ο ὄρ, 2 

ἀδελφὰσ ἐν πάσῃ ἀγνεία. ὃ Χήρασ τίµα τὰσ ὄντωσ χήρασ. 4 εἰ 

ΤΡ αἱ Ρ]ετ (Ρ αἱ -ζωμ-) ἆ ἔ 6 να 6ο 8ΥτΤΑΙΣ ϱ0Ρ απ αθίὮ 0Ἠτὸθοῦ ϱἱ 
610ᾳ ϱ11656 πποπῖξ (Πο Ἱ{επι αριά Υ{56) Επια]οοᾶ Τῃάτί ΑπΠΙΟςΗ1Ι1Ι08 

Ώαπι α Ἡ. 1. εἰρθῖ5 αἱ Απιζἒιι αἱ | ήλπικαμεν (εξ. ΟΙεπιῖ] ηλπιαμεν 

γαρ επι 8εω ζωντι, οὐ εστι εἰς): ϱ" 1Τ. ήλπισαµεν | επι Θεω ζωντι: 

ϱΎ Βιίβα]θοᾶ επ. Θεον ζωντα | σωτηρ εἰ. ΟΙ επι]. 584 011318. 531 ο 2/ΤόΣ 

εἰ 33155. 159. 195 οί Γετιραᾶδ Απιζιοι είο .... 49. 5ΥΤΡΊΗΣ ΑπΙΟςΜ/108 
(ρετρίί παντων ημων) πατηρ | μαλιστα (Ε6 ἁλθΙ" µαλλιστα): Τ4. 9 
190. α3ΟΣ ϱ5ΕΣ α] Ο]επιδΣ” (πο. Π{επαῖ1) ΑποσιλΙ05 Ώαπιραι15 α4ά δε 

19. γινου: 4Τ. 48. Τὸ. ἀδοι {5ου ΔΡε αἱ γενου | εν αγαπη 5118 εν πν. 6υπι 

Ἀδονεα 17. 51. 4Τ. το. Τ1. Τδ. 985. 109. 118. ἀ {6 νρ Ρο εορ δστηίτ 

ΑΥΠ1 αθ{]Ώ αγθ 01απιθόβ Οιτότ1 ο. 613 Επίμα]οοᾶ Απιζιἒι α] πια... ς (- αὉ 

92) αἀᾶ εν πνευµατι εππα ΚΙΡ αἱ Ρρ]εν ΤΗάτί Ώαπῃ αἱ 

14. χαρισµατοσ: Ῥ χρισµατοσ | µετα: Εᾶ µετ | πρεσβυτεριου εἰ. Ἀδ..ς 
κ 9Τ. Παν] πιατίαη ϱο πρεσβυτεροῦυ, Ῥγεευφιενί (ει ΜατίαπαΒ βργᾶ- 

βοτ]ρβί{ ερἰεσοφρε), αεἴὮ ερἰδοορογιπι 

16, πασιν ΕΠΙ ΝΑΟΡ" Ες 1Τ. 51. ἆ {6 ϱαθ8Ι{ΓΡΑΙΠΠΡΑ νσ ο «οΡ ΔΥΥΗΔ αΓΠι 

αχε Απιῤιμί κα]... ς (6000) Ῥταεπι εν επι ΡΕΚΙΡ αἱ Ρ]εχ (αείἩ ιδίφμς) 

Οτθῖδα (44 4έοπα µη εν τω βιω µογον αλλα και εν τω λογω εἴε) Βιαίβα] 

εοᾶ Τμάτι Ώαπι αἱ] 

16. επεχε: 6. ΙΤ. 13” Τ4. 80. 48Ο) 6ΥΙΡΊΩΕ προσεχε. Οἱ ΟἨ1γρ013 ἔπεχε 
- τουτέστι πρόσεχε σεαυτῷ εἴο | αυτοισ: ϱ" ἆ Γρ ριε]/ΓΡ3ΠΙΡ5 νρ 

(χο {οἱ) Απιῤγβί α] εν αυτοισ, επι Ρο | σου οἳ. Ἀξ .... Νξ 0Π1 

Ὑ. 1. ωσ πατερα εἰ. Νὸ ... Ν ΟΠη 

ΤΙ 9, 15. π 

8, 16 
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ολ] ῦ, 9. ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α 

δέ τισ χήρα τέκνα ἢ ἔκγονα ἔχει, µανθανέτωσαν πρῶτον τὸν ἴδιον 

οἶκον εὐσεβεῖν καὶ ἀμοιβὰσ ἀποδιδύναι τοῖσ προγόνοισ᾽ τοῦτο γάρ 
ἐστιν ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ Όεου. ὃ ἡ δὲ ὄντωσ χήρα καὶ µεμο- 
νωµένη ἦλπικεν ἐπὶ Φεὺν καὶ προσµένει ταῖσ δεῄσεσι καὶ ταῖς 

προσευχαῖσ νυκτὸσ καὶ ἡμέρασ᾽ ϐ ἡᾗ δὲ σπαταλῶσα ζῶσα τέθνη- 
κεν. Ὁ καὶ ταῦτα παράγγελλε ὕνα ἀνεπίλημπτοι ὥσιν. ὃ εἰ δέ τισ 

τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα οἰχείων οὐ προνοεῖται, τὴν πίστιν ἤρνηται 
καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων. : 

 Χήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ετων ἑξήκοντα γεγονυῖα, 

ἐνὺσ αἀγδρὺσ γυνή, 10 ἐν ἔργοισ καλοῖσ µαρτυρουµέγη, εἰ ἐτέκνο- 
τρόφησεν, εἰ ἐξενοδύχησεν, εἰ ἁγίων πύδασ ἔνιψεν, εἰ θλιβομένοισ 

ἐπήρκεσεν, εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ ἐπηκολούθησεν. 11 νεωτέρασ δὲ 

χήρασ παραιτοῦ" ὅταν γὰρ καταστρηνιάσωσιν τοῦ Χριστοῦ, γα- 

4. εκγονα: ὉϱἨ 51. 99, 44. τὸ. 109. εγγονα | µανθανετωσατ: Ὁϱ" µαῦε- 

τωσαν ... ὃ. 95. µανθανετω, επι ἄἶδοαί ἆ Ενρ (εχο απῃ” ἀἰθοαπέ) Απιῦ 

γιά 158 Απιυτεί αἱ | πρωτον: ΑΤ. 11 | τον τδιον οικον: 981” των διων 
οικων | αποδεκτον 6ΝΠΙ ΝΑΟΡΕΑΚΗΡ αἱ Ιοηρβο Ρρ]α (9 αρ Βοτί) ἆ ἔρ πι 
να βγταίς αδίῃ ΟµΥ Εαίμα]εοᾶ Τ]μάτί Όαπι αἱ Απιυημα Απουσία]... 
ς (-- αυ απ) Ρί86ΠΙ καλον και οἳΊη ὃτ. ο86Ι α] πιαῦ] ϱ0Ρ 6ο Αἴπῃ :: 

οχ 2, ὃ 

6, επι 5ἱηθ τον απ Α"ΟΕΘΡ...ς 1 Τί αἆά τον 6ΝΠι ἈΟΑΡΚΙ, αἱ εετίθ 

Ρίος οίς | 6 εον οµΠι ΝΕΑΟΚΗΡ αἱ οπιπὈ]ᾶ ἆ ϱ Γπηῦθ- 9 νᾳ τε]! Οἡτ Ει- 
ἐπα]εοᾶ Τλμάντί αἱ Απιυσίᾶια 188 Απιζγαί α]. ... | ο6τ” Ααρθρ 150 ἱεσ οία ια 48 
{πασαί οίθοπ ν]ὰα θ,5τ5 οἱρ» 191 Επ]ρεΡ 313 κυριον | Ίµερασ: Α” -ραισ 

π. και ταυτα: ἈΌ ΒΥΙΣΕΒ ϱ0Ρ ΟΠΏ και | ανέπιληµπτοι «ιΠπΙ ΝΑΡ" μα...ς 

ανεπιζηπτοι οππι ΏΟΚΙ,Ρ αἱ ΟΠΙΠΥ{ᾶ 

8. Εα µαλλειστα | οικειών 8Πθ των ΟΠΠ ΝΑΡ" Ες Τὸ....ς Τί ρταθπι των . 
οπη οΡΌΘίΟΚΙΡ αἱ ἔετο οπηΏ Οµτ Επίμα]εοά Τμάτί Ώαπη α] | προνοει- 
ται ου κ ΡἹτακ ΚδέΡ,,, ς Ίμῃ Ῥϊ προνοευ οἳΠῃ ΝΕΑΟΡΕΠΡ αἱ {εχο ΟΠΙΡ 

ΟµΥ Επαίπα]σοᾶ Τμάτε Ώαπι αἱ | εστιν... Κ εσται 

9. ελαττον: ΕΡταςΙ 119918 110. αἱ ελαττων | εξηκοντα: Ὦ ἕ { γεγονυια: 

Ῥ Ρροδί γυνή Ῥοη, Ιΐεπι οοΡΙάΠΡ 6πΠΠ δες Ὦ (δ41ομο θηῖπι αΏ απίεσεᾶἆ 

Βεραταί) 80. 119. αἱ ἆ ἐς πιά νρ (ἆ Επι νς φιτιαε Γιεν ωπήιθ υὐγί 

μαου, 6 4ιιαε Γεγαί οἱ), Ίἴεπα αἰΌ]ὰ σο σορ Αγταίς, πθο α]ϊζος Τμάος 

ππορ σαἳ5ὸ Τμάτε. Ψπάείαν οἱ. Οµ5635 χήρα, φησίν, ἔστω μὴ ἔλαττον 

ἐτῶν ἑξήκοντα, γεγονυῖα ἕν. ἀνδρ. γυν. Οοπίτα Ομχθῖό οὐ γαρ αὐτῆς 
ἐστὶ τὸ ἑξήκοντα γεγονέναι ἐτῶ»ν. 

10. καλοισ: Ῥ αγαθοισ | ετεκνοτροφήσεν (ἆ {ςσ νς εἳ Πίος εἄισανᾶ, Απαῦ 
νιαα1188. εζμοαυσγίέ, πα 1 -- πιέγτοέ, Απιριςι -- επιέτυῖέ) ... ΕΒΤΘΒΕ 

ετεκνοφορεσεν | επηρκεσεν: α 109. 11933 επηρκησεν, Ε επερκησεν 

11. καταστρηνιασωσιν οι ΝΟΡΚΙ, αἱ ἴετε οπή ΟµΣ Ἐπίμαιεοα Τμάτί 

Ώαπα αἆ µ. 1. εἰρατίδ α] ... 1μη6. πια ΤΙ καταστρηνιασουσιν οππῃ ΑΕΘΡ 

81. ΟἨτπιοδοΙ. Αριά ΗΡρΙΡΙΗΣΙΙ 686: µετα γαρ το καταστρηνιασαιυ. 



ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ ὃ, 19. 80 

-- / ῳ 

μεῖν Φέλουσιν, 12 ἔχουσαι κρίµα ὅτι τὴν πρώτην πίστιν γδέτη- 
΄ Δ Ν » Δ 

σαν" 19 ἅμα δὲ καὶ ἀργαὶ μανθάνουσιν πἐριερχόμέναι τὰσ οἱ- 
/ 2 / Ν 2 Αν 5] ! Ν ’ Δ Π - 

κίασ, οὐ µόνον δὲ ἄργαὶ ἀλλὰ καὶ φλύαροι και περίεργοι, λαλου- 
. 

Ν ον ω - -- 

σαι τὰ μὴ δέοντα. 14 βούλομαι οὖν γεωτέρασ γαμεῖν, τἐκνογονεῦ, 

οἰκοδεσποτεῖν, µηδεµίαν ἀφορμὴν διδόναι τῷ ἀντικειμένῳ λοιδο- 

ρίασ χάρω" 15 ἤδη άρ τινεσ ἐξετράπησαν ὀπίσω τοῦ σατανᾶ. 
2 Ν 3 κ. ο) / 2 -- Ν Δ { / 

10 εἴ τισ πιστὴ ἔχει χήρασ, ἐπαρκείσθω αὐταῖσ, καὶ μῇ βαρείσθω 
« ο -- 2) 

ᾗ ἐκκλησία, ἵνα ταῖσ ὄντωσ χήραισ ἐπαρχέσῃ. 

1Τ Οἱ καλῶσ προεστῶτεσ πρεσβύτεροι διπλησ τιμῆσ ἀξιού- 
/ - Ν 

σθωσαν, μάλιστα οἱ κποπιῶντεσ ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλία. 18 λέγει 
« (να -» - Ἐ η « / 

γὰρ ἡ γραφή: βοῦν ἀἆλοῶντα οὐ φιμώσεισ, καί ἄξιοσ ο ἐργάτησ 

τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ. 19 κατὰ πρεσβυτέρου κατηγορίαν μὴ παρα- 

14. γεωτερασ: ϱ” ὃτ. Τὸ. 80. ΡΥβεη τασ... ὅ9. 48. 61” τὸ. τὸ. Τ4. 1083 

1ττ. 5ο ϱ86Υ αἱ {εγα-ὸ ΟΠτόδο μάτι Ώαπιρατίδ Ἠιατίονία1 (Απιυγβί 

νατῖαπέ εἀ 4) αἀάά χηρασ | κι, αἱ αἰῑᾳ λοιδωριασ 

18. τινες εξετραπ. ΟΠΤΏ ΝΟΡΚΙΡ αἱ οπηηὖ] ἆ {νρ «ορ ΑΥΤΗΙΓ ΑΤπῃ 8εί]ι 

ΟµΥ Ἐαιμα]εοά μάτι Ώαπι αά Ι. 1. εἰρατῖ5 α).... ΤΙ εξετρα. τινεσ ο 

Αεριασ 
16. ει τισ: Ρ ει δε | πιστή 6. ΝΑΟΕΟΡ 1Τ. 4Τ. 197. αππ ασ!” (113 5ἶ φμα Πάε- 

ζἱ6) ορ αὖπι Είμα]5οᾶ” (96ᾷ 1ρ5ε” 5αὈδτι1{ αἱίογατη 16ο {οηθπη)ς 1έθπι 

ΑΕΠδΤ4 εἴτισ ἐστὶ πιστὴ χήρασ ἔχουσα, διὰ τὸ καλῶσ πιστεύειν πιστὴ 
καλεῖται. ἈΒἰπίεν {να Απιριαό 151490 ο190Βε 38 ΑΠςίο]θ25 αθίΜΡΡ οεἶ 
φυἱε Πάεζἶἱε. Ἰίεπι 6 ἀαπι]ά εἶ φις Πάείεδ, αθἴμῖο δὲ «μῖε Πάεῖεπι ιαδαί 

οἹάμαπι ... 6 (5εὰ 600 πιστοσ η) Τί πιστοσ η πιστη εαπῃ ΡΚΙ, αἱ Ρ]ετ 

ἆ ἔα {οἱ ασ] α]]δεμπι Απιζιαι (1 Τα ΠΠ] οὗ φις Πα ε]ῖς υεῖ εἶ φιια ῇᾳε- 
Τε, ἴἈππεη Πατ] Λάε[ίς ρτῖας οπι) Αυτα ΟΥ Εαίμα]ζοᾶΣ” Τατ Ώαπι 

1. ΟΕ ΟΗτος2 καλῶσ προσέθηκεν' εἴτισ πιστόσ᾽ παρὰ γὰρ τῶν ἀπί- 
στων οὐκ ἔδει τὰσ πιστὰσ τρέφεσθαι. | επαρκεισθω εππι ΝΑΓα 1Τ. 
(ξα επαριεισθω)... ς ΤΙ επαρκειτω ομπι ΟΡΚΙΡ αἱ {εγθ οπιΏ 0Η 

Επαίμα]εοὰ Τμάτί Ώαπα α] | επαρκεση: ΕΑΡ 41. 4Τ3" ἆ5οὶ επαρκεσει (3 
-πήσει) 

1Τ. εα 45ο 0307 αἰνῖᾶ µαλλιστα | εν λογω: ΕΡΤαΒΙ ΑΥΤΡ οπι εν | και δι- 
ὁασκαλια: Ῥ διδασκαλιασ 

18. ῥουν αλοώντα απίθ ου φιµ. (κηµ.) επι ΝΡΕαΑΚΙ, αἱ Ρ]ετ ἆ 6 Ρο ΑΥτΡ 

Ἐπίμα]σοά Ώαπι ΤῬαγπαγοβ,”ά ( Φους, ἱπααἲ{, τεγεπέ οϐ ποπ οοζζϊφαδίε''). 

Τίεπι ο{ Ο]ρπιήῖΏ ὁ δὲ αὐτὸσ γόμοσ διαγορεύει βοῦν ἀλοῶντα μὴ φι- 
μοῦν δεῖ γὰρ καὶ τὸν ἐργάτην τροφῇῆσ ἀξιοῦσθαν ... Ίμπ Ροδί ου φιµ. 
Ῥοπ 6πη ΑΟΡ 1Τ. δτ. ὅτ. τὸ. 80. 116. 116. 120. Ενα οορ ΣΕΝ Άγπῃ 

αεί Ον Τμάτί αἱ Απιζιηί αἱ :: απ ΤΧΧ | ου: ὃτ. ου µη | φιμωσεισ: 

Ῥ κηµωσεισ (55 Ἱηπ πι αἀποίαί φιµ., 8εᾷ πα]]ο πηοάο οΜ4ρΙὲ κηµ. πι 

1ρ8ο ἰαχίπ) | και αξιοσ... Εᾷ ΓΡ αξειοσ γαρ | του µισθου εἰ. νὰ... 
κ” τησ τροφησ, Ἰέεισ]ά Ο]1ετη/τἩ (ν]άε απίε) :: εί μας 10, τ. 

19. κατα πρεοβυτερου: 1, κα. πρεσβυτερουσ 

1 Ἡ 5, 1988 

1 0ο9, 9 
Ῥι5,4 
Το 10, τ 
Μί ιο, 10 



Ῥί 19, 15 

9 14,1 

868 5, ο0. ΠΡΟΣ ΊΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 

3 ος Ὀὶ -- ᾷ, 

δέχου, ἐκτὸσ εἰ μῆ ἐπὶ δύο ἢ τριῶν μαρτύρων. 20 ΊΤοὺσ ἁμαρτά- 
/ / Γ . Δ Δ 

γοντασ ἐνώπιον πάντων ἔλεγχε, να καὶ οἱ λοιποι φόβον ἔχωσι». 
’ Σι -- -- Ν - -- Ν 

21 «{ιαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ και Χριστου Ιησοῦ καὶ 6 ή 
9 ” ” “΄ - , λ 

τῶν ἐκλεκτῶν αἀγγέλων ἵνα ταῦτα φυλάξῃσ χωρισ προκρίµατοσ, 
Δ - Δ / ς 7 - ) Ν 3 ’ 

μηδὲν ποιῶν κατὰ πρὀσχλισι. 22 Χεῖρασ ταχέωσ μηδενὶ ἐπιτί- 

19. εκτοσ ει µη επι ({νρ δὲ ιό ἄμοδις εἴο: ΕΒΤΑ οἵπῃ επι, πεο εχρτῖπι ἆ 

6 {1) ὃυο η τοι. μµαρτυρων ... ο4 4]αῖ Αα αρ Ηϊετερ 54 αᾱ πιατοεβατη ΟΥΡ 
336 (οετίο πΙΠΙ] αἀά) Απιστςδί (που αἀάϊάθγίπαι Οαββῖοά ἀἰεεηίεπι πεο 

΄Γαοτζε εοπίγα εοδ αοεµβξαἰοτγέδι8 εὔδε ογεζεπιάτπ, πες ΒΤΙΠΙΔ8 απὶ ασποβοῖί 

γετΏοα 1ρ5ο σοπιηεηίατ]ο: Ὀπμδίπι εδὲ αἄν. φιεπιυίς αὐξεπίεπι ασσιιδᾶ- 

ἐἴοπιεπι αζσοίρεγε) οπι. Ἠϊεν επῖπῃ 1. ]. ἆε οοβ]έαπι Παιπογαπα ναθ]οδ]ίαίθ 

ΒΟΥΙΌ6ΠΒ, Ύ1απη 1ρ89 αἆ ἄταεσαιη ογ1βΙπθιη Υο]Ι588 56 ΤΘΥΟΕΑΓΕ Ρτο- 

Πιείαχ, αἆ Ἠππο ]οσιπ γθβρΙεΙΕΠΒ πιοπεί: {10 (ααἲ Παἰϊηῖς οοᾶ]Ιοῖθις 

αοιἱεδεαη{) αῶνετδις ϱγεδύφἑεγιπι αοσμβαίίοπεπι οπιπύπο ποπ ριετιέ /εοῖ- 

Ρίεπᾶαπι ; πο8 ζέφαπιις: ,,4ἄὐεγδι» ϱΥεδὀφἐέγΊπι αθοιβδα(ζοπεηι πε γεζερεγῖΒ 

πϊδὲ διιὸ ἄπιοῦιι αιέ ἐγῖδιι ἐεδῖδις''. 

90. Τουσ 5ἶπθ εορα]α 6ΝΠΙ ΝΡΕΚΗΡ αἱ οπιηΥ1 νρ «ορ ΒΥΓΗΙΣ αγ αθεἰῃ ΟἩτ 

ῬἘπαιμα]εοὰ Τ]άτί Ώαπι ΟΥρΣ55 ΤμοΙ/[ 333 αἱ. (ΜΙΠίπαρ Ίπ Ίας το ρτοραί 
ΗΊρρρτον αρ Ματ ὁ δὲ ἀπόστολοσ, τοὺσ ἁμαρτάνοντασ, φησίν, 
ἐνώπιον πάντων ἔλεγχε, πες πιαρῖ5 ΟΣ5)134 ἔστι ὃδ᾽ ὅτε χρή κατὰ τὴν 
ἀποστολικὴν φωνὴν τοὺσ ἁμαρτάνοντασ ἐνώπιον πάντων ἐλέγχειν) 
1η αἀᾷ δε οππη ΑΡ” ἆ ο ἀεπι]ὰ 6ο Βαβεῖι”9ἳ ΤΠΡΗΥΙ Ἠίετερ” 

ᾱ πιαχεθὴ Απιριςί, Πτεπι Εά Ροδί αµαρταν. | ϱ" ελένχε | εχωσι: Β 

εχουσιν 

21. χριστου τησου επι ΝΑΡ᾽α ΙΤ. 91. Τὸ. ἆ {ρτε 5δαἩ εορ ΟΙ επαῦ18 ΑίΗ 
66 ο4ᾷ 5 ΟΥΤΗΣΤ9 Ῥαροίμ 5ο οἱδρίτ Τ]άτε Τιεἰ(254 ΗΙΙ535 Απιζῶτεί...ς 
ιήσου χριστου επι ΡΕΕΚΙΡ αἱ Ρ]ετ Ρο βγταϊ αγπι αείὮ Αἰπεά Ογ 

Ἐπίμα]οοᾶ Ώαπι Ππηθ, Ῥταείεχθαληπες (4909) ρτ8επι κυριου «πτη Ῥεκ 
ἩΡ αἱ Ρίες (αἱ Ραπς σο Αί]εοάΙ κυρ. ημων) 5ο Αγταῖς Ον Επίμα]εοᾶ 

Ώαπι, αποά οπΙΒΙΠΙΙΒ «ΠΙΠ ΝΑΡ σα 1Τ. 91. Τὸ. ἆ ΓΕ νς 58Η ϱορ ατπι 

ααίἩ Ο1επιῶ1θ αίο (αἳ. Η11346) | αγγελων: ΙΤ. ϱορ ΒΥΙΣΕΝ αά αυτου 

(Ίέετα 45. 90. 98. ΒαβδρΙς34 απίθ αγγ. πἀᾷ) | φυλαξησ: Ῥ φυλαξδεισ... 
1Τ. απίε ταυτα Ροη | προσκλισιν επ Ἀξακ 41Η 1”  α. εαἰιπαα [ς 

νο ΟΙεπιθ15 Ῥαρτερεῦττ (ΙΡ (Φοὰ Βιοίζᾶᾶ ειεᾶ) ΟΗ1650 (5εά Βαεί 
1εσ(ῖο) ΤΠάτί (Βαοί 1εςοί) Ώαπι α] ... 1η προσκλησιν επτΏ ΑΡ1ΙΡ 1Τ. 28. 
81. δτ. 46. 413 τὸ. 80. 109. αἱ ρ]αβδὺ (11 αρ Βοτί) Α0ιδ2ῖ (1916 οΠ1Π 

π1ββ΄ϐ) ΟΗχ655 Ειίμα]έοᾶ οί. Τμαπί (ἆ ἐς νο Τμο{ 754 Ρἱ5 α1) νετίαπέ 
ὤι αἴίαπι (σεσα ἀεπι]ά αἲέογαπι) Ρατίεπι ἀεεϊἰπαπᾶο. Ῥταείετεα ε{ Βαβ 

τεβς δτΊ πρόνοιαν ποιούµενοι πολλὴν τοῦ τε εὐσπλάγχνου καὶ µακφο- 

θύμου πρὸσ πάντασ καὶ τοῦ μήτε ὑποψίαν δοῦναί τιν προσπαθείασ 

ἤ προσκλίσεωσ. (ασβας Βαοί 16ς{10) πρόσ τινασ είς, Γἱοπ1 ο) 159 (1415 

945) 1, ϱ. 339 ρὕτωσ ὑμᾶσ προπέχειν τῇ ἡμετέρᾳ διανοίᾳ προσήκει ὡὧσ 

αηδὲν ἡμῶν αι κατὰ πρόσκλισιν (5ίο εκζάᾶ ὃ; ]εεί Βις!) μηδὲ 
προειλημμένων εἰσ τὴν διά τινων διαβολήν. ἴίετα Τ]άτί μήτε τῶν 

ἐλέγχων προφαιῶσ γενοµένων ἀναβάλλεσθαι τὴν ψῆφον τῇ πφὸσ τὸν 
κρινόµενον χάριτι τὸ δίκαιον διαφθείροντα. επι ΟἨΥ 659 τουτέστιν 
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' 4 / « , 3 , ν « Ν / 
θει, μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαισ ἀλλοτρίαισ. σεαυτὸν ἀγνὸν τήρει. 
η / { ’ } Δ 1” 2 / ” ών) Δ / ΔΝ 

25 µηκέτι υδροπύτει, ἀλλὰ οἴνῳ ὀλύφ χρῶ διὰ τὸν στόµαχον καὶ 
υ ’ . έ ’ «λά. - μη ’ ς { ’ 

τὰσ πυχνᾶσ σου ἀσθενείασ. 24 Τιαῶν ἀνθρώπων αἱ ἁμαρτίαι 
’ .] 3 Ν Ν 4 » . 

πρύδηλοί εἰσιν προάγουσαι εἰσ κρίσιν, τισὶν δὲ καὶ ἐπακολουθ οὓσιν 
ς / Ν νε Ν Δ / Ν Ἂ. ὦᾷ σῇ 

20 ὡσαύτωσ καὶ τὰ ἔργα τὰ καλὰ πρόδηλα, καὶ τὰ ἄλλωσ ἔχοντα 
- .) ’ 

κρυῤήηναι ου δυνανται. 

ον 

ο λ ς ής Ν νῤ 

}. Ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι, τοὺσ ἰδίουσ δεσπότασ πάσισ 
ον 2 / ς , ο 2’ - - ΑΕ 

τιµῆσ ἀξίουσ ἠγείσθωσαν, να μὴ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ καὶ ᾗ διδα- 

σκαλία βλασφημηται. 2 οἱ δὲ πιστοὺσ ἔχοντεσ δεσπύτασ μὴ κατα- 

ἵνα κοινὸσ ᾗσ λαὶ ἴσοσ τοῖσ δικαζοµένοισ, τοῖσ ἐπὶ σοῦ κθινομένοισ, 
ἵνα σε μηδεὶσ προκαταλάβ) μηδὲ προοικειώσηται. Βἰ ΤΗΡΗΥΙ τουτέστι 

κατὰ προσπάθειαν προσκλινόµενοσ τῷ ἕνὲ μέρει. ΟΕ εἰ. Φαἱᾶαπι: 
πρόσκλισισ ἑτερομέρεια" μὴ διαπράξασθαί τι κατ ἔχθραν ἡ κατὰ 
πρόσκλισιν."' 

29, ἐπιτιδει: ϱ" επιτιθου | αµαρτ. αλλοτριαισ: Ρ αλλοτρ. αµαρτ. 

95. αλλα Επι ΝΑΡ"ΕΑΡ 1Τ....ς αλλ επι ΡέΚδΗΤ, αἱ ΡΙεΥ | οινω ολιγω: 

Ῥ ουνω ολιγον | δια τον (Α το) στοµαχον 8Πθ6 σου 6ΙΠΙ ΝΑΡ ΤΡ 17. ἆ 

αμἀρταςεί[ αἆ Ῥεπεν (ΘΜ]απῃ αΓΠΙ ἰθδίε 0 οπι σου εἰ Π. |. εί Ροβ!)...ς 
Τ1 αάά σου επ ΡΕΕΘΚΙ, α] Ρρ]ετ ἔρνΡ Ρο 5αΏ «ορ Αυτα αγπ ααθἰ] 

Ο1επι1τΤ (χδ]Ίᾳπα ποη αἀά) Β5Ρ186Ρ 1335 ΑΙ]6α115,350 (Γε]] ποπ αἆά) ΟΙ 

Ἐπίμα]οοά Τμάτί Ώαπι α Ἡ. ]. αἰρᾶΓΑΙ1 564. 629. 690 Ῥ]μομπαπίςμ2, αἱ ΟΥ 
11 5503 Απιζηιςι αἱ | και τασ: ΕΒΤᾷ 6 και δια τασ 

94, ανθρωπων: 90. δΤ. ηδΕ Ώαπιρᾶδ ο | τισιν: 1Τ. ΟτΠέ5,569 οι” 119 
ὮΏαπιρατ]5 τινων 

35. ωσαυτωσ 8ΐπε αἀα]ίαπι οππῃ ΝΡΚΗΡ αἱ οπηὖῖ ἆ νρ δαἩ «ορ βΥταῖΓ 

ΤΠ αεί ΟΝΥ Βιίλα]οοᾶ Τμάτί Ώαπι αἱ Απιριβί αἱ... Ιωη αἀά δε ουπι 

ΑΚά ἓ ῥ Ρο Οτὶπίῦ50 1 τα εργα τα καλα ΕΙπῃ ΝΑΡΕΑΡ 17. ὃτ. 110. 

(11. τα εργ. καλα) ἆ Ε σ νε (Μ44 Γαοία ὄοπα) ΤΗΡΗΥΙ ΑπΙΡΥΡΙ 3]... ς 

τα καλα εργα ευη ΚΙ, αἱ Ρ]εν ΟἨχό” Επαίλα]εοὰά Τμάτί Ώαπι | προδηλα 
5ίηε αἀα1ίαπι εὐτη ΝΑ 617... ς αἀά εστν επι ΚΙ, αἱ Ρ]ετ 0Ἠτόῦ” Ει- 

{πα]εοᾷ Τμάτί Ώαπι αἱ; Ἱέεπ ΡΕΕΡ 17. 613 98. 8Ρ9 α1556Ι αά εισι. 
{έτη πιαπζγεδία δέ Τιαἲ]π]. | δυνανται «πα ΑΡΡ 1Τ. 47. 67. ΤΙ. Τὸ. 
995. Α9ΟΙ οδόν αἱ ρ11850 Τμάτι Θες... ς δυναται οὔπι ΝΕΘΚΙ, αἱ δαΐ πι 

(5δεὰ 2 ἰαπίαπη αριά Ῥοτ]) 0Η” Επίμαϊέοά αἱ (Ώαπι ρταεἑθγπιϊδίί καν 

τα πδα ουν.) 

ΥΠ. 1. ὅουλον: Εξ δουλου. Τιαβπϊ: ΟΦ ωἱσιπιφμε δισεέ διιὸ ἴιρο δεγυέ... τὸ. 

ῬλοτΆ Ίκδον βα]Ἡ ὀουλειασ | του θεου: ϱ" 1Τ. 8Ρε ἆ Επιδὸ νρ ϱρο Απιυγδέ 

8ἱ τ. κυριου... 881 ποπιέπ δοπωπι Ῥτο το ΟΥ. τ. θε. | βλασφηήκηται: 

κι ΙΤ. 43 114. 115. αδἳ 686Υ ΤαπιρβΗΙ5.µειταν, ἅ -μεται 

2. εχο»τεσ πί ΝΡΕΚΙΡ εἰς... ΑΡ’ εα ὃΤ. 43 ΚΡΕΥ Γαπηββτῖδ εχοντασ | κα- 

Τι 2,9 8 είο 

τι ο, ὅ 



9 ΤΙ 8, 8 

860 ῥ,9. ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 

φρονείτωσαν, ὅτι ἀδελφοί εἰσω, αλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν, ὅτι 

πιστοί εἰσιν καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῇσ εὐεργεσίὰσ ἀντιλαμβανόμενοι. 

Ταῦτα δίδασκε καὶ παρακάλει. ὃ εἰ τισ ἑτεροδιδασκαλεῖ καὶ 

μὴ προσέχεται ὑγιαίνουσιν λόγοισ τοῖσ τοῦ κυρίου ἡμῶν ]ησοῦ 

Ἀοιστοῦ καὶ τῇ κατ εὐσέβειαν διδασκαλία, 4 τετύφωται, μηδὲν 

ἐπιστάμενοσ, αλλὰ νοσῶν περὶ ζητήσεισ καὶ λογοµαχίασ, ἐξ ὧν γί- 

γεται φθόνοσ, ἔρισ, βλασφιμίαι, ὑπόνοιαι πονηραί, Ὁ διαπαρα- 

τριβαὶ διεφθ αρμένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν καὶ ἀπεστερημένων τῇσ 

αλιθείασ, νομιζόντων πορισμὸν εἶναι τὴν εὐσέβειαν. ϐ ἔστιν δὲ 

ταφρογειτωσαν: 1, οδΕΙ αἱ ΏαπιραΤΙ5 -γήτωσαν | οτι αὐελφοι εισιν αἳ. 
Ο1επιδοῦ Ῥαβείμδίο,,, Ν ποη 1{6πις) οδοὲ οπι | οἱ (Ρροδέ αγαπητοι): 
1)αΠΙΡΑΤΙ5 και | ευεργεσιασ: ΕΕΤαΕΙ 46. ευσεβιασ (46. --ειασ), 4δ. ερ- 

γασιασ 

ὃ. προσεχεταιν επῃ κ (αίᾳπε δίς ο]ἵπι Ἡ. Ῥοαπί]εγ οοπ]εςΙθ). Τιαβπί οπι- 

ηθ8 (ἆ ἔσ πιδ” νο ΟΥρδΜ- 155 Τιεῖι[”16 Απιζσρί α1) αοφιζεξοῖ (πι --εβοσξ) 

εως Ὅπ Τϊ προσερχεται 1 ΒΕΑΡΕΑΚΗΡ αἱ οπιησ! (4. τὸ. 120. 199. 
ΠΣΟΥ -«χηται) 6ο 5γτά Ρα] 6ορ αεί Ῥαφτεςρὂ»” ΟἩτ Εαίμα]σοά ΟΥγ 

περί «108 Πμάτε Ώαπῃ αἱ | τα υγιαιννουσιν | τη κατ ευσεβειαν: Ρ" αἀὰ 
ουση, απεπιαάπιοάυπη ἆ { πι να ΟΥΡ εἰς Παρεηί οὗ φααε βεσωπιάιηι 

Ττείαίεπι εδἰ ἀοοἰγίπαε 

4, γινεται (ὲ νς ογωπέω, Απιζιςι ιπί) ... ϱ ἆ 6 πιδ” Το] {316 γεννωνται, 

παβοιπέµν | φ8Βονοσ εἰ. Ο1επιδῖὸ (5εᾶ ροδί ερισ ροπ) Βαδείμ»βδ., ϱἳ 

ϐµὲ ἆ {5 πιό νς Ρο ΒαἩ «ορ Ἰμοῖξ Απιῦγδί αἱ φ9θονοι (Ρο αἲά φογοι) | 

ἐρισ οππῃ Ακδηρ 11. αἱ ρ]1ετὸ1 ΑΥΙΣΕΣ δα «ορ αγπι αεί] Ο]επιδὸ βας 
εἰμ 3585 Οµν Εαίμα]σοᾶ Τ]άτί Ὦ απιραταΙ) 511 (οί. Ρ8ΤΙ5) α].... ΤΙ ερεισ οπηῃ 

Ῥ(ηες Ρ6 ππἰανίθ)Εατ, 4Τ. ϐΡ 4] 4 {σ πιδῖ νµ Ρο 5γτρ Ώαπῃ αἆ Π. 1. 
1,εἰ(516 Απιζισι α]. ἘῬναείεγοα Ῥ ΥΙΣΟΒ 84] 60ρ ΡΙᾶεπι και | βλασφη- 

μιαν: 115. 116. ΒΥΤ56Ἠ αθί]ι Βαςοοᾶ εί θᾶᾷ νεί Γ)απιραϊα1! (οἱ. ραχῖ) βλασ- 
Φήμια. Ῥταείετθὰ 54Ώ ϱΟΡ ῬΙΔΕΠΩ και. | υπονοιαι πονηήραι: ΒΥΥΣΟΝ 

ααίὮ υπονοια πογηρα. ΤνΤΒΙ8 581 60Ρ ΡΤΔΕΠ καν. 

δ. ὀιαπαθατριβ. ΈππΠι ΝΑΡΕΑΓΡ αἱ Ίοηβε Ρ]α (10 αρ Βοσί) ΟΙεπηῦὸ Βαφεί] 

386 ΟἩν Ἐιίμα]εοά Τ]άτι Ώαπι αἆ Π. ]. εἰρατῖδ αἱ (εαπι ΑπΙΟΕΗΙ45 

διαπαρατριβαι Ἱπίεγ εατηα]ῖα ν]ῆα Ἰαπᾶα{) ... κ 4δ. 116. ἀδο 15ος α] 

Ραις ὁιατριῤαι, αἱ Ραπο παρατριβαι...ς (Ξ αυ Β2) παραδιατριβαν 

σαι ππ]παδο νυίκ πια (αἱ 055), Αριά Πιαίϊποςδ ἆ Γππὸ να Απιριρί α] 

Ἰαῦσπί οοπΠἰοἰαίίοπεδ; ϱ οοπΠἰοίοπεβ, 11οἱ"19 οοπ]Πἰοία[ίοπεδ πιαῖαο | 

απεστερηµενω» τησ: Ρ3 απεστραµµενων απο τησ. Οἱ ἆ 6 πιδ" ἀεκιῖ- 
ἑωίογιπι α υουτίαίξε, Τ16ἱ{3186 α υεγ. ἀεδιέιέογιπι, ΑΠΙΡΡΣ 115 α 9ετ. αἴζεγιο- 

γιπι. Οοπίτα νσ οι ({α αἀά α) υεγἰαέε ϱΥἱσαδὲ θπΐ, Απιζισι φιιζ ο εγὶ- 

ἰαίε οαγιιεγιπί. | την ευσεβειαν 8ἶπθ ααἁῑίαπη οπή ΔΑΡ᾽Εα 1Τ. 61313 959. 

4 ἐ5σνσρο βαἩ «ορ αθἴίμτο ΑπΠΙΌΡΣ 115 (οοτίθ ΙΙ] αάά) ... ς (αυ09) 

Δ4ἆ αφιστασο απο των τοιουτων} οππη ΡΕΙ ΟΚΗΡ αἱ ρ]6υ πιὂ7 {οἱ ανν 

Πἴτ απ. αδίμΡΡ Ον Εαια]όοά Τματι Όαπι αἱ 1,319 Απιζιεί α]. 

Ἱέοια ΟΥΡΣ4 ἀἰκοεᾶε αὖ Μιζρπιοᾶἑ αάᾶ ν. 4. Ροβί δίαρογο εἰαίμς (τετύ- 

φωται) εἰ159 Ροδί δέκρογε εἰαίμς εδ, πλ] βοίεπδ (μηδὲν ἐπιστάμενοσ). 
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λ / « 2 10 Δ 3 / τ 2 ϱιλ Δ 5] 

πορισμὸσ µέγασ ή εὐσέβεια μετὰ αυταρκείασ. « οὔὐδεν γαρ ειση- 
5» ΄ 6 -” ’ ο 

νέγκαµεν εἰσ τὸν κόσμον, ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνάµεῦα 
2] λ Ν ῃ 

ϐ ἔχοντεσ δὲ διατροφὰσ καὶ σκεπάσµατα, τούτοισ ἀρκεσθησύ- 
λ ’ -- 3 3 

µεθα. Ὁ οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν εἰσ πειρασμὺν 
Δ / Δ .) ’ Δ 2 ’ Δ / ο 

και παγίδα και ἐπιθυμίασ πολλᾶσ ανοήτουσ και βλαβερασ, αἴτι- 
’ » 3 ϱ) ΔΝ 3 

νεσ βυθίζουσι τοὺσ ἀνθρώπουσ εἰσ ὄλεθρον καὶ ἀπώλειαν. 

6. ή ευσεβεια: Εξῖα ϱ αἀά Θεου (6 Ρίείαν ἀεί). Ο8 εἰ. Απιυτοί ν. ὅ. επἰ- 

βἐϊπιαπέες φιαεδέιπι εὔδε Ρἱείαίεπι εἰ ἄεῖ οιιζέιγαπι: ἀῑξεεᾶο αὖ Ἰιιζιςπιοςί. 

Ύοδιβι νογο 6. ᾖδέ αιιέεπι φιαεδέιδ πιαΦηΊιδ Ρίείαξ οτι δι[οτεπίία. | αυτ- 

αρκειασ πῖ ΑΡΕΗΡ εἰς... ΑΡ"Έα 97 (ευτ-) οδεῖ αἰνῖ αυταρχιασ 

τ. ευσήηνεγκαµεν: 5 106. 109. αἱ559Ι εισενεγκ. Ῥὶο αἳ. εάἰέαπι Ῥας”,161, 
εκ Ἱπουτία αἰσίᾶ, | οτι (60) ουπι ν”Ακα 1Τ, σ νρεδᾶ Ἰ4οµπὸ ϱα]ᾗ, 1ξειη 
(απϊ και Ρτο οτι εχρτ]πιιηί) «ορ ατπι αοἰμαίς, ΟΕ εΙ. Ῥο]γε" εἰδότεσ 

οὖν ὅτι οὐδὲν εἰσηνέγκαμεν εἰσ τὸν κόσμον, ἀλλ οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι 
ἔχομεν, ὁπλισώμεθα τοῖσ ὅπλοισ τῇσ δικαιοσύνησ. Τίεπι ΕρησΣΙτῖ 
ηθο ουδε ηθο οτι Ἠαβδεί.... ς ΤΙ δηλον οτι Επ ΝΕΡΌΘΙΕΚΙΡ αἱ Ρ]ευ 
Ῥαβ”1θῖ Μας: Οµν Επαίμαιεοά ΤΠμάτι Ώαπι αἆ Ἡ. 1. αἴραταΙ 516. 964, 
ΒΙπΙ]1{ει αληθεσ οτι Ῥή, ΌεΤΊπι φιιοπίαπι ἂ, υατιπι φωία πιδὸ Απιῦτβῦ, 

λαιᾶ ἀιθίιπι φιῖα (νρ-1θ φιοᾷ) ΕνΕ, αι (ρτο αι) ἄιιδίωπι, υετιπι ἑα- 

πιει τα αἱ ποτ φεγπι ΟΥΡΣ10. 340. 935, Τίθπη πο ὧι υετίἑαίε φιιοᾷ ; ΑΥΤ 
αἱτ εἰ ποέµπι ἐδέ φτιοᾶ 

Β. διατροφασ 6Π1 ΝΑΙ, αἱ Ρ]ετ ἔνρ (13 αἰὐπιεπία) οἴο. Ἠίϊαπι Βα 21161: 961 

εἰδ1οί ΟἩσ Επίμα]εοά Τ]μάτί Ώαπι αἲ... ΡΕακΕΡ 46. 109. Οτή418 δια- 

τροφην. Ἠεπι Απιζγςί αἰὐπεπέωπι, ἆ α ιν Νοναδ1δ Ηϊετίονίη 3 εἰ εί 
56 υἱοίμπι (5 υἴοί. ἑ αἰὐππιεπίωπι), ΟΥΡΣ10- 339. 535 εα]δήέίοπεπι. Ῥοτριιπί 

απίθπι ἆ πι Νοναί Ηἰατίουίη οὐ υεδἐέωπι (Ἠ]ετηϊ εἰ υεθἰπιεηέωπι), ΟΥΡ 
εί {εφιπιεπέπι. Οοπηίτα 6 εἰ ἰεφιπιεπία, ἓνςσ Απιριβί εί φίδι ἐεραπιιι. 
Ι αρκεσθησοµεθα οἱ. Οµ99315 ΕρΗσΤΊ Βας”107 οιδοΤοᾶ ϱ(ὔ1ΟΙ οἱς.... κ 

30. 919. ἆδοι ῃπδος α]ν] ἘΡΗΧ5)958 οἱ 248 Ώαρ2)507 εοά 1 (Ἠγπιοδοί απ αἆ 

Ἡ, 1. ϱἴΡΓΔΙ] 964 αρκεσθησωµεθα. Ἐς ]μαἰ]πῖς 4 {Γρ νρ Νοναῖ οοπἰεπέέ 

βπεας, παν ἀθππ]ὰ ΟΥρίει Απιζιοι Ηϊεχ οοπέεπίῖ επι. ΟΓ Τιεῦτας: 
υΡΗΠΩΣ5 παιίαίτη αὖ αἰθῖς π ΦΙΠΙΒ.' 

9, βουλομενοι: ΏΑπΙΡΔΣΙ5 βουλευομενοι | παγιδα (Ογραπαίες α] πιιβούρι- 

απι): ΙΤ. Ἑριντ ΟΥτπιΙοἩ 434 (ποη. Π{απιδορμοπθῦδ) παγιδασ, αποῖ 
βἶπρ ο]ετίο 635 πημβοῦριζας, Ὦ ΑΠΙΡΑΤΙ5 εισ παγιδα (1{επῃ κ. εισ επιθ.)... 

Όὓεα 9Τ1ΏΡ (παπα τες) 9898, ἆ {6 πι” νσο]ε έᾳ ἁαεπιῖᾶα {ο] Πατ] α1αζἨπη 

(ποτ Ἱέετα απι α11οἨπη) ρο ΟΗ1655 Τμᾶτί ΑπίϊοςΙ 1045 ΑΠΙΌΡΡ 18 α] (8εᾷ 
ποη ΟΥΡ155’ 310. 340. 935 Απιῦτεί α]) αάά του διαβολου :: εκ ὃ, Τ | ανο- 
ητουσ εἴ. Βαδθίμ205 (εχεᾶά δ) Ἐρῃ))1Τ 01688 ϱ(11»101. 936 (Βἱ6 οετίο αὈί- 
ᾳπθ εᾱ. Μοπίβ) Επίμα]ζεοά Τμάτί Ώαπι αἆ ἩὮ. 1. εἰβΓΔΙ1484 οἱς, Ἰξετη 

ἀεβίζεγία κἐι]ία ΑρεΡ 150 ϱἰςῖν 4 110 ϱ4Ρ5 156 Ῥτοπιϊβδὸδ.,,, 9. 19. 60. 
Ῥαβείῃμ268 οἆἆ ρτῖοτ Ομτεάᾶ ΡτίοΥ ΟΥΙ5οΡΕοπ 608 αιποίςἩ 406. 434 ανονητοισ, 

Ίεπι ὑπιίία ἃ ἐς νο ΟΥΡΙ5ύ (5οἆ”10’ 340. 535 οπι) Απιργβέ αἲ, πι” φιαε 

πι] ργοξιπέ 



ο π 8, 1Τ 

Ἐο, 17 

803 6, 10. ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α’ 
- 

«1.9. - αλ Δ ς / στ λ 

10 ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν η Φιλαργυρία, ἠσ τιὲσ 
’ 2 - Ν 

ὀρεγόμενοι ἀπεπλανήθησαν απὺ τῇσ πίστεωσ καὶ ἑαυτοὺσ περιέ- 

πειραν ὀδύναισ πολλαῖσ. 
ΔΝ σι ο τς -- . 

11 σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε Θεοῦ, ταῦτα φεῦγε᾽ δίωκε δὲ δικαιο- 
/ ο. , ντ τ ε ; αν Ὦ 5 

σύνην, εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, πραὐπαθίαν. 12 ἄγω- 
, ο δω - να τὸ » 

γίζου τὺν καλὸν ἀγώνα τῇσ πίστεωσ, ἐπιλαβοῦ τῇσ αἰωνίου ζωῇσ, 
3 4 3 / ὃς / Ν Δ ς / λεμε 

εἰσ ἣν ἐκλήθησ καὶ ὡμολόγησασ τὴν καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολ- 
ος [ή -- - - -- 

λῶν μαρτύρων. 19 παραγγέλλω ἐνώπιον Θεοῦ του ζωογονοῦντος 
Ν ν Δ - - - . 

τὰ πάντα καὶ Χριστοῦ ᾿]ησοῦ τοῦ µαρτυρήσαγτοσ ἐπὶ Ποντίου 

10. παντων των εἰ. Οἱ επι]! Ο19 491 Ἐρ]τ)ττ είο.... ϱ” 135. οπι των | 
πολλαισ αἴ. ὸ ... Ν΄ ποικιλαισ (1: οί 2 Τίπη ὃ, ὁ επιθυµιαισ ποιμ. 
ΤΙί ὃ, ὃ ἠδοναισ ποικιλαισ Ίας 1, 2 πειρασµοισ περιπ. ποικιλοισ 1 Ρε 

1, 6 εν ποικιλοισ πειρασµ. Μί 4, 94 ΡΡ ποικιλαισ νοσοισ) 

11. Θεου οι ΝΑ 1Τ....ς ΤΙ του Θεου οµΊῃ ΝΟΡΕΑΚΙΡ αἱ Γετο οπή ΟἨΥ 

Ἐπί]α]εοά Τμάτε Ώαπη αἱ | εὔσεβειαν αἴ. Ῥοΐτβιεχ οαη 14 (64113106) 
ΕΡρΗγ1245 οἱίο ... Ἂἲ (ποτ 1ίεπις) 4. βαἩ οπι, Ο{6ί. Ααρδετπη 1ττ Τη αιι- 

έεπι ιοπιο ἄεῖ, Ίιαεο Γιῤε; δεείατε υγ ζηβήθαπι, Πάεπι, οαγεέαίεπι οππι ]ηὲ8 

φμξ ἐπυοσαπέ πΟπιει ἄοπιϊπί ἄε εογᾷε Ῥιγο. Αἱ Ίαες Ἰϊρετε, οἱ Ῥαπ]]ο 

Ρο5ΐ αἆ Λάεπι αἀά Ρίείαίεπι. | πραὔπαῦθιαν ουπι κ” ΑΡαΡ(5εἆ πο ΒΙ- 

Ρετεβί πῖςί πάπα 5Υ]]αῦα -αγ), Ἰΐοπι -ὄειαν τα. 19π. 8Ρε Ῥε/να]εχ αρ 

Ῥοι 3” (πο Ιΐαιη αρ αα]1) Ερ]μτὃ, Ὑπάείαν εξ. Ίππο ταβροχίθ5ε Ίσπ 

{Τα]18 την πραὔπαθειαν αναλαβοντεσ, Ίέεπι Ἠεβγε] αἱ πραὔπαθειαν 
εχρ]ίομέ ΡοΓ πραὕτητα οαἳ ησυχιαν ... ς (-- αρ” πραῦπ. εἰ Ἀπ) πραο- 

τητα ΙΙ Ροκί, αἱ ρ]ετ ΟΝτ Ειίμα]εοᾶά Τ]νάτε Ώατη α]. Τέθιη περ” 91. 

πραῦύτητα. 

19. εισ ην 8ἶπθ και ΟΗΠ1 ΝΑΡΕΩΚΙΡ αἱ Ίοησα Ρ]α (ἵ αρ Βοι]) ἆ [6 νµ Ρο 

ΒΑ ο0Ρ ΦΥΥΞΕΒ οἱΡ ἰχί αγπη αδίὮ Ρείτα]εςκ σα 14 Ἡρητυσ Οἳτ Εαίμαὶ 

οοᾶ Τμάτέ Ώαπι...ς (- αυ 55) αἀά και οππη ὁτ. αἱ πιασῖά ΑΥτΡ ο." 

ΤΠΡΗΥΙ Όεο Απιζτςέ | και ὠμολογήσασ: ΤΡ αἱ α]ἱα (5 αρ Ἀοχί) και 

οµολογήσασ, Ιΐοπι Ῥείγβ1ΕΣ ΟΠΙ88Ο και (5ῖο αρ ἴοι; αραιά αα11 ἐκλη- 

0ησ, ὡμολόγησασ) 

19. παραγγελλω (ΕΡταΒὲ ν1]οβο -λλων) 5ἶπο σοι οππι Νεα 1Τ., Ίἴεπι α 

(δαῦ. ἐς Ἠαυεί επῖπῃ ῥγαεοϊρίο ἐἰδὲ ἑ εοπἰεδίογ) Βαβσ Απισηςα  δδ. 500 
(2γαεοῦρίο θἶπα ἐ2) Ααρδετηι ΙτΤ ({εδιζῇσον) Τ]άτίεΡ αἱ 41544 (οκ Μαπεί, 
αἱ Αάδθ) .. ς Ίμη ΤΙ αἀά σοι ΟΠΤΏ ΔΕΑΡΚΗΡ αἱ {6γε ΟΠΙΠ ἆ Γ {Ε νίάε 

απ{θ) νο (Π1 Τα Ῥγαεοἰρίο εἰνί) Ἐαβ1 19 ΟἩν Επίμα]ζεοᾶ Τμάτί Ώαπι 

ΤεγίρΙβεδογ35 Απιργςί (αίθγααθ πὲ νρ), Ίεπι Ὀ1ά (ΤΙ Τ3 προστασσω σοι 
|. Θεου οαπι κ (:: ο αἆ ν. 11)... ςσ Ἰωπ ΤΙ Ρταεπι του επι ΑΡΕΑΚΓΕ 

δίο | ζωογονουντοσ (80) εππι ΑηΌεαρ 1π. 193 51. Τ1. 98. 19τ. ΑΩΠΦ35 
Ῥαβ2,δ8 Νγβραᾶν πιαοθᾶ αρ ΜαἰΣ Ογτίνες»οτ Τμάτίν τή α]....ς ζω- 
οποιοιντοσ οππι ΝΚΙ, αἱ Ρρ]ον Ογτλῖοττὸ Ῥαρ1)316 Ον Ἐαίλμα]εοά Τμάνί 
αἆ Ἡ. 1. Ώαπῃ αἱ | χριστου ησου οπη ΑΡΚΗΡ 1Τ. 91. ὃτ. αἱ Ρ]ει ἆ νΕ 

ϱο 8ΥΥΡ αγπιοοᾶᾶά ΟγτΏτΤθ Οτο οοπῃ Ἐπέμα]έοά ΟγτίλεςἍτ Τ]μάτί αἆ 
Ἡ. 1. οί, δτά Ώαπῃ αἱ Απιζγδί αἱ... νεα αἱ Ρ]αςῦ (5 αρ Βοτί) ἔᾳ βγτλο 
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-- . 

ΠΠειλάτου τὴν καλὴν ὁμολογίαν, 14 τηρησαί σε τὴν ἐντολν 
- - « -- 

ἄσπιλον ἀνεπίλημπτον µέχρι τῇσ ἐπιφανείασ τοῦ κυρίου ἡμῶν 
μ - ά μα ΕΞ] ον) ὼςν / /τ { / Ν / 

]ησοῦ Χριστοῦ, 19 ᾖν καιροῖσ Ιδίοισ δείξει ὁ µακᾶριοσ και µὀνοσ 
[ιά ΔΝ - / . ’ - / 

δυνάστησ. ὁ βασιλεὺσ τῶν βασιλευύόντων καὶ κύριοσ τῶν κυριευόν- 
᾿ - ᾽ - .) ν) 4) 

των, 16 ὁ µόνοσ ἔχων ἀθανασίαν, φῶσ οικῶν ἀπρόσιτον, ὃν εἷ- 
Δ λ 5 - ὁ τ Δ / 

δεν οὐδείσ ἀνθρώπων οὐδὲ ἐδεῖν δύναται ᾧ τιμή καὶ κράτοσ 

αἰώνιον, ἁμήν. 
ὦ ο μμασα 9 ν 

1τ Τοῖσ πλουσίοισ ἐν τῷ νῦν αἰῶνι παράγγελλε μὴ υψηλὰ : ή ᾖ 
-- λ Ν ’ Δ - -- 

Φρονεῖν, μηδὲ ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι, ἀλλ’ ἐπι θεῷ τῷ 

ΒΑ] ϱοΡ ατπιεᾶ αθί ΓΙ (τὸ ΑΙΠ559 Ομττοδίκί ΤΗΡΗΨΙ Τετίρίᾶεδο 35 
Απιζμι δ ού Τ]νάνίερ 18ἱ 41944 /ήσου χριστου (5εὰ ΑίΛ ΟΥ κυριου νήσοι 

χθι., Τά ταἵ ἁοπιῦπο ποδίτο 1εδ. Ο]ιγίδέ.) | πειλατου οππῃ ΑΡ :: οΡ αᾱ 

Αοΐ ο. 19. 4, 9Τ. 19, 98. Ἱπ αναηρε]]ὶδ νετο εαάεπη βετὶρίατα ἱθβία- 

Ωβδίπια 68ί; οΓ Τις 95, θαἴἵο ...ς Ἰμπ ΤΙ πιλατου ΟΙΠ ΝΡΟΕΩΚΙΙΡΡ οίο 

14. τηρησαι σε: ϱ” 489. 15ετ Ὠ]άΜΠΙΤ3 οπι σε | ασπιλον: Ὁ 116. ΒΥΤΣΟΝ 
ΟΗΥΤ05 οοπι ΤΗΡΗΥΙ πάά και | ανεπιληµπτον ουπι ΡΤΡα ... ς ανεπι- 

ληπτον ουπι ΡΕΚΗΡ είς | νησου χριστου: κ χρι. τησ. (Οοπίαατίαπῃ ]6ς- 

ποπθπι Ἰάεπι ν. 19. ῥταεβεβρα{.) 

15. δειξει: 9503 δειξαι, κ οδοῖ Ίκδοι δειξη | καικυρ. των κυριευοντων: 

ΑΤ. 919. οπι 

16. φωσ οικων απροσιτον οἵ. 015310 Ἐςπιςθ!! 141 Τά (τόπο ΟγτίἍος 591 αἱ 
Ῥετπι ΟµΙπί 98 (φιῦ βοἴωβ Ἰιαδοέ ὑππιογέαζίέαέεπι, ἴπισεπι Ιιαδίίαί ὕπασσσδ- 

τ0.). Ἱεπα αεσιταίε { απι ἴο] ζµσεπι Παδίίαπς ἐπασσεβδιρ. Νθο νετο Τασία 

ἵπ εοπίταγίαπη Ρατίεπι ]απάαπίαγ ἆ ο νρο]ο ἀαπιῖα αἱ Τοετίρτας 16 Η1]551 
ΑἉπηζιαί αἱ οωῖ δοζιδ Παδεί πυπιογίαζαίεπι εξ ἴισσπι ({μπιεπ Απιρτςί) Ία- 

δίίαί (ἴπ]ιαῦ.) ἵπασσεβδ. Χθες α]ίεν 6ο 60Ρ ΒΥΤΣΕΝ αθίµ.... ϱ"Ε ἔα (φιᾶ 
δοζε8 ᾖαδεί ἐπιπιογί. εί Ίμοεπι ἐπ]ιαδτίαπς) Ἠατ]” (αἲ (αι 5οὰ λαζίαπς) Ώιὰ 

ἴτΙΤὸ Ῥχαςπῃ και | ειδεν αἱ ΝΡΕΕΟΚΕΙ, ο{ο ... ΑΡ αἱ ραπο ὨΙάΠΙΤὸ Ώαπι 

Ρ4Τἱ5 νε» [ ουδεισ ανθροπων εἰ. Τετίρταχ 1. 18 οίς: τβτα 56ο Νοναί 
510. 513 αν θρ. ουδεισ .... ΥΡΕΙ9 Ἠαχ] {οἱ Ρ1άἰπί Ῥοεί ειδ. (ιδ) Ῥοῦ | καν 

(8 αἆά το) κρατοσ: ΕΙΡ 91. Τὸ. 9ὸ. 116. ηΣΟΥ πδ0Γ α]10 6 οπα καν 

1Τ. εν τω νυν αιωνι (ΝΑ κανρω) ουπι κά (ἴεπι κ”)ΕΕΚΙΡ αἱ οπιηΥῖ ϱ ΒΥΤΡ 

πι ο, 19 

2 Τί 4, 18 

ΟΥ12109 ΟἩτ Ἐπίμα]εοά ΤΠάτί Απζοσμιοά Ώμπι αἆ Π. Ι. εἰρατίδ α] ... - 

ΡΕ ἆ ε Επι νο ΒΥΙΣΟΗ βα]Ἡ «ορ Βαβείμ360 Ονἰπί2,1δ4 Απιῤεςέ αἱ πα 

του νυν αιωνοσ | υψηλα φρονειν (:: ε{Βο 11, 90) επι ν ΟΥΤύ9 Αριιὰ 

Τα81Πος ἆ ο {νυσοθ {ι ἀαπιῖά Ἠαγ] {οἱ Ηϊενξβα! 5 αἱ (βἰπαϊΠ τετ ντος) 

Ίιοπι βιδ{ἴπιε 8αρεγε, αάΙί απίεπι Ἠίει Ἱ. Ἱ. Άγο εο φιιοᾷ εδἑ ποπ 8ΡεΓ- 

δύ'ε: ϱ πι ὸ απ Ον]πί3,1δἱ Απιογςί πο δἹῤετὸε 8αρετε. Οείετιπι Ῥο 11, 
20. Τα πῖ ρ]ογίᾳιο αἰθιπι 8αφετε ἨθὈεπί ... ς ἵ Τί υψήλοφρονειν 

οσπι ΑΡΕΕΟΘΚΗΡ αἱ οπιπὖ! Βαθείῃ 360 ΟἨν Εαίμα]εοά Τηάτγε ΑπΙΟςΙΙο4έ 
Ώαπι αἱ | ήλπικεναι (1 ΙΤ. τ. Τδ. αἱ α]α Ἐτίμα]εοᾶ ελπι».) ... Ρα 
Ώαπηρατα]]415 (6 .Ρρατῖ5) ελπιζειν | πλουτου: ρ8τ" Τ8. 109. 114. πλουτω 

| αλλ επι εαπι ΝΑΡ"ΕςΡ 17. 19. 95. απ. ὅτπ. 6133 πΙ. τὸ. 80. 115. 118. 

120. 8Ρε αἱ Οτ)Το9οᾶᾷ ἨῬαβείμ309 Ον ΑπΙΟΟΠΙ044 Ώαπιρατα!]415 (68. 
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παρέχοντι ἡμῖν πάντα πλουσίωσ εἰσ ἀπόλαυσιν, 185 ἀγαθοεργεῖν, 
πλουτεῖν ἐν ἔργοισ καλοῖσ, εὐμεταδότουσ εἶναι, κοινωνικούσ, 

19 ἀποθησαυρίζοντασ ἑαυτοῖσ θεμέλιον καλὸν εἰσ τὸ µέλλον, ὥα. 

ἐπιλάβωνται τῇσ ὄντωσ ζωῇσ. 
2 Τ11, 14 20 Ἰῷ Τιµόθεε, τὴν παραθήκην φύλαξον, ἐκτρεπόμενοσ τὰσ 

919 βεβήλουσ κενοφωνίασ καὶ ἀντιθέσεισ τῇσ ψευδωνύμου γνώσεωσ, 

Ρατ») ΤΠΡΗΥΙ, Ίέαπι αγτα(ῦ,,, ς ΤΙ αλλ εν οµπη ΡΒΕΚΙ, αἱ Ίοηρο Ρία ΟΥ 

εᾱ Ἠπίμα]σοά μάτι Ώαπῃ α Ἡ. ]. ΟεεΕ. Τα βπϊ ΟΠΙΠΘΡ 5εᾷ πι ἄεο ρατ]- 

ἴ6χ αίᾳπθ απἲο ὕπ ποετίο, | Φεω δἶπο ατί]ει]ο ουπι ΝΡ"κα τ1. 115. 8Ρ9 

ΑΙΠΙ Οτοᾶά ΑπίΙοοΗ ΤΗΡΗΥΙ .... ς Τη Τί τω Θεω «ππι ΑΡΟΕΚΗΡ αἱ Ρ]εχ 
Ον1)109εἆ Ῥαφείλ 305 ΟἩγ Επίμα]οοᾷ Τ]άτί Ώαπι αἆ Ἡ. ]. εἰρ8ΤΑΙ, Ῥτας- 
{6Γ6Α ΏηοΟη αἀαάίπιας τω ζωντι οππι ἄΑΕαΡ 1Τ. 98. 4Τ. 6133 τὸ. 118. 

190. αἱ ραιο { 6 απ {α” ἀεπιῖά Πατ] {οἱ αἱ]βεβΙῃ βα]Ἡ 60Ρ ΑΤΠΙ αθίῃ ΟΥ 

εὰά Ῥαφείμ 369 ϱ0Ἠγ295 ΑπιΙοςςμ Ώαπιρατα]] (οἱ ρατί5) Οεο ΗΙετβα] 5 αἱ 
εωως (5δεᾶ 409) αἆά τω (νε ὅπ. 115. 8Ρε Ώαπι αἆ Ἱ. ]. οπι) ζωντι 

ουπι ΡΕΚΙ, 4] Ρ]εν ἆ ο πι νρεῖο Εαν]οί γταίχ Ον εὰ ΟΜΥΤοῦ Ἐπιμα]ζοᾶ 
Τμάτε Απιιοσ 14” Ώαπῃ αἆ η. ]. ΤΗΡΗΥΙ Απιουςί αἱ | ημιν: ΙΤ. 011109 
ΗΙεγεο]5 οπι | παντα εί. Ον ΟἨΥ105 ϱ(2 δ5επιε] Β(α]εοᾶ Απιζοσμιοης 
αἱ πα... Ώπ τα παντα οπα Α δΤ. 116. αἱ Ρραιο Βαθείν Ομ 5 δεπιοΙ 

εως Ἐδτα σ Ρρ]απθ οπι. ῬοβαΙπηαβ απίεπι απἲε πλουσιωσ ΕΙΠΙ ΔΑΡΕΕΣΕΡ 

αἱ Ίοηςσθ Ρία (οπηη 19 αρ Βοσί) ἆ ε Επ νρ βγτΏῖἳ βαἩ 6ορ τη ΟΥ Βα8 

εἴὰ ΟἩτ Βιίμα]εοά Τ]άτί ΑπΙοςΙ Ώαπι αἱ Απιζιμισιπια...ς Ξ αὐ 
57) Ῥοβί πλουσιωσ ΡοΏ ουπι ππαβο υῖχ πια αθίῖ (ἴἶζε ἀαδίί ποδίς ἴπ 

αυτές οπιιε) 

18. πλουτειν εἰ. Οτ2109 οίο .... Εα πλουτιζειν 

19. αποθησαυριζοντασ (1, -ζοντεσ)... ΡΕ ἆ ϱ Επι νρ Απιζγοῖ τε]] 
αποὔθησαυριζειν | εαυτοισ: Ρ 111. οδὲ --τουσ | εισ το μελλον: Εά εισ 
τον µελλοντα. Τμαλπϊ ἐπ Γωέωγωπη. | 1, 1Τ. αἱ α]ϊα (8 αρ Βοτί) επιλαβον- 
ται | οντωσ ϱ. ΝΑΡ" ΕΕΘΗΕΔΑΡΡ 11. 98. 81. ὅτ. ΤΙ. 116. 19Τ. 116. 119. 
8ρ9 (εἰ 97. τησ αιωνιου οΥτωσ) ἆ ο Ερ πι»ὸ νρ ΑΥΤΗ 5αἩ 60Ρ ΥΠΑ αεἴἩ 

αγ9 Βαβείμ56Ί ΕΙΙΠΑΙΕΑΡΡ αρ Ζαεαρηί(δὸ Απιζτεί τε]]. Ῥταείετεα η ον- 

τωσ ζωη Ἱαρίέαν δἰῖαπη Οοηβί(νθ1, Ἰέεπι 4ρ Ο1επι ΟΥ 81105, 5εᾶ πο 
Ῥππο 1ρειπῃ 111 Ἱοσυπα αβεταηῦ... ς (5 α) Φᾳ) αιωνιου «πα Ῥος" κ 

ΠΡ αἱ Ῥ]εγ πιατῖαη ΟΗΥΤ0 Ειί]α]εοά Τηάτε ΑπΟοςΙλοήά Ώαπη ΤΗΡΗΥΙ 

θες 

290. ω (εἴ. ΒΥΤΡ ΠΕ ΕΣ): Ρ οπ1 | παραθηκην ΕΠΙ ΝΑΡΕΕάΚΕΗΡ 41 Ίοημε Ρ]α 
(ἵ αρ Βοχί) Φα] «ορ (Η15 βεγναπέ ἵρβαπι ἄΤΔΘΕΙΠΙ εἰ αάάἀ φιοᾷ οοπογέ- 

οἷαέ ἐ126) ΑΥΤΡ πρ 6 Ο]οπι”δῖ Ιρη]πίροΙ αάπετοπΤ (φυλαξον µου την πα- 
ραθηκη») Εαίμα]εοὰ Τ]άτι Ώαπι Οες...ς (Ξ αὺ Βῆ, 8εᾷ αὐ’) πα- 
ῥρακαταῦθηκην εαπι πΙΙπαδο πηὰ (αἱ 191. 140. 4 αρ Ῥοτί) Ηιρραπεμσ1 
(11αρ1) Οτο ΤΡΡΗΥΙ | κενοφωνιασ Επι ΝΑΡΕΚΙΡ αἱ Ρ]ονΣ1 ογταῖῦτ β8Ἡ 

οοΡ αθί]ι ΟΙ6πιήσῖ Η{ρραπῆονς Οχ1454 ΓΙ μ16 ΟΗΤ0ῦ Ἐίμα]εοά Τμάτε 
Ώαπῃ αἱ (56εἆ οκ ΠῖΦ οπιπίῦ18 ποπιο Ἰπέεγργθία[Ιοπεπη αἀάῑί; Ἠ]ηο βοτ1ρ- 

ατα {ππέαπη ΠηΙΕπηαχ, Ύπαο αραιά 6ο5 ρασίίες αίαᾳαθ ἵπ οᾷ4 ΝΙ ΤΙ Βας- 

ἔπαχο ροΐθβί, Ιἶσαί 14 αὓ οβ{ἱογίθιΒ ποη αἀποίαίαπι 51{). Όεε Υετο αἆ 



αμ λλες κ ην ες | 
π 
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Δ 3 

21 ἥν τινεσ ἐπαγγελλόμενοι περὶ τὴν πίστιν ἠστύχησαν. 
« - 

Τ χάρισ μεθ᾽ ὑμῶν. 

Ἡ. ]. 5ῖε: κενοφωγίασ δὲ τὰσ µαταιολογίασ. ἄρα οὖν ἐστὶ καὶ κενοφω- 

γία οὗ βέβηλοσ. ὁ δὲ µακάριοσ ἰωάννησ (8έ αἆ Ἠαπο οθτίο ]οεμπι 
0μτγβοδί. πΙμ1] εἰαδπιοάί Ἠαῦεί) τὰσ }εωτέρασ παραιλέσεισ καινο- 
φωνίασ εἶπε, διὰ τῆσ αν διφθόγγου τὸ κε γράφων, ὡὧσ ἔοικε. Ο8 αἆ 
2 Τΐπι 2, 16 4ααε 19ῖ εκ Οµ178 αἀβοτίραίηας .... τα τὸ 11533 αἱ νὶκ 

πια (πα]]ας αρ Βοτί) Ἐρίρ]μδ6 (ἵηπ ερὶεί Απογταηα) καινοφωλιασ. Ίἴεπι 

νοσµπι πουϊαίες ἆ ϱ { 6 πιδὲ νο Ιπ]πί 155 Τ,οἳ 311 ἨΠ135Ι Ῥς- Αι]αι 5οῦ . 
Ἀιηρεδί ται], Ίξεπι αγπῃ. Οσείθταπι παδρίαπη {46116 κενοσ Ἱαρ]έαν απ] 

οοᾶᾱ πηὰ πιαχῖππο( πο απ αἱςβίπηὶ καινοσ ρταευεαπθ. 

91. επαγγελλοµενοι: 1Τ. επαγγειλλαµενοι | μεθ υμων οππι ΝΑΕΕΤαΕΡ 11, 

6 (ωοδίθσιπι ἑ ἐεσιπι) 60Ρ... ς Τϊ µετα σου οἳπη ΕΚΕΙ, αἱ {ους ΟΠΙΠ ἆ 

ο (5 ειὺ αμ) νυ γταῖῦ αχγπι αθί Τμάτί Ώαπι αἱ] ... δα Οὐτ Βία] 

ἐοᾷ οπι η χα. µ. υμ. Ῥταθίετεα ς (-- αυ 97) αἀᾶᾷ αμην ου πεΡΏδίζΕκ 

ΤΡ αἱ ἔετο ΟΠΠ 6 { νρ 5ΥταίΓ «ορ αεί Τ]μάτί Τατ α]: οπιΙδΙηαΒ «ππ] 

ν”αρ"κα 1Τ. ἆ ϱ έαγ ασπη, Ἰζεπι (νῖάε απίθ) 5αἩ ΟΥ Ειίμα]σοἆ, 

δαυβοτῖρίῖο: προσ τικοῦθεον ἆ οππη κ 1Τ. αἱ (109. αἱ πρωτη Ρτο ἅ). Τίεπι 

ιο 

ΡΗ προσ τιµοῦθεον ἃ επληρωθη᾽ αρχεται προσ τιµοῦθεον β, Ἱεπι Ἐά 

επληρωδη επιστολη προσ τιµοῦ. ἄ᾽ αρχεται προσ εαυτον (α” αυτον) 

β (4 αάά Ίπεδαρεν ΠΠ.) ... Α 120. 4] προσ τιμοῦ. ἆ εγραφη απο λαυ- 
δικειασ, Ῥ 114. πρ. τιμοῦ. ἃ εγραφη απο νικοπολεωσ.... Κ αἱ πα Ει- 

Όπα]εοά προσ τιµμοθ. ἅ (νεὶ πρωτη) εγραφη απο λαοδικειαασ, ητισ 

ἐστι (εστιν) μητροπολισ φρυγιασ τησ καπατιανησ (431. αἱ πακατια- 

νήησ, 8ἱ παγκα-, παρακατ-, καπιανησ, Ἐπίμα]οοά πατακατιανησ), 1, 

του αγιου αποστολου παυλου προσ τιμοῦ. επιστολη ἅ εγραφή απο 

λαοδικειασ' ητισ εστιν μητροπολησ φρυγιασ τησ καπατιανησ. ΒΙπηϊ- 

Ητεγ αἱ (οδόξ απ. λαδικιασ, 8δὸΥ Τ4. αἀὰ απ ἄπεια: νδου ὅη και η εκ 

λαοὀικειασ να] -κιασ) ... ἆ αἆ ἐπιοί]ιειπι ἴ. ("3 αάά 8ογίθεπς α ζααίσῖα) 

επρἰἰοῖέ ἐποζριέ α ἐὔπιοί]ειπι {1., ἔ 6 απι [α αἱ επρ. ερἰδί. (Τα οπι) ααἆ 

ἐἴπιοέ]ιειιπι 1. (α1ά Ῥ., 8 ΑΥΤΠια) ιο. αἄ ειπιᾶεπι δεοωπᾶα (Ε Π., ἴα πο, 

ατα. αἆ εἴικᾶεπι 11... Αάά ἁπίθ ἴπο. απ ϱογῖρία ἄε ἰαιασία. Οοιι- 

Άτπηθηϊ αἀάἰΤαΠΘΠΙΙΠΙ απο λαοδιμενασ αἳξ. ΥΙΣΕΝ αείἩ (π ερῖδίπ]ας 

1ηβοτίρ{ίίοης) ΑΡ, 1{6επι ΒΥΥΡ οαπῃ ητισ εστιν εἰο. Οομίτα Ἰαρεπί «ορ 

απο αΘηνων δια τιτου του µαθητου αυτου, ατὲ δετῖρεῖέ εαπι Αἰπιεπιῖς 

πεϊφιέφιε οωπι Τ1ΐο, αΤΡΕΙΤΟΡ απο ρωμησ ὅνα τιτου, 6. Ώγπορ» Βαί]α] 

οᾷᾷ β]ἱά απο µακεδοχγιασ...ς πρὸσ τιμόθεον πρώτη ἐγράφη ἀπὸ 

λαοδικείασ, ἥτισ ἐστὶ μητρόπολισ φρυγίασ τῆσ πακατιανῇσ. ἨἘ/8ε- 
ἔργρα παπηθγαπίπτ στιχοι σλ΄ (Κτ, αἱ Ρρ]α αἴᾳπο οξἵαια Επίλα]ς ἵπ Ῥ πῃ- 

πιθτιθ οναπι{; αἱ σλγ’, σλς’, κ" 80. σν’, α] συ, 90. οα’ [σα 2], νς 
ΊαεΆπῃ φετθι Ο0ΟΧΧΧ. Εῆαπι υ’΄ εκ ΟοΡίο αἳ τιε πεβδοῖο απἀε τεία]θ- 
ταπέ,) ... Αἀάῑίαν οἱ. ραββῖπι οππι ἘίηαΙ αναγν. α΄ βἶνε µια, κεφφ. 

ή’, µαρτ. β᾽ ... ατα {α οπρίία 90 Ἠαβοηί. 

ΤΙΒΟΗΕΝΡΟΕΕ. Ν. Τ. 6. 5, 56 Β 
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ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β. 

ν 

- Σ / -- -- - 

1. ΙΠΙαῦλοσ απὀστολοσ «Χριστοῦ Ἰησου διὰ Θελήματοσ Όεου 

κατ ἐπαγγελίαν ζωῇσ τησ ἐν Χριστῷ Ιησοὺ 2 Τιμοθέῳ ἀγαπητῷ 
/ {ό σῇ’ ΜΜ, ΜΑ. οα Ν Ν - ὸ ο». 

τέκνῳ. χάρισ, ἔλεοσ, Σι; απο Θεοῦ πατρὺσ και «Χριστοῦ Ίησου 

τοῦ κυρίου ἡμῶν. 

ὃ Χάριν ἔχω τῷ 8εῷ, ᾧ λατρεύω ἀπὸ προγόνων ἐν καθαρᾷ 
ιά 3 2 Ν ” ΄ - 

συνειδήσει, ὧσ ἁδιάλειπτον ἔχω τὴν περὶ σοῦ µνείαν ἐν ταῖσ δεῄσε- 
/ ] κ ία 3 -- ὃς »» 

σύ µου νυχτὺσ καὶ ἤμέρασ, 4 ἐπιποθῶν σε ἰδεῖν, μεμνημένοσ σου 

Ἐ προσ τιµοθεον β εππη ΝΑκ 1Τ. 4Τ. 119. 116. πδοῖ Αα], Ἱέοπα δ3. αἱ πρ. 
τιμ. δευτερα. Τίεπι (ν]άε απίε) ΡΕΕᾷ αρχεται πρ. τιµ. βον Ῥταα. 

παυλου επιστολή πο. τικοῦ. β, 121. 195. Ἠδοτ Ίκδοι πρ. τιµ. δευτερα 

επιστ., 120. η πρ. τικοθ. ᾷ επιστολη, 122. παυλου αποστολου προσ 
τιµ. επιστολή καθολικη, 1, του αγιου αποστολου παυλου επιστολή β 

πρ. τιμοῦ. Βἰπιϊ]έοι α]...ς ἡ πρὸσ τικόθεον ἐπιστολὴ δευτέρα, 
ς5 68 Φᾳ παύλου τοῦ ἀποστόλου (60 π οπη τ. ἀποστ.) ᾗ πρὸσ τι- 

μό:8. ἐπιστ. δευτέρα. 

Ι. 1. χριστου νήσου οππι ΝΡΕΡΑΚΡ 1Τ. 91. 46. 4Τ. Τ1. 8Ρ9 α] (εγϱ15 (4 αρ 

Φον) ἆ ο (ο απι (Τνες απ”) {α ἀεπι]ῖά Ἠα] πιατίαη οΠΙΠΙΔΟἨΤΩ βαΏ «ΟΡ 

βΥτρ Επίμα]έοᾷ Ώαπι Απηογι Ρτῖπι ϱΟαββίοᾶ .... ς ΤΠ νησου χριστου ο. 

ΑΙ, Τ. αἱ Ίαησο Ρρ]α νρζ18 {ο] Πατ] (απιἩ αρ Ττερ) 6ο ΑΥΤΡ αὖπι αθίῃ ΟΗΣ 

105 Τμάτί αἱ | επαγγελιαν: Ἀ -λιασ, Ίΐ6πι οπιθ5δο ζωησ οδ6ς (1. ϱ. 61.) 

2. αγαπητω τεκνω: ΙΤ. γνησιω τεκνω εν πιστει | και χριστου νησ. του 

κυρ. ημων οπΠ ΝΟΑΡΕΕΟΚΙ, α] Ρ]ετ ἆ Γρ νρ Ρο 58Ἡ «ορ ΦΥΤΡ αππι ΟΥ 

Ἰη{ 4465 { αᾱ Τΐπι, ρτῖπι, οἱ 8ο. «γαίΐζα πιϊφεγϊοογᾶία εἰ ραα α ἄεο Ραΐτε 
εἰ ΟΙιγίείο «εδ ἀοπιῖπο ποδέγο) Οτο Ἐπίμα]εοά Τμάτί αἱ]... κ 1Π. 

δτ. Κ5Ο" και κυριου ησου Ίθιστου του κυριου ημων. επι 49. 49. 

ΒΥΥ5ΟἨ ΑοίἩ και κυρ. τησ. χρι. | Απίο ραα ναςᾶᾶ αἰἷα (αἲ (13. αἲ 186 Ἀτη) 
Οτῖπί (ν]άο απ{θ) αάά εἰ. Οοπίτα 4παπ Ιθοίοπεπι βοηϊρῖέ Πποῦτυβ: 
Ἅοπι εδὲ Άγοροπεπᾶα οοπζιιοίῖο εἳ υοοἳ ραχ. αμ Ἠπθεί 2αρισ σοι και 

πνευμα και ειρήνη. | πατροσ: 99. 41. 49. ΑΥΤΡ 9." αἲἆ ημων 

8. τω εω αἶπο πἀά]ίαπι «ΠΠ ΚΑΟΡΕΕΤ ΕΟΚΙ, 3] {ογο ΟΠΙΠ νο (6ί. ἃπι ΟΠΠ 

ἸαοΆτη ϱ]) Αγταῖς ορ αΡπΠ αοἲἩ ΟΝΥ αίμα] εοὰ Τμανί Ώαπι Ῥεϊΐπα ... ϱ” 
η 1Τ. 8Ρο ἆ ο νρΊακ {αι ἀθπιία Ἠαὶ ϱο 5αἩ ΟΥ1634 οὐπί 195 Απιριμι 
γ]ρνατίπιας 126 ρᾷᾳα] Ῥε]αρ αάά µου. Οοπίσα Πποῦτας; Ἀεο ία αἴ- 
ἄεπᾶα βισιὲ ῥγοποπιύπα πηςο εἰ (1. ο. απίθ ρτοβοπ]{οχίῬιιβ) ππθΙβ. | λα- 

τρευω: ο” -ευων | ϱ αδιαλινπτον 

4, επιποθων: ἘΣΙς ϱ0Ρ 4ΙΠΙ επιποθω, ϱ ἀορίάεγο { απβ 



ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 1, 10. 807 

- ’ [ὴ - - - ς / Ν - 

τῶν δακρύων ὕνα χαράσ πληρωθῶ, Ὁ ὑπόμνησι λαβὼν τῇσ ἐν 
ον μι , - -- / 

σοὶ ἀνυποκρίτου πίστεωσ, ἥτισ ἔνῴκησεν πρῶτον ἓν τῇ µάμμῇῃ σου 
. Ν ” ’ δρ Ν Ν / 2 

ἀωΐδι καὶ τῇ µητρί σου Εὐνίκῃ, πέπεισµαι δὲ ὅτι καὶ ἐν σοί. 6 4ι 
4 5 2 5 ὁ ῃ - » ο 
ἦν αἰτίαν ἀναμιμνήσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα του Όεου, ὁ 

.) - - -” ᾧῴ ” 

ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῇσ ἐπιθέσεωσ τῶν χειρῶν µου. ἵ οὐ γὰρ ἔδωκεν 
ς ον ς Δ - / 32 Δ / κ) ; Ν 

ἡμῖν ο ὤεῦσ πνεύμα δειλίασ, ἀλλὰ δυνάµεωσ και ἀγαπισ και σω- 
- ” - , ε μ- 

φρονισμοῦ. ὃ μὴ οὖν ἐπαισχυνθ]ῇσ τὸ μαρτύριο» τοῦ κυρίου ἡμῶν 
δν ο ΦΥ Δ , 2 - 2» Ν ’ ” 2 / 

µηδε ἐμὲ τὸν δέσµιον αὐτοῦ, ἀλλὰ συνκακοπάθησον τῷ ευαγγελίῳ 
Ν ’ ιό - « - Ν ’ ιά 

κατὰ δύναμιν Φεοῦ, 9 του σώσαντοσ ἡμᾶσ και καλέσαντοσ κλήσὲι 
κκ. 2 3 Ν κ. ς -- 3 Δ ος ’ Ν / 

αγίᾳ, ου κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν αλλα κατὰ ιδίαν προῦθεσιν και χαριν 
Ν - ε ” - - 5 ’ 

τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ πρὸ χρόνων αἰωνίων, 
- ” Ν ” - - ε - 

10 φανερωθεῖσαν δὲ νῦν διὰ τῇσ ἐπιφανείασ τοῦ σωτῆροσ ἡμῶν 

[νι] υπυμνήσιν: Επίμα]ὁοᾶ (ροι ἱποιτίαπι) υποκφισι» | λαβων (0) ο) 
κ”"Αοξα 1Τ. 91. Τὸ. 8ϐΡθ αππι...ς λαμβανων 6ἨπΠΙ ΝΕΡΕΒΕΙ, α) Ρ]εγ ΟἨΥ 

Ἐπίμα]οοὰ Τ]μάτί Ώαπι. Αραάᾶ Τια{Ιποβ αξί γεσογάαξίοπεπι (ἆ ὁ ο0πιπιθ: 

πιογαξίοπεπι) αοοἰρίεπα. | ενωκησεν: 3" 1Τ. ενοικήσεν | λοῖδι οιπΙ ΝΔ ο 

ΡΕ αἱ Ρ]εν (116. ἀδοι αἱ --δη) αίο (αἱ. 5α]ι «οβ) ... ΕαΚί, 109. Εαί]ιαὶ 

εοᾷ λοῖδι (εα -δει), 49. λάϊδι | ευνικη (αἳ. ςο 0 Ἀσ) οΠΙ/ΝΛΟΡΕΕΕ 

ΚΤΡ α] ρίᾳ .... ς (ποη ςθ ϱ{ο) ευνεικη οππι πΙΊπἍδο πα (ἵ πρι. οτί), 

Ίξεπι σο | πεπεισµαι: ΙΤ. πεποιθα 

6. αναμιμνησχω ΟΠΠ ΝΑΟΕΟΚΙΡ οἵο ... ΡΕ οδὲΓ υποµιμνησκο |. 9 ανα- 

ζωοπυριν (55 -ρειν) | χαρισµα (εἴ. νο): νἲ Θελημα | του θεου: Α του 

Ζθιστου 

Τ. δειλιασ (δευλ- πὲ Νοκ, οίο; ΑΡΕΕΑΡ αἱ διλ-) ... 298. 8Ρο δεν Ὀ 1353 

166 ῥουλειασ (-λιασ). Ίέοπι αθἲ]ι διθίεο Ποπ. ΟΕ εἰ. Ο1επιδό δούλειασ 

παλιν εισ φοβον (ροτρῖέ πιξ1θ εµε τον δεσµιον αυτου), Ίΐεπι 011350 
ου γαρ ελαβοµεν, φησι, πνευμ. δειλιασ (5εᾷ οἀδαν πι Φουλειασ) αλλα 

πνευµ. δυναμεωσ κ. αγαπ. κ. σωφρονισµ.: πι]δεπεταπ{ Ἰρ[εαν Ο) επι οἱ 

Οµσ Ἠππο Ἱοσμπ οµπη Το 8, 15. 

8. επαισχυνθησ: τ" 4Τ. 116. ἀδεὶ αἱ -σχινθεισ | του κυριου ημων (εἰ. 

να).,,, κ οπι ημων... Τὸ. ἀθιπ]ᾶ ΒΥΤΡΟ." αἀὰ ἵησου χριστου εἰ Ρο 
Ίεειι, Ἰέθπι ΟΠΠΙ55Ο ημων 91. 4Τ. τὸ χῦ (αεί 5ῖο ἰαδίαίατ 54) | συν- 

κακοπαθησον ΟΙΠΙ ΝΑΡΕΕΑΣ .... 6 ΤΠ συγκακοπ. οππι ΟΚΣΙΗ αἱ εετία 

Ρ]ετ | Θεου: ϱ" 1Τ. 116. Ρταειη του (5οᾶ 116. εἰίαπη κατ. την δυ7αμιν) 

9, ηµασ: 4ΑΤ. οπι, 118. ΚΕΙ ροδί καλεσαντ. τερεΐ | κλησει: Υνρ:ῖθ {α 
ἀεπιῖά α]Ιαεβτη ΥΤΡ 1ΠΡ ΑπηΡΙΡΙ αἱ αὖά 8πα | αγια: 1 τη αγια | αλλα 
κατα ΟΙΙΠΙ ΝΑΟΡ 1Τ. Ἠδες Ίκδοτ ΟΥτΕ αρίιὮ; Ίίθπι Τὸ. ΑΙΙ459 αλλα κατα 
την... ς αλλα κατ οππι ΡΕΚ5Η1, αἱ Ρ]ον Οµτ Επίμα]εοὰ Τ]άτε Ώατη 

α]; Ἰίθπι Ἐα αλλ. καθ | προ χρον. αιώγιων: Ῥ ΡοΏ απίε εν χρι. τησ. 

(Πδ6Σ οπη εν χρι. τησ.) 

10. φανερωθεισαν: κ φανερωδεντοσ | επιφανειασ αί ΝΑΡΕΕΚΣΏΤΡ αἱ ρ]αευ 

εως ΟΡΕα αἱ επιφανιασ | σωτηροσ: 95. ὅτ. ΑΥΤΡ ΠΡ Ον) Ααρρεςο 
μπι στι 

1 τί 4, 14 

Το ϐ8, 15 

τιε1, 98 
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ἍΧριστου Ιησοῦ, καταργήσαντοσ μὲν τὸν Φάνατον, φωτίσαντοσ δὲ 

ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν διὰ του εὐαγγελίου, 11 εἰσ ὃ ἐτέθην ἐγὼ 

κγρυξ καὶ ἀπόστολοσ καὶ διδάσκαλοσ᾽ 12 δί ἦν αἰίαν καὶ 
ταῦτα πάσχω, ἀλλ οὐκ ἐπαισχύγομαι" οἶδα γὰρ ᾧ πεπίστευκα, 

καὶ πέπεισµαι ὅτι δυνατόσ ἐστιν τὴν παραθήκην µου φυλάξαι εισ 

ἐκείην τὴν ἡμέραν. 19 ὑποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων λόγων ὧν 
παρ ἐμοῦ ἤκουσασ ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ τῇ ἐν Χριστῷ Ἰῃσου" 

14 τὴν καλήν παραθήκην φύλαξον διὰ πνεύµατοσ ἁγίου τοῦ ένοι- 

κοῦντοσ ἓν ἡμῖν. 

10 Οἴδασ τουτο, ὅτι απεστράφησάν µε πάντεσ οἱ ἐν τῃ «4σίᾳ, 

ὧν ἐστὶν «ύγελυσ καὶ Ἐρμογένισ. 16 δῴη ἔλεοσ ὁ κύριοσ τῷ 

νότα κυριου | χριστου ησου επι ΝΑΡ" Ε” ἆ εδαἩ....ς ιήσου χριστ. 
εππῃ ΝΕΟΡΟΕ3"ΕΘΚΙΡ αἱ οπηπὂΊᾶ {6 να Ρο οοΡ βΥταΐΓ αχπι αεί ΟΥ1358 
ος Επίμα]σοᾶ ΟΥΤΕΙΑΡΗ1Ο μάτι Ώαπα αἱ Ααρᾶοςσί οἈγ5 οισοπία Ἡ. δρ 
Ρ6]4Ρ 3 εἰαΗῦ Απιῤγςί αἱ | καταργησαντοσ: ΡΕ ΡΥ8εΠΙ του | ζωην: ν” 
Ῥχασπι την, οδό (Ι. 6. 61.) ΡΥαεπι νυν 

11. κηρυξ: αΓΠΙ διακονοσ | και διδασκαλοσ: 1Τ. και διακονοσ ... ΟΡ ὃ. 

91. 115. «δΟῦ ᾖδον 1η καν (:: οἱ 1 Τάπα 2, τ). Ῥτασίετθς ς ]μηθᾶ πια] Τη] 
α4ᾷ εθνων οἶπι ΝέΟΡΕΕΑΚΤΙΡ α] {εγθ ΟΠΠ ἆ ϱ {ρ ΥΕ 5ο θγταίς βµ]ι 
«ορ ατα αθ{ῃ ΟΥΤ15 Ἐπίηα]εοὰ Τ]μάτί Ώαπῃ αἱ Απιοσςί αΙ. ΟΕ εἰ. Ον 

Τι 4,621 5ᾳ 96 αἱ α)ὈΙ ἆς 5επηθιῖρβο ἀῑσΙί απία 81ὲ ργαεᾶἰσαίον εἰ αρο- 

φέοζις εἰ πιαφἰδίεγ ϱεπέζμπε, 8εᾶ Ιδία ροδδαπί ααπι εκ 1 ΤΙ 2, τ ἀε- 

βυπηρία 6886. Οπιϊδίπηας (εί. 1μπεᾶ τη) ου ν”Α 1Τ 11 ρτο Ἰαο αιςίο- 

τὶ{θίε ποη ταπεπάαπα ν]ἀευαίας αἀατίαπιεπίατη, απο εκ 1 Τάμπι ο, τ 

Ἠπο {γαηβίεττα, αὈί ΡΤΙΠΙΠΙ ορὶδία]αο Εαα]Ι οοπϊαποίίπι εἀεραπίαν, 

{ατα Ῥτου]ῖνο εγαί. ΑασσεάΙς αιοά Ρρτο οοπΙπΙα{Ίοης 86εγΠιοπΙς αἀαῑία- 

π]θηίο εὔνων πο ρατὶ πιοᾶο ας Ίο6ςο ΡΕΠΙΙΠΟ οΡιἱ5 εταῦ. 

19. και ταυτα εἴ. αὲ ... κ Τὸ. Οπι καν | παραθηκην 6ππ1 ππο ΟΠΙΠΙ0 αἱ 

Ίοηφε Ῥ]α οίςο .... ςὲ 1685. (αἱ εἰῖατι 4 6ΟΙΗΡΙ) παρακαταθηκην έαπα 

2ὐ. τὸ. 115. Ὀδ6ι ρδοΓ Ἰκδέγ α| ρ]1815 ΟµτΤ15 ΡΗΡΗΥΙ. Ἠεἀάάυπίά είρ 

να Απιργβί αἱ ἀεροδίέωπ, 6 5αῦ αμέ αὰᾶ ἀεροδίέίοπεπι, Απιυϊου 3ὸ σοπι- 

πιεπ(ζαξπι: νθιδα νθτο 14. οἴίαπι Απιριώὑισιι ἀεροδέέτωα, Απιρῤγβδί σοπι- 

πιεπάαίωπι. | µου: Ρ8Ι”"ΕΕΙΧ 45. 114. αδΟτ ΚδόΥ οἵι 

19. µα εογταρὶβδίπιας 5οτ]1ρίαΓαθ 5ΔΡΕΟΙΠΙΘΗ Π. |. Ρρταεβειί, παβεηί επῖπη : 

ΠΙοπυπουσιν (41398 κατα ποτυπουσιν) εχαι Όγεισ εµνον (8αροχ ο ἵπ. 

πίχοααθ ὦ ποίαίαπι) των | αγαπη τη: ϱ" αγαπησ τησ. Οοτταρίε ἆ: 

ΓοΥπιαπι Πιαῦεπςβ 8απογιπι υΕΥΦοΥΊήπι γιας α πιε αιιάἰείέ εἰ Πιάε εἰ α[εσύίοτιεπι 

ἵπ 6ο Πεςι. 

14. παραθηκην ΕΙΠΙ ΝΑΟΡΕΕΑΚΙΡ αἱ 1οηρε Ρ]α (9 αρ δοσ) ΟμτΤ4 Βία] 

σοᾷ Τ]ιάτίΏαπι αἲ.... ς (-- αὐ Βᾳ) παρακαταθηκην ευη Απ. 115. 191. 
Ώδ6γ Ίκδοτ αἱ πιασ]ά ΤΠΡΗΥΙ | ενοικουντοσ: ΙΤ. Φο6εντοσ. Ἰειι Απιυ 
Ίο 121310 φηη; ἀαίιις εςὲ ποδίε (5οὰἵοῦ 301614 φιά Λαθίίαί πι ποῦίθ) 

16. φυγελοσ ϱΝΠι ΝΟΡΕΕΘΚΙΡ 17. 29. ὃτ. 99. 19. αἱ {εταῖὸ (ὃ αρ Βοτ]) 

4 εξ απι ἔα {ο] α1/36ἨΙΏ σο 881 ΒΥΤΡ ΤΕ ΕΥ αγιη Βαβοἴ]5656ὰᾱ νει Ομ 
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. ΄ 3 ιῇ ’ ον ἂρ λ Δ 4 ΄ 

Ονησιφόρου οἴκῳ, ὅτι πολλάκισ µε ἀγέψυξεν και την ἆλυσύ, µου 

ουκ ἐπαισχύνθη, 1 Τ ἀλλὰ γενόμενοσ ἐν Ρώμῃ σπουδαίωσ ἐζήτη- 
, Δ ο ο ” ε Π ε ο ᾿ σεν µε καὶ εὗρεν. 15 ὃφῃ αὐτῷ ὁ κύριοσ εὑρεῖν ἔλεοσ παρὰ κυ- 

΄ ” / «ος τει ’ αν. λε ο 3) / / /’ 

ρίου ἓν εκείνῃ τῇ ημέρα. καὶ ὅσα ἐν Εφέσῳ δι/κόνησεν, βέλτιον 

σὺ γινώσκεισ. 

πα 

ον Σ / 3 πο ος / ον) - 

1 Σὺ ουν, τέκνον µου, ἐνδυναμου εν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ 
υ/ - 9) ος 3 ο κς ν ὃ Δ ] .» / να. 

Ἴσου, 2 καὶ ἃ ἤκουσασ παρ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα 
’ - .] ιά [σά ) Ν 

παράθου πιστοῖσ ἀγθρώποισ, οἴἵτινεσ ἱκανοι ἔσονται καὶ ἑτέρουσ 

134 Ῥχγοσορε5305 Ώαπῃ 06ο ΤετίρΙαεσοτὅ Απιργβί α] ... ς φυγελλοσ οἶπι 
Α α] ρία νρο]ε ἀεπιῖὰ οορ ΒΡΙΡΗΞ35 Βαβείμ38δ ᾳχοᾶᾶ3 Ἐπίπα]σεοά Τμάτί 
ΤΗΡΗΨΙ. Ῥταείοτεα ε{αά 1 Τΐπι 1, 20 εκ ΟΥ αἀδοτῖρία. Ο{ Τποῦτας: 
"Εκ αιἶθας εδι Ῥηϊρε]]αδ. «0 δογτδισιέ απῖσο 1, ῬΗϊσε]ας: δεᾷ πιαζε 

εἶζέ φιέ Παδεπὲ ῬΗΙ]οίτ5, φτιοᾷ ποπιεπι οσοι τί ἵπγγα 2, 1π. Ῥηείις ο5ί 

ἵπ νρδὶσί... 48. Τὸ. 156 αἱ αα φρυγελλοσ νε] (αἱ 20. Τ4) φφυγελοσ 

| ἑρμογενησ: ἐρια- πον ἕρμ- ἰεδίαίατ απθ]ᾳαἱββίπηα5 αοζθοηίααπη {δςεῖς 
ρα, Ίΐοπι Ῥ οδό, Θπαπῃ δοπϊρίιταπα εοπΗγπηαηί ἆ ο νυρσἑᾶάἸαόμα σο,,, 
ς Ἱωῃ ἕρμογ- αἱ ἔς νρ:1θ απι [α ἀθιπῖά αἱ. 

16. ελεοσ ο κυριοσ... 1. 1Τ. 4Ττ. τὸ. 108. βγταίῦ 6αἩ αὖπι ΟΥ1155 Έπς 

6619Ρ 16 Ῥαβοίμ335 0 κυρ. (Ἀγπῃ Φεοσ) ελεοσ | ονήσιφορου: Α ονισιφ. | 
ουκ επαισχυνθη (9’) εππι κποΑον(” επεσ-, ὃ επαισ-)1ρ 1. 1Τ. 51. 97. 
46. 4. τι. Τ5. 109. 115. 116. αἱ ρ]11815 (6 αρ Βοτί) Ἐπίμα]εοά Τπάτί 

οοᾶ; Ἰίθπι Ἐᾷ ου καταισχυνθη...ς οὐκ επησχυνΘ. ομτα κκ αἱ Ρ]α 

Οµ 0155 Βαφείμᾖ5δ Οµγ εἰς 

17. σπουδαιωσ οπι ΝΟΡ"ΕΕΡ ΙΤ. 81. 613 4ο [αρ νρ (πἱ Τα βοὐζζοίίε) 
Οµ1195 Βαφείμ35” Απιζυρί αἱ...ς ΤΙ σπουδαιοτερον εππι ΡΕΕΚΙ, αἱ 

ΡΙεν Οµσ Εαίμα]σοᾶ Τμάτί Ώαπι αἱ. Πεπι Α Τ8. 19”. σπουδαιοτερωσ. | 

εζητησεν ... 6 ανεζητησεν, 81. 41. ομΗΣί επεζητ., 1561 εξεζητ. 

18. ελεοσ: Ῥεκ 109. 919. αἱ:56Υ ελεον, Ἐ ελαιον ... Ῥ ΤΠατί 1167 απίθ 

ευρειν Ῥοη | παρα κυριου (εί. ΕΛ): ϱὸ 4Τ,. ΟΗΥΠΙΟΣΟΙ Τηάτί αά Π. ]. 
(5εά ποπζοᾶ πες” 1161) παρ. κυριω ... ΡΕ" 46 πα. Φεω, αἄεο ... Ρ 
190. οι, Ἰΐέεπι Τοεγεδατὶ οιτῃ 55 | εν εχεν. τή ημερα: ΡΕ ἃθεντ. ημ. 

εκει’. | εα (αἱ 5οἱεπέ) εν εφεσσω, 6 πι ἐΡ]ιεδδο { ερεδεὶ | διηκονησεν ... 

91. ὅτ. 46. Τ8. 109. 116. ἔρ νᾳο]θ ἀεπιῖὰ {ο] α)]αζἨπα (πο Ἰέθπα ἃπι 
Γα Ἠατ]Ἡ. πιατίαη) 6ο ΑΥταῖῖ «ορ ΑΥΠΙ αθίἩ ΤΙάτί Απιργςί Ῥοα]αρ (ποπ 

Πίεπη ῬτΙπι) αάά µον. ΟΕ Τιοῦταξ: Οογγεοίογεξ ε ᾖδγίς κι αἀαίαετιπέ 
γοποπιέι πι] Π]. 

Π. 1. ουν: ἀεπιῖά ΒΥΤΡ πιΡ φεγο 

2. α ηκουσασ (9ἱ. { ϱ): ΕΕΤΒΙ ακουσασ | µαρτυρων εἰ. Ο1επιδῖῖ ΟΥή559 
εϊπι 5986 ο{ς Τογίρταθθο25 ρίο.... ΗἱρραμΗομτ1 (Γαρ1) παρακλήσεων | 
εκανοι: κ ὀυνατοι 



μὸ - οι 

1 Οο 16, 12 
Ῥο 1, ὃ εἴς 

Αοὶ 98, 80 8 

Ὢτο 9.59. ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΙΕΟΝ Ε 

διδάξαι. Ὁ συνκακοπάθησον ὡσ καλὺσ στρατιώτησ Χριστου Ἱη- 
- πολ /; ας ἄε 

σοῦ. 4 οὐδεῖσ στρατευύµενοσ ἐμπλέκεται ταῖσ του βίου πραγµα- 
/ σ . / ο / 3λ Δ Ν 3 - 3 

τίαισ, ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ. Ὁ ἐὰν δὲ καὶ ἀθλῇ τισ, οὐ 
”- Ν / Δ -- 

στεφανουται ἐὰν μὴ νοµίµωσ ἀθλήσῃ. ϐ τὸν κοπιῶντα γεωργὸν 
ιν - τρα ας κά . ῤ ν, . δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν µεταλαμβάνειν. τ γύει ὃ λέγω' δώσει γάρ 

{ / / .] ο” ς / / 2 ρο Δ 3 

σοι ὁ κύριοσ σύνεσιν ἐν πᾶσιν. Ὁ Μνημόνευε 1ησουν Χριστὸν ἔγη- 
- / Ν Δ ει 

γερµένον ἐκ νεκρῶν, ἐκ σπέρµατοσ «αυείδ, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν µου, 

ϱ ἐν ᾧ κακοπαθῶ µέχρι δεσμῶν ὧσ κακοῦργοσ, αλλὰ ὁ λόγοσ τοῦ 

ὃ. συγκακοπαθησον (εἰ. αὐ’’: 5εὰ συνκ- επι Αοἲρ"εκας; ΑΟ Τι 
συγκ- εἶπι Ν αἱ ΒΥΥΡ 1ηΕ 89) «απ ΝΑο ΡΕ" παρ ΙΤ. 91. τ1. 80. 5ΥΤΡ πιβ 

ΕΙ ϱ0Ρ αΥΠΙ αθίῃ, Ιίεπῃ ζαύογα ἆ ο ἔνρ (6 οοἴἴαύογα) Απιριρίαι...ς 

συ ουν πακοπαθησον «απ ΟΕΡΕΚΙ, αἱ Ρρ]6υ ΦΥΤΡ ἴχί ο (ἔω ἐφιίη" ἴαδογα) 

Ο1181. 195 Ει{μα]εοά Τμάτί Ώαιμ αἱ { στρατιωτησ: ϱ"Ρ" συνστρατιω- 
τησ, 58εὰ ἆ ο πιῖῖες | χριστου (σου ου ΝΑΟΡ"Ε"εαρ 1Τ. ὃτ. 4Τ. 80. 
118. ἆ ο {6 νρ Ρο «ορ 8ΥΙΡ (απ Βαςί ]εσίΙο) Απιοιςία]... ς ιησου 

Χριστου επι ῬέΕ” ΚΙ, αἱ ρ]ετ ΒΥΙΣΕΣ ααἰπ ΟµΥ Εαίμα]εοά Τπάτί 
Όαπι αἱ 

4. στρατευοµεγοσ αἱ. ΟΥεὰί 69ΟΥ 167 Ειιδίαό αρ Μαϊ 1ο Ερ]τ92. 166 είς... 
κα ξοσνρ ΟΥρ114: 66. 905 ΟνπίΣ16δ Απιζσαι αἱ α”ά τω Φεω, Ἰΐεπι ϱο 
ζοπιῖπο | εµμπλεκ- αἱ ΝοΡΕΕΕαΚ!, εἰς... ΑΡΊΡ ενπλεκ- | πθαγµατιαισ 

ομπ1 ΝΑΟΡΊ ΕΙΡ ΛΙΦΔ0Γ εἵο... ς Ἰωῃ πραγµατειαισ οππι ΟΕΚΣΗ αἱ ρ]ετ 
υά οίς | αφεση: ὃτ” Ονεαί σου 16 αρεσκη | Εα Εϱ Ροδί Ἠππο γειβιπῃ 

αΠααίὰ 5ραθ Παβθηί, 

ὅ. εαν δε καν: 4 Ὁ 6 δὲ αιξεπι εἰ, ΟΥΡ:98. 508 δεᾷ οἱ δὲ; Απιιμισοι ἴοέ αἱ; 
Απιζισισση Λίαπι εί δἳ, ἓνρ παπι οἱ, Ῥθιμεπίεθ ϱωζ οἑγἰαΐ ... Α οπι δε, 

πθς οχρτῖ ΒΥΙΣΕΝ { αθλη: Ρ 116. 686 νί αθλει | αὔληση: Ρ 116. 118. 
α1356 αὔλησει 

6. πρωτον (εἴ. Ν”): κ” πρωοτερον (ω Ίρβα ριῖπιᾶ παπα ποίδίο) | των 

καρπων: 35. 29. 9τ3 49. 61 (1, ο, ο5ος) Τ0. 114, 116. 199. Ίο αἱ ραπο 
τον χαρπογ 

Ἰ. ο λεγω επΠΙ ΝΤΑΟΕΡΙΑΡ 1Τ. 6 Ρο ΦΥΙ5ΕΝ αθἰ Ομτ]δδ όοπι.., ς α λεγω 
οπ1Ώ ΔΕΡΕΚΣ, αἱ ἴεγο ΟΠΠ ἆ ο {νρ ϱοΡρ ΒΥΙΡ ασ Ερησοδ Ομντδτισί 
Βιίμα]εοὰ Τμάτε Ώαπι αἱ ΗΙΙ1096 Απιργςί αἱ | δωσει «ππῃ ΝΑΟ"ΡΕΕα 
11. 61” ἆ ο Εἕ ϱ νµ (Ρο ἆαῖ) «ορ ασπι Ώαπη 111096 Απιογβί α)....ς 

(-- αρ’ 3ᾳ) δωη (δωει οὐ Επίμα]εοὰ) μπι ΟΕΚΙΡ αἲ Ρ]ετ Ώρ]μνςὸ Οµτ 
Βιίλα]σοά Τμάτί αἱ | ο κυριοσ: 4Τ. 109. οπι ο 

Ἀ. 

δ. µ»ήµονευε εἰ. ΟτΔί 3,191. 463. ῬεΕτ 111, µνηµονευειν | νήσουν χριστον 
εἴ. ἓ 6 απι {οἱ αν!” Ονἰπίὔν11 Απηβίποαις 15 Ε]ρεαΗ 111355 Ῥνίπη Έα- 

εππάδαΙ11155. ϱρῦ 111. ἆ ο ρο ατπιθᾶ ΑΙΗΤΗ3 (ποη. 15ετηῖ51) ΟΗΥ155 ε158 

ΟµΙν{ 3,165 Απιοιςί χριστον ϱησουν ... νΕΕΙ {α ἀεπιῖᾶ Ἠαχ]” αἱ)θε]αι 

ἁοπιύπιιπε ες. Ο)ηἱ81. Οτίατα απἴεπι οδὲ 1η Ὦ μνημονευειν εχ -ΙΜΙΕΥΕΙΙΗ 

1.6. -νευε νήσου», απαπηνίς ϱ" Ρρ]εµο ΠαὈεαί μνημονευειν ΧΡ ΙΡ | δαυειὸ 

πί Ώος Ίοεο Ρ]6μο κορ”. ΟΕ ε μας [οΥΠΙΗ οἵ ὁαυιὸ εἰ δαβιὸ αἆ Μι1, 1. 

9, εν ω: Ἐδτα σ θὰ και | αλλα οἳΠι ΝΑΟΡ ΕΤ (510) 1Τ,... ς αλλ οτι 5 
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ὕεου οὐ δέδεται. 10 διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ τοὺσ ἐκλεμτούσ, 
ἵνα καὶ αὐτοὶ σωτηρίασ τύχωσιν τῆσ ἐν Χριστῷ ᾿]ησοῦ μετὰ δύξησ 
αἰωνίου. 11 Πιστὸσ ὁ λόγοσ" εἰ 7ὰ0 συναπεθ άνοµεν, καὶ συνζή- 
σομεν᾽ 13 εἰ ὑπομένομεν, καὶ συνβασιλεύσομεν' εἰ ἀρνησόμεθα, 
κἀκεῦνοσ ἀρνήσεται ἡμᾶσ᾽ 19 εἰ ἀπιστοῦμεν, ἐκεῖνοσ πιστὸσ µέ- 
νει, ἀρνήσασθαι γὰρ ἑαυτὸν οὐ δύναται. 

14 Ταῦτα ὑπομίμνησκε, διαμαρτυρόμενοσ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ 

μὴ λογομαχεῖν, ἐπ᾽ οὐδὲν χρήσιμον, ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ακουόν- 

ΡΟΡΕΩΚΦΗΙΡ αἱ Ρ]ετ | ου δεδεται (ἆ ϱ 8ε’πιο ζεί πο εδὲ αἰζίφαέως, { 
να νεγδισ -- αἰζίφαίωπι) ... Ἐᾶ ουδε εται (516), ϱ ποπ αἰζίφαίωγ | ου (ροβίὲ 
ΘΥ) ἵπ κἲ εχοῖἁΙξ; Β4Ρβ!] κό 

10. παντα: 1Τ. οπι | σωτηριασ τυχ. τησ εν ... Ἐᾶ σωτηριαν τυχ. τη εν 

(516) |. αιωνιου: Ενρ ΒΥΙΡ ΑΕ αὖπη αεί Απιοιςί Επ]ρίταδΙπη 5151 4] ου- 
σαγιου 

11. πιστ. 0 λογοσ: ΤΑ. αδΟΥ αάά (1: εκ 1 Τί 4, 9) και πασησ αποδοχησ 
αξιοσ | ει γαρ: ὃτ. 8ἱ9Εί αάά και | συνζη- αἲ ΝΑΟΡΕΕΑΡ...ς συζη-- 

πέ Κ5ΗΤ, αἱ εατίθ Ῥί6τ. Τοπ -ζήησομεν επι ΝδυἘκ αἱ ρ]οτ ΟΥ1:358 εἰοαί 
ΤΟΤΗ 55 90Υ185 Ἐ]ῃςιιος]] 54 ϱιΡ3 561 ῬαςΡαρίθδ9. 640 ϱο{ο Οτῖπί 4,561. 596 οτί 

8οουρ 15 ΟΥΡρ265 οἵς, Ι{επη εοτγαρίε Ἐα ζωεομεν ... ΟΡ ὃτ" ΑΤ3 109. 

115. οδὲ -ζησωμεν 

19. υποµενομεν: Ρ 109. οεδΟΙ οδοἳ -νωμεν ...  νρεῖξ {ι 1ο] αἱ «ορ οιδέύπό- 

ῥύπιιβ (οοπίτα απι ἀοπηῖᾶ διδίἰπεπιις) | Ἐξῖᾶ ρ οἱ και συνβασιλ. πδαιο 
απιστουµεν 5ρα1ῖο νασοπο τε]]οίο, 1ΐεπι { 0Π1 εν αργησ. κακει}. ἀρνησ. 

ἡμ. | συνβα- ΟΠΠ ΔΑΡΕΡ Παπηρα1ϊδ,,, ς Ίῃ συµβα- εππι ΟΚ31, αἱ 
οετίε Ρε Ειίμα]έοᾶ, Τίεπῃ -σιλευσομεν οτι κΡ)θ(Ἠ -λευομεν)ηκ αἱ 
Ρ]ει Οτσαΐ οος 15 Ἐαςπιοθ]] 8έ ϱἱΡ5 861 Ῥαρθαρίόδθ (0Ἠτ1ό». τ40 Ογταᾶον 409 

Ῥμάτί Ώαπι αἱ... ΑΟΠΡ 109. Βπί]λαισοὰ --σωμεν | αρνησοµεθα επι 
κας 17. 91. Τὸ. 115. ἓνρ (νο ἐᾱ {α αἱ πεφαυεγύπαίς, απι Το] αἱ πεφαὀῖ- 

ππιι) «ορ ΟΠΥ740 Ώαπιρατα]! 106 (οί ρατ15) ΤΠΡΗΨΥΙ Τετίδοοτρ 15 (πεφαυοτῖ- 
πιιθ) ΟΥΡΣ05 (αἲ Το) α1 ....ς αρνουµεθα ουΠι ΔΟΡΕΚΙΡ αἱ ΡΙεγ ἆ ο 

Ἐπίμα]έοά Τματί Ώαπη απ Ἡ. 1. Απιζτςί | κακεινοσ: ΟΥΡ:05 Αιρ» 53 
εἰ ρεαο. ἈΙπαϊ] του ἵπ Ἐ ΑΠίθ κακειγοσ ΙΙΙ Ροδίετῖοι αἀρ]ηκιῖ και 

αυτοσ. | αρνήσεται: 1Τ. -σηταιυ 

19. απιστουµεν: ΑδΤ απισχησοµεν, ἆ ε νε» ΙοΏτη Ίιοπι ογεαἰάύπειο | 
γαρ επτῃ να ΑανΙάσρε"ξατΡ ΕΙ» πμ οἱ οὐ ο το, οὐ. τοι Ἴρο 

Ρ]α810 (8 αρ Ροτί) {ς δα «ορ (ααἴΏ 6ἱ ποπ ροἱεδέ οίο) ΑζΤΤ οὐ ἆ Ρτί 

ΟΗτ]40. 1 Τμάτί αἆ .]....ς ( αὖ -- 82) οπ εππι Νἲκ 4] Ρ]α 4 ο 
νς ρο ΒΥΤΡ ατπι ΑΠΟΤΤ οχεάᾶἁ Τμ άγιο Ώαπι Τετίδοοτρ 15 Απιρτεί αἱ 

14. διαμιαρτυροµενοα ... 6 988. Τμάτί -ϱουμενοσ | ἔνωπιον του: ϱ" 113. 

οἵπη του | Όεου ουπι Ἀοξα ὃτ. 49. 61” Τ1. 80. 119. 358. αἱ {ετο ῦ ἐρς 

ἀεπι]ᾶ «Ορ ΦΥΣΡ 1365 (αχπι αρ 09) ΟΗΥΊ41 1ος οοτα ΤΗΡΗΥΙΕΟπι 5 ΑπιῤΑΟΓΑΝ 
35. 536 Ῥε]αρ .... ς ωπ ΤΙ κυριου εἶπι ΑΡΕΚΤΙΡ αἱ 190ἨΡ9 Ρ]ὰ ἆ ϱ ΥΕ ξο 
ΒΥΥΒΟΒ ϱἱΡ ἰσί (ατπι αρ Ττερ) ΟἨς150 οπή 15ος Ῥμέλμα]οοά Τματί ὍΏαπι 
ΤΗΡΗΥΙΙΣί Αιιζηρί Ῥηϊπι α] .., Τά. ἀδ9Σ χριστον | λογοµαχειν ουπα κοῦ 

1149 
Ῥο6, 8 

8, 17 
Μι 10, 88 
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’ Δ ’ - ” -” 2 / 

ζων. 19 σπούδασον σεαυτὸν δύκιµον παραστήσαι τῷ δεῷ, ἐργά- 

την ἀνεπαίσχυντον, ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῇσ ἀληθείασ. 
Ν Ν / / / ς ΦΙδι - Ν 

αν 16 τὰσ δὲ βεβήλουσ ο ο ο... πλεῖον γάρ προ- - 
’ ῴ / ς / 2 Ὅ ς / Δ 

ο1 κύψουσιν ἀσεβείασ, 1τ{ καὶ ὁ λόγοσ αὐτῶν ὧσ γάγγραινα νομὴν 
1 πά 19ο τ τς λ , Γ 

ου, δει. ὧν ἐστιν Ὑμέναιοσ και Φιλητόσ, 18 οἴτιεσ περιτὴν ἀλήθειαν 
ώ / Ν 

ἠστόχησαν, λέγοντεσ ἀνάστασιν ἤδη γεγονέναι, καὶ ἀνατρέπουσιν 
4 /” - -- 

τήν τινων πίστιν. 19 ὁ μέντοι στερεὺσ Θεμέλιοσ τοῦ Θεοῦ ἔστι- 

ΡΕΤΕΣΤΕΕΤΑΒΙΚΙΡ αἱ οππὖ1 ΑγτἉ!τ «ορ 6ο Ο]αεπιδόδ ΟἩτ Βπίμα]εοά Τ]άτιε 
Ώαπι ΤΠΡΗΥΙ ... Ἰη Λλογοµαχευ εππι ΑΟ ἆ ϱ {56 νρ ααἰῃ Ον]πί 2,161 

Απιραῦτα 3,6. 536 Απηζιςι Ῥτίπῃ τε]! | επ ουδεν οππι ΝΤΑΟΡ 1Τ. Τίεπι Ἐα 
ΒΡΕ επ οὐδενι (Έα --νει) ... 6 εισ ουδεν οαπῃ ΝΕΡΤΕΙ, αἱ ρ]ον Ο0ἨΥ159- 41 

Ἐπίμα]σοᾶά Τ]μάτί αἱ: Ο1επιδήό δι ουδεν, Ὥαπι ὧσ ουδε». Ἑςκ ΤιαπΠΙΒ 

ϱ πι πζ]έἴπι ἑ ο, { α186Ἠπι ὅπι πἰ]ιήο, ἆ ο ξα {οἱ Απιζας ὅτι πλ, νοσ]θ 

ΑΠ Ώατ] αἱ Οτἰπί Απιρτρί αἱ αα πμ, πιαοίδίΏς οἶαι 556 η]. Ορίθταπι 
ΟΥτερα 495 βἷο: λέγων μὴ λογομαχεῖν ἐπ᾽ οὐδενὶ χρησίµῳ. Βἰπε] τετ 
Ο] απαθή” (αποπι Ἰοσάπ ν]άοε αἆ ν. 16). Φααπῃ ἵη πιοάστη εί. Ίωπ οοπΙαπ- 

οῖς εἱπρι]α βετίῦεης μὴ λογοµ. ἐπ᾽ οὐδὲν χρήσιµον ἐπὶ κα. τ. ἅκ. 8ἶπθ 
ἀῑδιποίῖοηοθ. ΒΙπΙΙ]1{οχ οοΡ: ποπ αἴέεγοαπᾶί 5ιρεγ αἴίφιια γε πι φΊια πιΟΊ. 

εδέ ζπογιπ, ιθυεγίεπᾶ{ αιάἰεπίεα. Τμ1Ώεχο ο: υεγδὲε οοπίεπᾶεγε αἆ ποπ. 

φυιάφιαπι γοίεδέ πεί βιδυεγδίοπεπι 1 αιώἰεπέίῦι. Νοβίβοιπι γετο 

ἀϊδιηριηήξ ΟΗΥΤ41. Ῥεγρ]έ επῖπι ροδί εἰσ οὐδὲν χρήσιµον: οὐ τοῦτο µό- 
νον ἀλλὰ καὶ ἐπὶ καταστρ. τ. ἄκου. Ναφπε α]ίος Τα ϊπί Ἱπίετρτείαϊ 
βαπέ; Ῥατίίεγ θΠΙΊπῃ ο Εᾷ Ροδί επ ουδενει (επ ουδεν, εισ ουδ.) ἀἆθείς 

νσοἰθ ἀαπιῖᾶ {οἱ Ἠατ] (ποη Ίέοπι απ {α α114οἈτ) ΟτΙπί 2,167 ΛμροΓΘΡΟΟΠ1 

Απιθιρίι Βτῖπι αἱ (ποη Ιΐθπι Απιῦ ατα) αάά γαρ, επύπο. 

15. τω ὅεω οί. Ο16πιῦ15 .. ΑΠ Ώαπι τω χριστω 

16. κενοφώνιασ οἱ. {νο Βεάι] Φιαπζοφωία, Ἐτίπι υαπῖζοφωζα ... Ἐᾶ αἱ ραιο 

καινοφωπιασ, Ι{επι πουκαξεξ οοσιπι ἆ ο 5 (πουϊαέιπι 90068 ἑ Όοσιπο πουὶ- 

ἑαίεβ. Ας 5προτ βεβηλουσ ποϊαῖ θέιζία  ῃΥοΡ]απαξ ἑ ὑπαπεζοφιίέα), ο0σπι 

πουτέαίες πιό Τιοῖ (211 (αἱ 4) ΑιρίοΒ δΤ ϱἴδθσπι 399 ο/{ααδίά οιάοπαίὃ (ωεγ- 

Φογαπι πουζίαέεδ, υοσιπο πουίέ.) Απιζιμι (αἱ πα). Τέαπι ΟΗΥΤ13, ομ1Π8 νετΏα 

αᾱ 1 Τΐπα 6, 90 αἀβογ]ρβίπηιδ, 4π1επΙ 6ΟΠ{Ε6Υ. | περιιστασο (9Τ. περι- 

στασο, πἲ ϱ{. Ώαπῃ): Ἐᾷ περιιστασον. ΟΕ Οἰεπιδή: παραινῶν ἡμῖν μὴ 
λογομαγεῖν τε δὲ οὐδὲν χρήσιµον ἐπὶ καταστρ. τῶν ἄκου., τᾶσ δὲ βεΏ. 
κενοφ. περιίστασθαι. | ασεβειασ: ἆ ϱ (8) ᾳ πιδὲ νς πιι]έωπι (5 Ῥζωγί- 

πινπο ὁ πιιζέμπι) επύπι ργο]ῖοτοιέ (σ νσεῖθ ἀεπιῖᾶ αἱ ργοβοωπέ) αἆ ὑπρίεία- 

ἔεπι (ἔπια]ο ρίεἰίαίεπι) ... Ὁ"Ἔ ασεβεισ, Ὀὸ ασεβεια 

Στ. γαγγραινα αἱ ΝΑΟΚΦΙΙΠΡ είς... ΡΕ γα»γραινα, Ἐ γανγρα ἵνα, α γαν- 

γθα Ίνα (εί νετ οἶομέ 6αποεν ιμξ δεγραῖ) | Αρα ΤΙ. αἱ υμενεοσ,α ἕμ 

8η αἱ Λγπιεπεις, Εα αἱ Πηπίπεμβ, Ρ"Ρ 1. 8ἱ υμαινεοσ | φιλητόσ: Ἆος 

αεσθηία ὉΕΚΤΡ αἷᾳα, πο αἱ ς ΤΙΠ φίλητοσ. 

18. αναστασιν ουπι ΝΕα 1Τ....ς Ἱμ ΤΙ Ρπεπι την ϱΝΠ ΑΟΡΕΚΙΡ αἱ 

{ογε οπιπ ΟΥ Ἐπίμα]όοᾶᾷ Τμάτί Ώαπι αἱ | ανατρεπ. την τινων πιστιν 

ουπι ΑΟΚΗΡ αἱ Ρίο; ΟΗτΊ/5 Βπίμα]εοά Τ]άτί Ώαπῃ αἱ (τήν τινων ιά 

είαιη ρὸς 119. Επίλα]εοὰ ϱίς τὴν τινῶν), Ἰεπι σαδυεγίωπέ (Ε διὀυεγἰέ- 
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” Ν κ ΕΙΝ οι ρω. κεν; ἔχων τὴν σφραγίδα ταύτην ἔγνω κύριοσ τοὺσ ὀντασ αυτου, 
ΓΕ) / ας { 5 κα . / 

καὶ ἄποστητω ἀπὸ αδικίασ πᾶσ ὁ ὀνομάζων τὸ ὄνομα κυρίου. 
ς 3 , λ » ” / ον νὰ τὸ 20 ἐν µεγάλη δὲ οὐχίᾳ οὐκ ἔστιν μόνον σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ, 
τλλὰ Ν ξύλ, η. ’ Να Ν . Ν ω] ἃ 3 2 

αλλα και ξυλινα και ὀστράκινα, καὶ ἃ μὲν εἰσ τιμὴν ἆ δὲ εισ ατι- 
” σ Ρ. -- ’ ο ρα 

μίαν" 21 ἐὰν οὖν τισ ἐκκαθάρῃ ἑαυτὺν ἀπὸ τούτων, ἔσται σχεῦοσ 
» / ς ) ” - οἱ - 3”! 3 εἰσ τιμήν, ἠγιασμένον, εὔχρηστον τῷ δεσπότῃ, εἰσ πᾶν ἔργον ἄγα- 
λ ς ’ - / 

Ψὸν Πτοιμασμένον. 22 τὰσ δὲ νεωτερικὰσ ἐπιθυμίασ φεῦγε, δίωκε 
Ν / , .) / Δ ” 3 /. δὲ δικαιοσύνήν, πίστιν, ἀγάπην, εἰρήνήην μετὰ τῶν ἐπικαλουμένων 
Δ / .] -- , ο] υ Λ λ Ν ” / 

το» κυριον ἐκ καθαρᾶσ καρδίασ. 29 τὰσ δὲ μωρὰσ και ἄπαιδευ- 
ῃ ” 3 -- - λ τουσ ζητήσεισ παραιτοῦ, εἰδὼσ ὅτι γεννῶσιν µάχασ᾽ 34 δοῦλον δὲ 

, » ” ῃ 2’ 4 κυρίου ου δεῖ μάχεσθαι ἀλλὰ ἥπιον εἶναι ποὸσ πάντας, διδακτικὀν, 
μ , ς 3 κα , 2 ’ 
αγεξίκακον, 25 ἓν πραύτητι παιδεύοντα τοὺσ ἄντιδιατιθεμένουα, 

γπέ) φιογιωιάαπι επι Ενς «ορ ΔΥΤΡ ατπι ααίµ.... Ν” ανατρ. την πιστ. 

την τινων, Ἀέβετα 1Τ. ᾳ ανατρ. τήν πιστιν τινων... ΡΕ 4 6 Ρο 8ΥΙΞ.8 
Απρερζό Απιζἒει 3] την πιστιν τήν τινων ανατρεπ. 

19. Α” ο μεν τοισ στερεοισ | του ΄θεου οἳ. νὸ .... κ’ του κυριου | τουσ 
οντασ: Ἀ” (ποἩ Ι{επιϐ) ΡΥΑΕΙΠ παντασ | πασο: δΤ. αδξῖ οπι ο | το 

ονομα κυριου «ΆΠΙ1 ΝΑΟΡΕΕΟΕΙΡ αἱ {εταεδὸ (11 αρ Βοτῖ, αἱ Ρας του κυρ.) 

ἆ ε {ρνςρ ρο βΥτΙΙΓ βαἩ 6ορ αγπι αε{ῃ ΟτΙΠΙ2)Τ5 Ῥς-ΑΙΝΣΙ Ον Επίλα] 

οσο Τμάτί ΑπΙΟςΗΙΙ1Ί Ώαπι αἆ Ἡ. Ἱ. αἱ Απιζτεί ο]... ςσ(- αὐ Ἀ2) τ. 

ο7οµ. 20ιστ. ο. πι]ηαδο νίχπια ... Ώαπιβατα] 184 (οΜ.Ρ4Σ15) τ.ο. του Θεου 

90. δε: 1. 6133 οπι | µονον: δΤ. 80. µονα | χρυσ. και αργυρα: ὃτ. 116. 
αρ}. κ. χρυ. 

91. εκκαθαρη: Α -Θερη, Ρ -ὕαρεν... ΙΤ. Τπάτίδ)1Τ ροβί εαυτον Ρον | 

εσται σκευοσ: 54ρΡΙ] κᾶ α«πππι κ” οπη]φῖδδεί | ευχρηστον επι ν”Αοὐρ” 
ΕΕΕΙᾷ (Εα 4δ. ευχριστ-) 1Τ. 25. 80. 116. 1325. (5ο ἆ ο 5ο «ορ ΒΥΤ 

86Ἡ αγθ Βρ]γ1το ΟΗτ746. 48 Τ]άτί αἆ Π. 1. 06ο Οτῖπί 1100 65,319 Λασβ5 

50 οἰάοπαἰδ Απιῤιβδὲ... ς(5εἆ 4900) Ῥγαθήι καν οµπῃ ΝΕΟ ΡΡΘΙΟΡΊ ΚΙ Ρ 

8] ΡΙ6Υ {νο 84Ἡ Α7ΙΡ απι αθ{ῃ ΟΥ1184: 197. ὅδ6 οµϊπί 21398 ϱ(4,616 Ἐπμίμα| 

εοὰ Τ]ἀγίδ,1οἳ Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ Ῥτϊΐπι | εισ απίε παν εργον (ΤΓιαἱπῖ αἆ): 
ΡΕΕΑ 47. προσ 

99. πιστιν ΔΠίθ αγαπην: ΕΒΙᾷ ᾳ ροδί αγαπην | των επικαλουµ. ΟΝΠΙ ΔΡ 

ΕΚΙΡ αἱ Ρρ]ογ ἆ 6 Ε νρ 6ο ΑΥΙ5ΕΝ 60Ρ ππι ΟἨΓΤ5οοπι (τί ἐστι" µετα 

τῶν ἐπικ. είο) Ἐτίπα]σοᾶ ΈΏαπι ΤΗΡΗΥΙ 06ο Απιριςί αἱ] ... Τι Ρταθπι 

παντων (:: πε 1 Οο 1, 9) οππι Αοξξίῖα 17. 25. 91. 89. Τὸ. 8Ρ9 (ε5εᾷ Ἐα 

Τδ. οἳι των) 6 58Η ΑΥΤΡ αθί] ΟµΥτ δίσί Τματί 19143339 |. επικαλουμε- 

νων: Α αγαπωντων | τον κυριον: 60ορ αΤπΙ ΠΟΠιοπ ἄοπιϊηί, 58Η ΊΟΠιέΊ, 

ἀοπιϊπί Πέδι:: ος 1 6ο 1, 2 

98. ειδωσ: ΕΕΙΑΕΙ τδιωσ 

94. αλλα «ππΙ ΝΑΡΕΚα 1Τ....ς5σ αλλ ουπι ΟΚ51/Ρ αἱ ρ]εν | ηπιον οἱ. ΟΥ 
1πί 5,818 ΕρΗτ 515 ϱ(” 155 οίο ... ΡΕΙΣΕΡΙΣΕΡΤΑΕΙ αεἰΠῖο νηπιον (8είΠΡΡ 

νηπιο» ηπιον) 

95. εν: Ἐα συν, Ίξεπι οπι ἆ (οιηηππιοᾶεκίία) ο Ες νο ΟτἱπέΣΗ188 (οηπη πιαη- 

ἎΧπι 16, 5, 2 

1 Οο 8. 15 
Ἐο ϱ, 51 

1 Τί 6, 11 

Ι τι 



1 τι 8, Ἰ 

πια 1 

Πο 1, 99 58 

874 2, ὦ0. Πνο» ΤΙΜΟΘΕΟΝ 

’ ; 3 - οκ ’ 5 ο αὸ ο , 
µιπυοτὲ δφη αυτοῖσ ο ὕὣεὂσ µετάνοιαν εἰσ ἐπίγνωσιν αληθείασ, 

. Ν » ’ -” -” / . 

20 καὶ ἀνανήψωσιν ἐκ τῇσ τοῦ διαβόλου παγίδοσ, ἐζωγρημένοι 

ὑπ αὐτοῦ εἰσ τὸ ἐκείνου θέλημα, 

πε 

- λ ’ φ 3 3 ΄ ς ο 3 / 
1 Τοῦτο δὲ γύνωσκε, ὅτι ἓν ἐσχάταισ ἡμέραισ ἑνστήσονται και- 

Να. λ / 6) . ο) ή / ’ ροἱ χαλεποί 3 ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαντοι, φιλάργυροι, 
αλαξόνεσ, υπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖσ, ἀχάριστοι, 

ἀνέσιοι, Ὁ ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖσ, ἀνήμεροι, ἄφι- 
᾿ Ξ ὦ 

λάγαθοι, 34 προδόται, προπετεῖσ, τετυφωµένοι, φιλήδονοι μᾶλλον 
σα ’ ε ] / 3 , Ν Ν τς ο ήςὁ 

η Φφιλόθεοι, Ὁ ἔχοντεσ µορφωσιν εὐσεβείασ τὴν δὲ δύναμιν αυτῃσ 
ο) ὃ Δ ο ή ο / 

ἠρνημένοι καὶ τούτουσ ἀποτρέπου. ϐ ἐκ τούτων γάρ εἶσιν οἱ ἐνδύ- 

δμεέιαίπε) ο{δ5Τ5 (ομπι πιοᾷεβέία) Απιῤαρταἲθ ἨΙ6χξαΙΣ (οιπι πιαπδιεέιι - 
ἄἴπε) | πραῦτητι οππι ΝΑΟΡ”Ρ 1τ. 81. 4Τ. 6133 τ1. 11913 19τ. Ερνδοῦ 
οἱ 2155 Βαφοίμ 505 ΟΗγ11956...ς πραοτητι οππι ΡΡΕΙΕΕΚΙ, αἱ Ρ]εγ Βαβ 
γερς 505 (0749 ϱ11/573 Επίμαιεοὰ Τμάτί 15143310 Ώαπι αἱ. Ὑ]Ποςε ες 

πριχοτητι | αντιδιατιθεµενουσ: ο 116. αντιδιαθεµενουσ... Επιέεα 
αντικιµενουσ (-χι- ΟΠΙΠΘΡ {τεθ) | ὃση ουπι Ν"Αορ"εα 81. 19033 ΕΡρΗν 

306 ϱ39193 0ἨΥπιο5ο1 ΤβΙ42)3Το.., ς δω οππι ΑΕΡΟΕΚΙΡ 17. αἱ Ρρ]ει Ῥας 

εί 304 ΟἩΥ Ἐπίμα]εοά Τμάντί Ώαπι αἱ] | µετανοιαν: 5αρρ] κὸ αὉἲ οπηίδ- 
8ΗΠ1 | εισ επιγν. αλήηδθειασ: Α αἀᾶ ελθειν :: ν]άθ Ἱπίτα ὃ, Τ. 

96. ανανηψωσιν (Α -απηψω- 1πταβιτα Ἠαδεί, Ἱέ νρ τεεζρίρεαπέ): ὁ 1Τ. 

473 ανανηψουσιν ... 98" αναλημψωσιν (ποῦ 1{επιδ πεςς) | εζωγρῃ- 
κένοι: Ῥ εζωγρισμενον ... α τΤάΥ55 οογτηρίε: εξ ὦ ( α φιο) γρηµενοι 

(6 οαρίῖ ἑ οαρἑιυέ ἐεπεπέιγ), ΕΕΙ εξωγθηµ., Ροβίεαφπθ Ρτο εισ το εκεινου 

Ε6 εκ το εκεινου (α3 -νον) 

ΠΠ. 1. γιίινωσκε ο1Ι ΝΟΡΕΚΙΡ αἱ ρ]ογ ἆ ο [νο ρο εορ αγταῦἳ αγπι αθίΠΡΡ 

65 Ἐπίμα]εοᾶ Τμάτι Ώαπι αἱ Απιρτβί αἱ... Ιπ γώωσχετε (Ρα 1Τ. 116. 
-έται) οππι ΛΡΕΤα 1Τ. 116. 958. 8Ρ9 ᾳ (εοὔοίε) πείμτο Αιρεβ 1995 | χα- 
λεποι: ἆε Ερ τηῦξ νο Τιοί[257 Απιζιαί αἱ ρεγίοιίοξα, ΟΥ: πιοζεδία, 
ἨΙΘΙ5ΟΡΒΟΠ 3 γεβεῦπα (5ο ἁπαῖοἩ Τ ρεγίσιζοδα): Ας νογοεΡ 199 εσενα νο] 

βἶοιί αῖ εοϊσθρ Ἠβοοπέ ρεγίσμίοδα". (Αις8Ρ 195 γεγίσιῖοδα, 864Ρ5 106 
8αευα) 

2. οἱ ανθύωποι: κ Τ9. 115. !] α]ῑᾳ οπι ου | 681 φιλαυγοι, ἵέεπα Ἐά αλα- 
ζοντεσ οἱ 116. αλαλαζοντεσ | αχαριστοι: ο" αχριστοι, κ δ7. αχρηστοι 

3. αστοργοι: ΡΕΤΕΕΙ ὅτ. Τὸ. 116. 919. 6 ατπη ΟἨΥΤ56 Απιζγεί Ορίαίάοπαί7 
(ποπ Ίἴοπα ΟΥΡ200 Τ,ΟἳΓ251 41) Ροδέ ασπονδοι Ροπ.... Ν οπι, Ίΐοπι 908. 
ΒΥΥΦ6Η Αγθ ἹἼηπα ΟΙ ασπογδοι | αφιλαγαθοι: Α φιλαγ. 

4. φιλοθεον: Ε φιλοθυοι (αἱ ν]άσαίμγ 6586, Τπ Ἐ ΙΙΑΧΊΠε, φιλεου ου) 

5. δε: αξι” οπῃ 

Απο σπνἊ- 
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γοντεσ εἰσ τὰσ οἰχίασ καὶ αἰχμαλωτίζοντεσ γυναικάρια σεσωρευ: 
µένα ἁμαρτίαισ, ἀγόμενα ἐπιθυμίαισ ποικίλαισ, ἆ πάντοτε µαν- 

Φάνοντα καὶ µηδέποτε εἰσ ἐπίγνωσιν ἀληθείασ ἑλθεῖν δυνάµενα. 

8 ὃν τρόπον δὲ ᾿Ἰαννῆς καὶ ]Ἰαμβρῆσ ἀντέστησαν ΙΜωῦσεῖ, οὕτωσ 
καὶ οὗτοι ἀνθίστανται τῇ ἀληθείᾳ, ἄνθρωποι κατεφδαρμένοι τὸν 

νοῦν, ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν. 9 ἀλλ οὐ προκόψουσιν ἐπὶ πλεῖον ' 

ἡ γὰρ ἄνοια αὐτῶν ἔκδηλοσ ἔσται πᾶσιν, ὧσ καὶ ἡ ἐκείνων ἐγένετο. 

10 σὺ δὲ παρηκολούθησάσ µου τῇ διδασκαλία, τῇ ἀγωγῃ, τῇ 

προθέσει, τῇ πίστει, τῇ µακροθυμία, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, 

6. ον: οδεῖ (1. 6, 61.) οπη | ενδυνοντεσ (Ρ Ἠ5ΕΙ εγδυοντεσ): 2Τ. 49. Τὸ. 2058. 
Οεοξοπη (ποπίχ!) εισδυγοντ. | αιχµαλωτιζοντεσ (03 εκμ-) εππι ΝΑορ” 
ΕΠΙΕΕΑΡ αἱ {ετοδὸ ΟΥν1)645 οχοᾶᾱ οπιπΙῦ 0165 Τμάτί αἲ Ἰ. 1. εἰῶδῖό αἱ 
εως (- 6ὐ Βσ) αιχµαλωτευοντεσ ουπη ΡΞΕΚΙ, 3] ρ]α ΟΥ8ᾷ 8ρεπο Ει- 

{λα]οοᾷ Ώαπη | γυναικαρια 8ἱΠ9 ατἰΊεπ]ο «101 ΝΑΟΡΕΕΑΚΗΡ αἱ Ρ]α Ον 

Οµς Επί]α] Τμάτί εἰο... ς (-- αὐ 5) Ῥταεπι τα 6 πῃ πΙΙηΏμδο γὶκ πι 

Γ ᾽αμαρτιαισ: Α” -τιασ, 5εᾶ ἵρ5ε" ναϊίτ εοτγεχίδδε | επιθυµιαισ (ο 
-νασ) εἰ. Οτ Οµν αά Ἡ. 1. εἰδ5” τε]] ΟΥΡ200 οἱο... Α 5ΥΤΡ Τμάτί αά Π. 

]. (ποἨ επι 556) αἀά και ἠδοναισ 

δ. (αγνήσ εἰ, ἆ ε {ο νρε]ε (3 Ματ] {οἱ ο (αππίς) ΑΥΥΡ 1 αν ΟεΊπί 5848 

ΑΤΏΤΑΐ {αππεα, ο0Ρρ ιανησ .... πι πι ἀθπιῖά {6ου Ἰποτί α]]ασμπι ΟΥ 
Ἰπύ5,916 ΟΥρΣοὸ Τιοῖ[353 Απο]εἰθθὸ {απιπεν... οἳ ΕπίμαΙοοᾶχ µωαννησ | 
ιαμβρησ εἰ. εορ 5γτΏτ (αι, ϐΥτΡ πε ϱτ) Ἠρίρ]ιθΤὸ Οµτ Ἐπίμα]οοά Τηάτί 

Ώκπη Ῥλοίπαπ]οὴ ὅν1τ α] Αμσα πα 35 (1. ο.5,146) οκ1η5Ν, Τίεπι ΘΥΥΣΕΒ Ταη- 
ὀγεδ... εβ 4 ε Εν πιδ νο σο Ἠϊρρεμαιῖδπι οπΙῃ 6οᾳπθ Οοπβίδῖ (απο 

ἑαπίππη οοὔνἰπᾶ ναμβρ. Ρταεβεπίε) ΜασατραΙοπίὃ αρ 6αἱ]7,150 (ὡσ οἱ 

περὶ ἰαννῆ φημὶ καὶ μµαμβρῇν) ΑπίΙοΕΗΙ051 (ἰαγνῆσ καὶ μαμβρὶσ) 5Υ- 

ΠΟΡΦΙ01 (εκ Ἐσυάο) ΟσΙπί5/8486 {916 0ΥρΣοῦ Τ,οἱ/553 Αιρερῦδ οιξαιδί 15 

Αιηζισι τε]] µαμβρησ. Οπαῖοας ἆς ποπ]π]ῦις εοπ[εττί Ροίεσίί Ἐαὐτίςο, 

0οἆ. Ῥδειαάερίρτ, Υ. Τ. ρ. 818 5», αὈἱ εἴίαπι ες ΗεῦΙαεοτπῃ δἱ Αταῦαπι 

Ἠοτῖς (εβνηοπία αβεταμέαχ. |. µωυ- πἱ ΔΟΡΕΕΘΚΙΡ αἱ] Ρία αίο... Α 

ὃτ. 613" 106. 116. α] πια µω-. επι --σει 1ΠΙ ΝΟΡΕΕΘΙΡ {Τ. 47. αἱ 

Ῥεστηι Ῥ]ο απαπΙΕΝ 5,1 ΤΗ ΡΗΥΙ ... κ αἱ ρ]α ΟΥ Εαίμα]εοά Τ]μάτε Ώαπι αἱ 
-ση. Ῥταθίετεα ΕΑΡ Τὸ. 50. Ρταεπῃ τω | ουτοι: ΕΕΙ αυτοι | ανθισταν- 

ται: Ρ” αντιστανται .... ΙΤ. 258. αντεστησα» 

9. πλειον: 98. 48. 40. τθ. 911. 988. πλειστον. Τίθεπι ΟΥΡΞ009 φεᾷ ιοί Ώτο- 

Ποίεπέ Ρζγύππω ; αοηίχα ἆ ϱ {να εἰς δεᾷ ιζίγα ποπ ργο/ιοῖεπὲ, 5 δεᾷ πΟΊ 

το. μέγα | ανοια: Α ὄνανοια | εσταν εἴ. ΟΥ Ρ:Ο0 Τμεῖ(353 Αιρίαιςί15 οἱ 
ΔΜ0Ι Απηζγοι αἱ]... ΡΕτεδῖς ὃ. εστιν, Ίέεπι ο εσέ ἑ εν 

10. συ ὁε: ὃτ, αἀᾶᾷ τεκνον τιµοῦθεε (ΙΠΙΗ0 ηοναε Ιες(]ομί5) | παφηκολου- 

ὤΦησασ (Εὰ ηκολουΘήσασ) «ππι ΝΑΟΕα 1Τ....ς Τί παρηκολουΦηκασ 

έπι ΡΈΚΙΡ α] Ρρ]ετ ΟµΥ Ειίμα]έοὰ Τ]μάτί Ώαπι αἱ :: εξ αἆ 1 Τΐπα 4, 6 

πΏ] ΟΕᾳ -ὄΨησασ | µου: ΡΕΤ" µοι | τη διδασκαλια: Ἐα οι τη | αγωγή: 

ΡΕ1Σ αγαπη | τη αγαπη: Α 115. 119. ΤΠΡΗΥΙ οτι 

ΙΤ] 9, 4 

Ἐκ 7, 11 

1 ΤΙ 6, 6 

5, υά 

1 Τί 4, 6 

Ας 15, δ0 
14, ὃ, 19 



Αοί 16,1 

8πύ ολ. ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 

11 τοῖς διωγμοῖσ, τοῖς παθήµασυ, οἷά µοι ἐγένετο ἐν ᾿Αντιοχείᾳ, 

ἐν Ἰκονίῳ, ἐν «Ίὐστροισ᾽ οἴουσ διωγμοὺσ ὑπήνεγκα, καὶ ἐκ πάντων 

µε ἐρύσατο ὁ κύριοσ. 19 καὶ πάντεσ δὲ οἱ Θέλοντεσ ζην εὐσεβῶσ 
ἐν Χριστῷ ᾿]ησοῦ διωχθήσονται. 19 Πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ 
γόητεσ προκόψουσιν ἐπὶ τὺ χεῖρον, πλανάντεσ καὶ πλανώμενοι. 

14 συ δὲ µένε ἐν οἷσ ἔμαθεσ καὶ ἐπιστώθησ, εἰδὼσ παρὰ τίνων 

ἔμαθεσ, 19 καὶ ὅτι ἀπὺ βρέφουσ ἱερὰ γράμματα οἶδασ τὰ ὃδυ- 

γάµεγνά σε σοφίσαι εἰσ σωτηρίαν διὰ πίστεωσ τῆς ἐν Χριστῷ ]ησοῦ. 

16 πᾶσα ]ραφὴ Φεόπνευστοσ καὶ ὠφέλιμοσ πρὺσ διδασκαλία», 

11. εγενετο οππι ΝΟΡΕΕΘΟΚΙΡ οἱς ... ΤΠ6ᾷ τηῖπ εγενοντο εππι Α 98. τ9. 

109, 219. 81εοί 1516 | αντιοχεια οππη 6ΡΕΚΦΗΣΡ οίς, Ἰίεπῃ Εᾷ αντειο- 

χεια ... ΝΑΡ" απΠΕ αντιοχια :: 884 οί αἰΡῖ. Ρταείθεγθοα 46. αάά ἃ διὰ 
τὴν θέκλαν ἔπαίθεν, ααεπιαάπιοᾶππα ὮΏαπιεοπι ἆ διὰ θέκλαν πέπονθε 
λέγει. | ερυσατο οππι ΑΡ3 ἆδο.,.,ς ερρυσατο «Τη ΝΟΡΓΕΕάΚΗΡ αἱ 

ΡΙε εἰο | κυριοσ: ΡΣΙΡΕΙ Φεοσ 

19. ζην ευσεβωσ (αι. Τωπεὰ πηῖπ) οππῃ ΝΑΡ 1Τ. ὃτ. Τ1. 8Ρ8 ϱ0ρ ΒΥΤΡ αθἰῃ 
Ο:581195 ϱμ465 Έιους 15 Α{μ4Φ5 Ο1Γ11236. 918 ϱ/5/940. 4/10 Ώαπηρασα]] 490 (οἱ. 

ρατίφ),.. ς Τπεᾶ πιαῖ Τ] ευσεῷ. ζην ειπι ΟΡΏΡΑΕΙ, αἱ Ρρ]ετ ἀἁ ε {ρ να 

Ρο ΥΥ5ΕΏ ΥΠ ΕΙΙΦΡ5 309 ΑΙ1350. 368. 188 Ῥαφείμ383 Ον α Ἡ. 1. Εαία] 

οοὰ Τ]άτι αἱ Ουἶί 3,145. 4356 Ἠι]δοτ το]; Ίίεπι ΡείΓΒΙ6Χ Ίο τεβρῖοῖθη 
αρ Ἐοιζῦ ευσεβωσ ϐελοντων ζην, οἱ ΑπΙΟΕΜΙ115 ον ευσεῷ. Όελοντεσ 

ζην |. εν χρι.ιήησου δὲ. 015155 αμ465 ΕιΙδ5 15 Βαρείμ353 ΟἨγ αἁ η. ]. εἴ 
1936. 915 ϱ(4/105 ϱ] ππι Απιυιμι αἱ... 89. 46. 8ΥΤΡ Ῥοΐτα]ες Έβδρς 305 

ΑΙΗ559 ΟΗΥΣ/3409 ΑπΟΕΗΙ118 α1 ΟτΙπί 3,145. 435 ΗΙ507 αἱ οπα νήσου 

Γ8. γοητεσ (ΏΡείοξεα γοηταισ): ϱ" γοηται 

14. τινων ΟΠΠ ΝΑΟΤΕΡΙΟΡ ΙΤ. τ1. ἆα ρ ΑπΠΙΡΥΡΕ... ς τινοσ οππῃι ΟΟΡΕΚΙ, 

α] Ρρ]εν { νρ νο ϱορ ΒΥΤΙΙΕ ΑΓΠΙ αεί ΟΗΥ Ειλα]σοᾶ Τμάτί Ώαπῃ αἱ 
Ἠ1]241 ΑιισάοςίἩ οὐ 4 ϱ] 

15. ιερα γραμμ. ουπι κοῦρ"εα 17. ασπι ἘρίρΗὔ6Σ (καν τιμοῦθεω γραφων 
ελεγεν οτι απο νεοτητοσ ιερα γραμματα εμαῦθεσ) ὮΏαπιζοπλ 669... ς 

Τί ῥτααπῃ τα, Τη [τα] οππι ΑΟΡΟΕΚΙΡ αἱ ἴετο οπιῃ Ο]επηῖ1 ΟἩτ Έπ- 
(Πα]οοᾶ Τμάνγε Ὠαπιϊσί α]. ΟΕ οἱ, Ηῖρρρτον αρ Μαϊτντ1 σολομών, ἐκ βρέ- 

φουσ τὰ ἱερὰ γοάµμµ. παιδειόµενοσ. | ΡΕ οιδεσ | πιστεωσ: ΙΤ. ὃτ. 

ΡΓαεπι τησ. Τίεπι Τὰ. 118. Οἶσπι οπι τησ αποᾶ »εαπ]έατ (47. οπι τησ 

εν) | χριστωιήησου: Οἶεπι οπη ἵήσου, ΑΤ. 8ἱ8Εἱ ντ» Ὦ αθί] απίε χρι- 

στω ῬοἨ 

16. πασα: ΑΥι5εΏ αάᾶ οπύπι; Ἰέοπι ααοἑᾶαρΙ ππατίντ αρ Οψρδδά ]. Φεοπνει- 

στοσ και αίίαπι ἆ ο  απι {ι α]αοἈτη ο ΑΥΤΡ Απ αθίἩ ΟΥ Ρ1ά 384 
ΟΗνΤΊΣ. Ττ Επ{μα]εοᾶ Τμάτί Ώαπι α] ... Ενρο]ε ἀαπιῖά αγ] {οἱ α)]3οπη 
ΒΥΣΣΕΝ οορ ΟγΙυ{ 5434. 465 Τ]ι4οΥΠΟΡ αρ Ἐαοιπᾶ ὃν (6411110591) Η1351 

Απηζησι ΡγΊτη αἱ ΟΙΠ και. Οἱ οἱ. Τετίσα]ί επι] α1,ὃ {εφίγιας οπιπεπι δογἐρέμταπι 

αεαἰ[οαξἰοιιὲ Ἰιαδίζεπι ἀὐσύπέέιε ὑπδρίγανγε, ΟΙεπιῖ1 ἐξ ὧν γθαμμάτων καὺ 

συλλαβῶν τῶν ἱερών τὰσ συγκειµένασ γραφὰσ - ὁ αὐτὸσ ακολούθωσ 

ἀπόστολοσ θεοπνεύστοισ καλεῖ ὠφελίμουσ οὔσασ πρὸσ διδασκαλίαν 



ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ϐ Φα, Ἱ.ὁπη 

ποὺὸσ ἐλεγμόν, πρὺσ ἐπανόρθ ἷ Δίαν τὴν ἓν δικαιοσύνη ο0σ ελεγµον, πι ΄ανορθώσιν, προσ παιδίαν τι’ ἓν θικαιοσινῇ, 
ο 2 νο -- -. Δ -- ” . Δ 

1Τ να ἄρτιοσ ᾖ ο του Όεου ἄνθρωποσ, πρὀσ πάν ἔργον αγαδὸν 

ἐξηρτισμένοσ. 

1Υ. 

’ .᾿ ’ - - . - - 3 - - 

1 ἄιαμαρτυρομαι ἕνωπιον του ὥεου και Ἀριστου Πησου του 
/’ ’ -” Ν ’ Ν ’ 2 -- 

µέλλοντοσ αρίνειν ζῶντασ και γέχρουσ, και την ἐπιφάνειαν αυτου 

δίο. Οµ3445 ὅτι πᾶσα γραφὴ Φεόπνευστοσ οὔὖσα ὠφέλιμόσ ἐστι. τὸ 
γὰρ ἓν τῶν δύο δεῖ σε παρε αρι α ἐπὶ τούτων τῶν γραφών, ἡ ὅτι 

οὖκ εἰσὲὶ Φεόπνευστοι, ἐπεὶ οὐκ εἰσὶν ὠφέλ ιµοι, ὧσ ὑπολαμράνοι ἄν ὁ 

ἄπιστοσ, ἢ ὡσ πιστὸσ παραδεξασόαι ὅτι ἐπεί εἰσιν ὠφέλιμοι, Φεσ- 

πγευστοί εἰσιν. Οἱ εἰ. Απιρῤζρίραν ὃ Όπαε εἰ ἵπ θογρίμγα αἰνίπα Ὁεο- 

πνευστοσ οπωιῖ5 επ ]ιου ἄἰοίέιγ, φιιοᾷ ἄῑειι ἐπαρῦγεί φμας Ιοσιέις εδίέ ερύγτίις. 

[ ωφελιμοσ: δεῖ αάά εστι, Ἱίειι εδέ νρεῖε ἀθπα]ά Πατ] 1ο] (µοἨ 1ξεπα απ 

α α]ασμπα. µθς πιαρῖς ἆ ο ϱ) 8ΥΥΡ ο." αεί ΟσΙπί 1314” 365 ααοιάπΡ! πααχν 

αρ ΟΥΡΟΦ ΗΙ]1 Αιηζισι ΤΙάοτΙποΡ αρ Ἐασυπά Ῥεπη (δέ μζέ9) αἱ] | ελεγ- 
µον επι ΝΑοξα 91. ΤΙ. 80. (εί 19Τ. ελεγχον ελεγμον) ΓΑΠΙΡΑΤΑΙ] 584 

(ει.ραις)... ς ελεγχον οππι ΡΕΚΙΡ αἱ Ρ]ες Ο]επα! Οµτ Επίμα]εο 
ΤΠάτί Ώαπη πα Ἡ. ]. {/ προσ επανορθωσω: εξτα” ϱ οπι (6 ᾳ αά 1π 

τησ): οπι 6{. Οτἶπ{3,465 | παιδιαν εαπι ΝΑΡ"Εα αἱ (αἱ ἀδετ ο). 
Τη ΤΙ παιδειαν ουπι ΟΡΟΕΚΤΡ αἱ Ρ]εν Ειί]αἰσοᾱ 

11. αρτιοσ οἱ. ΟΙεπιῖ]... ΡΕ τελιοσ. Τιαβπὰ ρεγ]εοίω | εξηρτισµενοσ 
ει. ΟΙειηῖ1 ... Εα αἱ α]ία εξηρτιµενοσ, κ αἱ πια (ὃ αρ Ῥοτ]) εξηρτηµε- 

νοσ. ΕάΙδιη εξηὀτυµενοσ εἰ απηρτισµενοσ Ἱερῖίαν. 

ΤΝ. 1. διαμαρτυρομαι 8ἶπο αἀα1ίαπη οΤη ΝΑΟΡ΄ΈκαΡ 1Τ. 25. 91. 99. 6113 
τι. Τὸ. 80. 1903: ἆ ε{ρ νε 5ο οορ ΒΥΙ5ΟΣ αγΠΙ ἀθί]λ αγθ Αἱ599 Ὀίαὰ 
«195 Ογτίες 581 Απιζισια]... ς (-Ξ- 0 Β) αάᾶ ουν εγω ειπα νέκι, αἱ 
ΡΙεχ (εδὲς γουν εγ.) 3Υ1Ρ (Βαφεῖ]ι 515 οπι ουν) Ον Εαίμα]ενὰ (Έμά σέ οπα 

εγω) Όαπι αἱ | του Θεου και: ΙΤ. οἱη | χριστου νήσου 6ἨΤ} ΝΑΟΡΕΘΡ 

4Τ. ΤΙ. τὸ. 8Ρε 4 ο ἔρ απ έα ἀθπηῖά ο] οπιπ]αο µια 109] ο «ορ 1214 

195 ΟΥτίιοβὔ51,,, ς ιησου χριστου επ ΌΟΕΚΙ, 4] Ρ]ες νρ]θ ματ] βΥΥ 
αἱς ΑΥΠΙ αοἲΏ Α{ΕΠΟ50 Ῥαβεί 516 ΟἩς Βαίμα]εοά Τμάτίέ Ώαπι α]. Βταείετεα 
ς(- αυ 82) Ρτλεπι τοι κυριου οππι ΡΟΕΚΙ, αἱ Ρ]ετ (8εά Ε 7 αἱ {εταΙό 

οπι του. ἘΙιδΙβ ἰθβίθβ α]ίᾳ αἀᾶ ημων) Ρο ΑΥΙΣΕΣ εἰρ ο. ατε ΟΗΥ11” 
Ἐ]ια]σοά Τ]ιάτι Ώαπι αἱ... οΙΒΙΠΙΠ5 ΟΠΠ ΝΑΟΡΕΘΡ 91. 4Τ. Τὸ. ἆ 
ο6ς νρ «ορ Β7ΤΡ ἰχί Αγ αθίΏ Α:]ιδδ0 Βαφείμ δα Ρ{ά(π55 ΟΥτίνοες 581 
Απιοσμίι αἱ | κρινειν: τα ΙΤ. 61”3 τὸ. 109. 119. 114. 190. Ῥ5 Τμάτί 
ΤΙΡΗΥΙ κριναι | και τήν επιφανειαν Τη α”ΑΟΡΕα 1Ττ. θ1”  4είρ 

απι ἴα Ἠατ] [ο] οπωπ]αοητα ςορ Ὠ1άἱπ195 11179 (ν]ὰε ρο5ϐ) Ογνίνες δ51. 
Νεο οοπίχα θβί εἰ ρεγ αζνεπέιπι ἀεταῖά Ῥτίπι, ΑποζΙΕΣΟΟΠ1 οἱ ρεγ πιαπἰ- 

εβιαίίοπεπι. Θυμῖ νετο οχ Τιαβπίβ ταάᾶϊἀεταηέ Φε) αἄυεπέωπο, πὲ νρεῖε 

Απιζιςι Ῥε]ας, ν]ἀεπίαν κατα τεάᾷΙάΙ8εα, απαπινῖ5 Ῥοβδῖί εἰ ἵρβαπῃ 

Φε ὰε εοπ{εβίαπά1ἶ ιποάο εκρ]ἰσαχϊ. Βίς ααέοπι Οι 15: κατὰ τὴν ἐπι- 

φάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ. κρίνειν, πότε; ἐν τῇ ἐπιφα- 

1 Τι6, 11 

1 ΤΙ 6, 91 

Τατ ο, 19 



9 8 

ΡΙΙ 5, 1Π 

419 49 ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β 

Ν Γ - ΄ η) -- ς / ες. Δ / νὰ ( . ’ 

καὶ τὴν βασιλείων αυτου, 2 κήρυξον τὸν λόγον, ἐεπίστιῦι εὐκαίρωσ 

ἀκαίρωσ, ἔλεγξον, παρακάλεσον, ἐπιτίμησον, ἐν πάσῃ µακροθυμία 
ΔΝ ” ι ” Ν Δ σ - ς / ΄ 

καὶ διδαχῇ. Ὁ ἔσται γὰρ καιρὺσ ὁτε τῇσ υγιαινούσησ διδασκαλίας 

οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰσ ἰδίασ ἐπιθυμίασ ἑαυτοῖσ ἐπισωρεύ- 
; / Ν 2 / ΑΓ ΕΑ Δ - 

σουσιν διδασκάλουσ κνηθόµενοι τὴν ἀκοήν, 4 καὶ ἀπὸ μὲν τῆς 
. ) Ν η Δ 2 ) αἱ η Ἡ , Β ; 
αληδθείασ τι ακοή αποστρέψουση’, ἔπι δὲ τουσ μυύθουσ ἑκτραπή/- 

σονται. Ὁ σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσιν, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εἰ- 
γγελιστου, τὴν διακονί ληροφόρησον. ϐ Ἐγὼ γὰρ ᾖδ αγγελιστου, τὴν διακονίαν σου πλγροφύρησον. 7ὼ γὰρ δι 

ΔΝ ς - ’ 9 

σπένδοµαι, καὶ ὃ καιρὺσ τῇσ ἀναλύσεώσ µου εφέστηκεν. Ἱἵ τὸν 

νείᾳ αὐτοῦ τῇ μετὰ δόξηα, τῇ μετὰ βασιλείασ. τῇ τοίνυν τοῦτο λέγει, 
ὅτι οὐχ οὕτωσ ἦξει ὡσ νῦν ἡ ὅτι διαμαρτύρομαί σοι τὴν ἐπιφάνειαν 

αὐτοῦ καὶ τὴν ῥασιλείαν. Θαπο 5δεοιπἀο Ίοσςο Ἰαῦαῖ, {δβίαπέαχ 681 
απαπι πεςερ]ῖπιαδ ΙασίΙοπεπῃ, Ώπας ν6το απἰεσεάιη{, τεβροπάθγθ γἱ- 

ἀεηίτγ νοατρίς κατὰ τήν ἐπιφάνειαν. Ἠϊπο αἰταπηφιιε Ιεοίίοπαπι «0ΡΠο- 
ν]58ο ΟἨηγβοδίοπιις νΙάοείατ... ς (-- 0, δεὰ ὐ΄) κατα την επιφα- 

ηειαν ΕΠΙ ΝΕΡΕΕΚΤΙΡ αἱ Ρρ]οτ (νσε]ε οίο ν]ᾷε απίε) πο βυγαΐΓ αγπι ααἰἲ]ι 

(ὔι αὔνεπέμ τεφπζ εἶμ) Ἠαίμα]εοὰ Τπάτί Όαπι αἱ (Οµτγ νῖᾶςε απίθ) 

2. ευκαιρωσ ακαιρωσ: 6 ακαιῤ. ευκαιρωσ ... Τθ. 115. οπι αχαιρωσ (86 

115. ἵη βε]ο]]ο Παθε() | παρακαλεσο» επιτιµήσον: Ίος οχᾷῖπα οππα κα” 

κα οὃΠ. 116. ἆ 9 {56 νρ 6ο «ορ ΟΥ9565 Ααρᾶοσίτ οτί αἰάοπαί” οἰαΗ)) 

ΑπιζιρἝῦ ϱιρ55τ α(]ας10 Απιζηιι αἲ.... ς Ιωμπ ΤΙ επιτιω. παρακαλ. ΕΠΙ 

ἈΟΔΟΡΕΥΗΡΙΚΙΡ αἱ Ῥ]εγ ΦΥΤΡ απ αοἲ ΟΥ Ἐπαίμα]εοά Τ]μάτί Ώαπι αἱ 

ΗΙετΗΣ.... ΥΙΟΣ οπι παρακαλεσον 

ὃ, ανεξονται: ο ενεξοντ. | κατα τασ: ΡΕΡ προσ τασ. Ἐκ Τιαβπῖς Παρεηί 
4 ο ἔνς ΗΙ10ῦτ. 125Τ Τ,ΟΙΕ252 Αιπυγςί αἱ αἲ δµα ἀεδίαενία: 6 ἴα ΟΥρΣ:" 

ΑιαβίοἩ 57 εεσιπάηπι οίο | τασ ιδιασ επιθυµιασ ΕΠΙ ΝΑΟΡΕΕΘΡ αἱ ρ]αςο 
ΕρηνὸδΙ Τμᾶάτε ΤΗΡΗΨΙ Ο6ς, Ιίεπι (νῖάο απίθ) 1ὲ νς ΟΥρ ΗΙΙ Απιοτςί 

αἱ... 5 (Ξ5 αὐ 872) τασ επιθυµ. τασ τδιασ οτι ΚΙ, 4ἱ Ίοηρ6 Ρία ΟΥ 
Ώαπι ΑιρίοΝ 97 (66ο. ἀεβι. 8ιια) |. ἑαυτοισ επισωρευσουσιν (Ρ -σωσιν, 

112. ο86Τ --οσιν) 6πΠι ΝΑΟΡΕΚΙΡ αἱ ρ]ει ἆ ο ΦΥΤΡ Απιογςί οἵς... Ε8 

ὃτ. Τὸ. 80. 116. {ο νρ Ρο ΒΥΙΣΕΝ ορ αἲπι ΟΥΡ ΗΠΡΙ5 Το [553 αἱ επι- 
σωρ. ἕαυῦτ. 

δ. συ δε: ὃτ. αὖά τεκνον τιµοθεε:: οξ αἲ ὃ, 10. | κακοπαθησον: Ε8ὶ 

και κοπαθεσο», α καικοπαὔηήσον (ᾳ εἰ Ίαῦογα) ... ΑΝ’ (ποη 1Μεπις) ΟΠη 

92 Α αἀᾷ ὧσ καλοσ στρατιωτησ χριστου ιησου :: οἳ 9, ὃ | πληροφο- 

ϱ1σον (Ἡ νΙΗἠοβο πληποφο-): Εὰ -ρεσον... νβεΙθ {ι ἀθεπι]ά Ἠατ] αἱ 

Ι46Άπὰ (ΠοἨ απι {ο] |) αάά εοὐγᾶις (Πατ]”. ιζαίές) εβδἰο 

6. τησ αναλυσεωσ µου 6ΠΠΙ ΒΑΟΕΡΙΑΡ 1Τ. 91. ὃτ. 4Τ. τὸ. 8Ρ9 ατπι Ε8 

Β]ςί 3,33, οχοᾶᾶ ὅ ΑΙΠ365 ΕρΙΥ259 Ῥα]]α ἆβα]]8)380 Είμα]εοὰ Επίλα] ΡΤΟΙΟΕ 
αρ Ζαεαρηῦ”ξ Ώαπι” 9, {απ γεβοζιἑἰοπίς πιεαε 6 νρε]ε {οἱ α]αοἈπι ΟΥΡ 
1 (αθδιπιρέοπῖς πιεαε) Απιιμι (5οζιἑζοπί πιεαε) 4]... ς Τϊ τησ εµησ 

αναλυσεωσ επι ΡΕΚΙ, αἱ ρ]οι ΕδΏίδί οχοᾷᾷ 6 ΊΤηγοπποπ αρ 11554 Οι 

Βι(μα]1Ρ)οἱος οχεᾶς 5 Τμάτί Όωπι αἲἲ Ἡ. 1. ΤΠρΙΙγΙ Όεο. Πόπη πιεαε 80- 



ΠνοΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Ε΄ 4, 11. 5109 

Ν 2 ν } / Ν ; ’ Ν Ἰἱ ’ 

καλὺν ἄγῶνα ηγῶνισμαι, τὸν δρόὀµον τετέλεκα, την πίστιν τετη- 
ει] ιά ιά - ’ ἡ] 

ρηκα". ὃ λοιπὺν ἀπόκειταί µοι ὁ τῇσ δικαιοσύνησ στέφανοσ, ὃν 
κ « / - ΄ η ιά 

ἀποδώσει µοι ὁ κύριοσ ἐν ἐκείνῃ τῃ ἡμέρα, ὁ δύκαιοσ αριτήσ, οἳ 
Ν Ν Δ Ν ν - . / νἳ / - 

µόνον δὲ ἐμοὶ ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκύσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτου. 

ϱ Ἀπούδασον ἑλθεῖν πρὀσ µε ταχέωσ. 10 «Ίημᾶσ γάρ µε γ- 
/ 2 , Ν - ο. ορ ος . 

κατέλιπεν ἀγαπήσασ τὸν νυν υιῶνα, και ἐπορευθη εισ Θεσσαλο- 

νίκην, Κρήσκησ εἰσ ΙΓαλλίαν, Τίτος εἰσ «Παλματίώω' 1] «Ιουκάσ 

9. 

Ἰηζοπιῖς (γεδοί.) ἆ ο { απι [ι ἀθπαῖά αἱ ΟΥΡΙ19 (πιεαε αβδιπιρέ.) ΑΠΙΌΡΣ 3Τ 

αἱ... Τοτίδεοτρ 15 ε{ ἐεπιριι ἄευεγδιοπίς ἴπιδγαίτέ (οΠΙΊ65Ο πιεαε) 

«πον καλον αγωνα «πι ΝΑΟΕα 1. ὃτ. 116. Βρ]τ166 Ῥα- Αι ΟΗτ7Τὸ 
5επια] ο{3,δ0ά (ΟγΥπεδί 5194 Ίνα τον παλον αγώνα αγωγισαµενου, τον 

ὄρομον τελεσαντεσ, την πιστιν είο. Εβδ 515 τον καλον ηγωτισμ. 
αγωνα). Τ{ειπη δοπιι οεγίαπιεη (αβοπεπι ΟΥΡ Απββ») ἔρνρ ΟΥΡρ17. 510 

Αποβ»5δῦ θιομδ1ο..,ς Τϊ τον αγωνα τον παλον «ΠΠΙ ΡΕΚΙΡ αἱ Ρρ]οχ 
Ο51»105. 50156. ἀάτ Έα ρ5 28 Ῥακδ,οτά ΟἨγΤΤ5 5οπι ϱ/3,344- 451 ϱ/11/584 ϱ/1ῤ59. 

565. 605 Ἐπίμα]σοᾶ Τμάτί Ώατη αἰ. Τίαπι σεγέαπιεη (Τοτί ασοπεπι) δοπιπι 
ᾱ ο Ταγί5εοτρ15 ΑπΙΡΗΕΧΗ 5 ϱ/Ρ5 56,11 ο{588Ρρ Απισγοί Αγοηςα|ὀ55 α] 

αποδώσει: 106. ανταποδ. | ο κυριοσ ΕΠΠΙ ΝΑΟΡΕΕΑΚΤΡ αἱ ρ]οτ 11805 
53] πι ... 1τ. 46. 115. 116. 2193 2998. θρὲ ἀδοτὶ Κδοτ ΕΡΙτ2165 ΟΗτ 
8δ0ά τη ατίοπ]απι | πασι εί ηγαπηκοσι ουπῃ Ἀ(8εᾷ οπι τ. ήγαπ.)ΟΙ, 

είο... Ιμπ ΤΙ πασιν εἴ -κοσι} πὲ ΝΕΑΡΟΕΕΑΡ αἱ | πασι οππῃ κΑοΡροςΆἩ 

ΕΟΚΙΡ αἱ {6το ΟΠΙΠ ϱ ΡΟ 60ρ ΒΥΤΡ αΥΠΙ αεί ΕΡρ]τ165 ΟἩγ αἆ 1. ]. οί 

1688 Ἐπιλα]εοὰ Τμάτί Ε1αΙ απ 5 (αρ Τ]μάτιδ1051) Έαπι αἱ ΟΥΡ17. 510 
Αγο]λθ]5θ” ΑιιςΡ5 51 8ἱΡ5 115 ϱ{εΡρ 199 Ἠἱατρε]αρβ 1 οἱ αἰδΗΡΙ 41. Ῥταρίοτοα 

οἳ ΟΗ118: εἰ πᾶσι, πολλῷ μᾶλλον τιμοθέῳ. αλλ᾽ οὖν εἶπε υκαὺ σού. 

αλλὰ ,πᾶσι", δηλῶν ὅτι εἰ πᾶσι, πολλῷ μᾶλλον αὐτῷ ... ϱ3εἈ 6τ”” 
ἆ ο { νρ ΦΥΤΣΕΝ αγὲ ΑΠΙΡΡΒ 118,13 οι19Ρί Ααρερ 155 Απιζγςί Ῥτίπη α] οπι. 
Βῖπο 600 / τοισ ηγαπηκοσι: εχααῑξ ἵπ μἲ, βαΡΡ] (5οἆ --»οσιν) πα 

προσ µε: ΡΕ πρ. εµε | ταχεωσ: 11. ταχειον, Τὃ. 118. εν ταχει 

10. γαρ µε: ϱΕΤ" µε γαρ | εγκατ- πί ΝΑΟΡΕΕΚΣΗΗΡ εἰίο .... Ε εγκατ-... 

ΡΎ κατελ. Ἰεπι --λιπεν ουπι νρ κδὶ αἱ Ρ]ει (αΠ8 αρ ΒΟΓΙ -λειπεν) ... 
ΤΙ -λειπεν εππι ΑοβΏεί«Έπαιρ 1Τ. 4Τ3 109. αἱ Επδ]εοᾶ / κ θισσα- 

λωνικήν | κρησκησ οἱ. ΦΥΙΡ πι αν; ροθοᾷ ᾖγερλης, ο (168ἱο ΥΓ{58) { νς 
Πήπ{ 201 Απιῤιιι αἱ ΟγεβεεπΒ, ἆ ϱ ογέβδεΘδ... Ις οἱ. 433 61. το. 919. 

258, αἱ Ρ]ιδζ (10 αρ Βοτί) «ορ Εδη]δί 1 Βαίμα]εοἆ κρισκησ, Ρο (οκ 
εοά απο) ΒΥΤΣΕΒ σγΊβριιβ, ΑΤΡ Τίβοιδ | γαλλιαν οππῃ κο 99. 81. 59. τδ. 

δ0. απ” {ο] {,,οοᾶῖεςς Πα ὔπί« εεδίο Ἠ{5(απΙο) πεἰμῖο Ἠιβαῖςί δή,5 ΕΡΙΡΗ 

155. Τέα επίπι Έπδ: τῶν δὲ λοιπῶν ἀκολούθων τοῦ παύλου κρίσκησ μὲν 
ἐπὶ γαλλίασ (εοῦνεποί εἰσ γαλλίαν) στειλάµενοσ ὑπ αὐτοὶ μαρτυρεῖ- 

ται. Τίοπι ΒρΙρΙ: αρχἡ δὲ ἐν τῇ γαλλίᾳ, ὡσ καὶ περί τινων τῶν αὐτοῖ; 

ἀκολούθων λέγει ἐν ταῖσ αὐτοῦ ἐπιστολαῖσ ὁ αὐτὸσ παῦλοσ" κρήσκησ, 
φησίν, ἐν τῇ γαλλίᾳ" οὐ γὰρ ἐν τῇ γαλατίᾳ, ὧσ τινες π)ανηθέντεσ 
νυµίζουσιν, ἀλλὰ ἐν τῇ γαλλίᾳ. Οἱ εἰ. Τιάνε: εἰσ γαλατίαν' τὰσ γάλ- 
λίασ οὕτωσ ἐκάλεσεν, οὕτω γὰρ ἐκαλοῦντο πάλαι: οὕτω δὲ καὶ νῦν 

1 Τί ϐ, 12 

Τα 1, 15 

60ο] 4, 14 

Οο]ά, 14 



οσο] 4, 10 

1 πα 20 

Ἆσι 19, 98 

830 4, 19. ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Ε’ 
εν να ο ντο Πα σΑπμσ κ λισνος ν 

ἐστὶν µύνοσ µετ ἐμοῦ. Μάρκυν ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ" 

ἔστιν γάρ µοι εὔχρηστοσ εἰσ διακονίαν. 19 Τυχικὸν δὲ ἀπέστειλα 
εἰσ φεσον. 19 τὸν φελόνην, ὃν ἀπέλιπον ἐν Ίρῳάδι παρὰ 
Κάρπῳ, ἐρχόμενοσ φέρε, καὶ τὰ βιβλία, μάλιστα τὰσ µεμβράνασ. 

14 ᾿4λέξανδροσ ὁ χαλκεὺσ πολλά µοι κακὰ ἐνεδείξατο" ἀποδώσει 

αὐτὰς ὀνομάξουσιν οἱ τῇσ ἔξω παιδείασ μετειληχότεσ. Ἀϊπι] του 
ΤΠθοᾶΊΠΟΡ οαἱ19 τασ νῦν καλουµένασ γαλλίασ᾽ οὕτωσ γὰρ αὐτὰσ 
παάντεσ ἐκάλουν οἱ παλαιοί... ς μι Τϊ γαλατιαν (Ίκδοι Βπί]μα]εοά 

-τειαν) ου] ΑΡΕΕΑΚΙΡ αἱ Ρ]ει ἆ είς νσεἰε απ" [α ἀεπιῖά Ἠατ] αἱ 

Ί8οἈπ1 σο ϱορ ΒΥΤΙΙΣ (οοπίγα, ατπι γαλιλειαν, δε γαλατιαν οἀ ἁθωδί οἱ 

θοποί Ἱη πι) ΟΗ1119 Ἠπίμα]εοά Τ]άτέ Ώαπι αἱ ΠτίπίὔοΙ Απιοιοι Ῥτπι | 

ὁαλματιαν ΕΙΙΠΙ ΝΡΕΕΑΕΡ αἱ] Ίοηρε Ρ]α 1ΐ να τε]] Βρῖρι”δῦ Ον Τμάτι 

α] ΓΓΙΠΕΞΟΙ ΑπηῦΙΘί 4]... Α δερματιαν, ο 2. Τ. 19. 14. 91. 926. 99. 41. 
6” 11933 1989. πδοῦ 056Υ Ώαπη Οεο ὁελματιαν, αἴηιε βὶςο Τωη ο 1α1έ. 

11. µονοσ µετεµου: Ρ’Ἡ συν ἐµον µονοσ. Τίεπι πιεσοιπι φομ ἀ ο ἐρνρ 

σο 8ΥΤΡ Πππί 301 Απιρτβί αἱ | αγε οπΠῃ ΝΟΡΒΕΘΕΚΙ, αἱ Ρίον ΟµΥ αἰ.... ἴμι 
εα πῄπ Τῇ αγαγε ουπι Α 91. 98. 4Τ. Τι. ΤΘ. 2588. αἱὔ5οι Ειέ]α]εοᾶ 
Τπατί Ώαπι 

19. δε: 1Τ. 110. 988. οπι | απεστειλα: ΕΕΙ επεστ. | ΕΕ εφεσσον, ϱ 
αρ]ιεδβιύπι 

19. φελονην πί ΝΔΟΡΕΕα αἱ Ρ]α αίς ... ς (ποη Ἰΐεπι ςθ 0 5) φαιλονην 

εστη 1, αἱ πηα (ὁ αρ Ῥοτ εί 1 φαιλωνην); κ ὃτ. αἱ α)]ᾳ φελώνην | απ- 

ελιπον «ππι ΝΡΕΚΡΙ Αα] ρ]α οίο... ΤΙ απελειπον «μπι ΑΟΕΕΙΡ αἱ πια 

(1 αρ Βοτί) Επίμα]οοᾶ | μαλιστα (18 εἳ. ἐρ): ϱ"ἙἨ 9Τ. 116. 5ος 401εοί 

4 ονς Απιζιοι αἱ αὖά δε | µεμβρανασ εἰ. ΒΥΤΡ ΤΕ ΕΣΥ; ὃΤ. βεμβρανασ. 

ΟΕ ἃς Ὠαο βοτ]ρίατα Βίερῃ. Τ1ε5. 

14. µοεκακα: 1 ὃτ. ὅἹ. 91. 114. 116. κακα µου, Ίἴεπι { νρ (ποἩ Ίέθπι 

4 ο ϱ) Απιριςί 4] | αποὀωσει (ευ. ΑΡ’ Θα) ουπι καορ"ε"κα 6. 11. 81. 
Ἀτ. 6133 Τ1. Τὸ. 80. 106. 108. 109. 110. 116. 19Τ. 8Ρε ἑσ νροΙθ ἀεπιῖά 

ματ] αἱ1αομπι (ται Τποῦταδς έτη ὑπιαισαινῖ τοᾶὰαεί ποπ υεγίας ὕπι 
Άγασβει ὑπιρετα[ίυί τοβδα!’«) ϱο ΑΥΥΝΕἨ ϱορ ατπι αεί ΟΥ 759 σοπα α/ἴδι 

(ὃ καὶ προφητεία ἐστὶν ἡ ἆρα.) Επ]ορ αρ ῬΠούαπιξοᾶ 150 Ρ8Ρ δ49 (ν]ὰθ 
Ρο5ἱ) Γ)απιβατα!] 551 (11οοί εαραΐ ]]αά Ἰπδοτίραίαχ: περὶ αρᾶσ ὑπὸ κυ- 
ρίου κ.προφητῶν καὶ ἀποστόλων ποτὲ γενομένησ.) Οες Ααρζ ΕΠΙ Τη πλοπίο 
119 ο15 (ρτίοτε Ίοεο: Ἠί αροδίοζα8 ποπ αἲ μτοᾶᾶαί”' δε τοάᾶεί- - 

φιιοᾷ υεγιπι ϱργαεπιιπέαπέῖς εί, Ίι0Ί. προ ο) Ἠίειρθ]αε» Αιηογςί 

αἱ. δίο ααίεπι Ῥμοί Ἱ. ]. ἀποδώσει αὐτῷ κύριοσ - οἱ μὲν ἄλλοι τῶν 

πατέρων οὐκ αρὰν εὖναί φασι τὸν λόγον, ἀλλὰ μόνον ἀπόφασιν ὧν 

ἔμελλεν αλ ἔξανδροσ πείσεσθαι ὑπὸ κυρίου οὗτοσ δὲ (Βα]ορ1ιβ) ἀρὰν 

ἀντικρὺσ εἶναί φησι εἴο.... ς Τί αποδφη εππα ϱΕ" κ(-δυει)1, 8ἱ Ίοῦρο 
ρα α ϱ απι {αι ἴοἱ αἱ Ον ιμοάαυ 136 (νιὰςα Ρο5:) ΟΗτ]δοίχί ο{1/310 ϱἱ 10 

Ειίλα]εοὰ Τμάτε (αἀάϊξ: πρὀρρησίσ ἐστιν, οὐκ αρά) Ώαπι αᾱ Ἡ. Ἰ. 

ΤΗΡΗΥΙ (αἀάῑε: ἀντὶ τοῦ ἀποδώσει' μᾶλλον Ζὰρ προφητεία ἐστὶν ῇ 

ἆρα) Μπορείς Ρτῖπι. Τία Οτίποάᾶαα 135: εἰ ἀποδιδόναι κακὸν ἀντὺ 

κακοῦ - ὁ ἀπύστολοσ παῖλοσ ἀπηγόρευσε, πῶσ αὐτὸσ ὧν εἶπεν ἐν- 
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αὐτῷ ὁ κύριοσ κατὰ τὰ ἔργα αυτου. 15 ὃν καὶ σὺ φυλάσσου λίαν 
}ὰρ ἀντέστη τοῖσ ἡμετέροισ λόγοισ. 16 ἐν τῇ πρώτῃ µου ἀπο- 

/ . λογίαᾳ οὐδείσ µοι παρεγένετο, ἀλλὰ πάντεσ μὲ ἐγκατέλιπον μὴ 
ς ΑΦΗ μι ρα πολ , ΡΟ , ; 

αὐτοῖσ λογισθεύ' 1Τ ὁὃ δὲ κύριόσ µοι παρέστη καὶ ἐνεδυνἁμωσέν 
ο ν -- - . 3 

µε, ἵνα δί ἐμοῦ τὸ κήρυγμα πλγροφορ;θῇ καὶ ἀκούσωσιν πάντα 
δν τς να 3 ’ ’ ελή / ς {) 

τὰ ἔθνη, καὶ ἐρύσθην ἐκ στύµατοσ λέοντοσ. 18 ῥύσεταί µε ὁ κύ- 
Ε) Ν 2, - Δ 

ριοσ ἀπὸ παντὸσ ἔργου πονηροῦ καὶ σώσει εἰσ τὴν βασιλείαν αὖ- 
τοῦ τὴν ἐπουράνιον' ᾧ ἡ δόξα εἰσ τοὺσ αἰῶνασ τῶν αἰώνῶν, 
.) ’ 

αμην. 

αντία ἔπραξε, ποτὲ μὲν τῷ ἀρχιερεῖ ποτὲ δὲ ἀλεξάνδρῳ τῷ χαλκεῖ 

ἀρασάμενοσ; εἰ μὲν ἀντέτυπτεν - ᾖ ἀντεκάκωσε - ἑνῆν λέγειν ὃ ὅτι τὰ 
ἐναντία ὧν ἐδίδαξεν ἐ ἔπραττε. τὸ δὲ λέγειν τὰ ἑκάστῳ μέλλοντα συμ- 

ῥήσεσθαι παρὰ τοῦ Θεοῦ, τῷ μὲν ἀρχιερεῖ - τῷ δὲ αλεξάνδρῳ τὸ 
ἀποδῴη αὐτῷ - οὐκ ἔστιν οὔτε κατάρα οὔτε λοιδορία, ἀλλὰ προρρή- 
σεισ πρέπουσαι ἀνδρὶ ἀποστόλῳ, μὴ ἐκδικοῦντι ἑαυτὸν ἀλλὰ διδόντι 
τόπον τῇ ὀργῃ. Αέ ἵπ Ἠἱ8 Ροβίιβ ἀποδώσει 4πβπι ἀποδφη αἳ αποίοτο 
Ῥτοίθείαπη νἱἀδίαχ. | ο κυριοσ: κ 55 Έλε α]ν]ά Ἐπ]ορ αρ Ῥμοί (ν]άθ 
αη{θ) οπη ο | τα εργα αυτου: 4Τ. οπι τα, κἲ (ποπ 16πις) οη1 αυτου 

15. αντεστηή (Εα αν θεστη) εαπι κ Αδορ"εα 17....5ς Τί ανθεστηκε οππη 
ΝΟΡΟΕΚΙΡ α] ρ]ετ ΟἩχ αά Π.Ι. αἰ1510- 31595 Ἠπίιμα]οοᾶ Τμάτί Ώαπι αἱ 

16. παφρεγενετο ουπι Ν"Αοξα ΙΤ. 99. 14166Η κου ΕιδΙ5ί 335 οὰᾱ ΟΗ1112)9 
οὰᾶ ἘπιΠβΙΡΤοΙος αρ Ζαοαρηῦῦῦ οχἑάἁΣ.,.ς Τϊ συµπαρεγενετο (Τ{ 
συγπ-- επι ΔΕΡΕ) ΟΝΠΙ ΝΕΡΕΚΙ,Ρ αἱ ΡΙεΓ Εις εᾷ (εκ εἀἆ) ΟἩτ α Π. 
1. εδ» 58. ΕπίμαΙΡτο]ος οὰᾷ Βπίμα]έοᾶ Τμᾶτί Ώαπῃ αἱ :: αἱίετο Ίοσο 9] 
συνπαραγίνεσθαι Ἰεββιτ, Το 20, 48 οι συνπαραγενοµενοι, απα{ίιοΥ 

ἑαπέπτη πηηιβοα]{ ἀῑβετυηί. | εγκατ- αἱ ΑΟΡΌΕΙΟΕΚΗΡ αἱ Ρ]θ6γ.... Ἀ(5εά 

ν. 10 εγκ-)υ"Εα ενκατ-. Τῖεπι -λιπον εἳΤῃ ΝΡ ΚΙ 4] Ρ]εγ... ΤΙ -λει- 
πον επι ΑΟΡΌΘΙΕΕΕΑΙΡ αἱ (πα]]15 αρ Βοτί) Βιαίπα]οοᾶ 

1Τ. µοι: οδο (1. 6. 61.) ΕίμαΙΡτο]οµ δ85 (βθᾶεᾶᾶ 2 μοι) µου... Α ΟΠΠ | 
παρεστη: 8Ρὲ συµπαρεγενετο | πληροφοφήηθη εἰ. ΕιββίΣΙ333.., τς 
19, Τ8. 116. 19533 ΚδΟΙ α] Ρας ΕπΙΠΔΙΡΓΟΙ οοά 1 Οεοέοπι πληρωθη. 

Οἱ ΟΗε131 πληροφορηθη, τουτεστι πληρωθη. | ακουσωσιν (639/) επι 
ΒΑΟΡΕΕΑΡ 17. αἱ ετ61θ Εβδ 2,339 ΕΙΠΑΙΡΤΟΙΟΕ 4] ... ς ακουση ΟΙ 

πΙ, αἱ Ῥ]ει ΟΗτ Ειίμα]οοᾶ Τπάτί Ώαπι αἱ | ερυσθην οππι ΔΑ ὃἤ. 
Επϊλα]έοᾶ..., ς ερρυσθην οππῃ ΡΕΕΟΚΙΡ αἱ ρ]εν ΟἩχ Τμάτί Ώαπῃ αἱ 

πο, ρυσεται 5ἴΠ6 εορι]α οεαπῃ καορ” 1. 81. 6133 ΤΙ. 80. ἆ ε ἔνρ (ἀεπιῖὰ 

Ιἰδεγαυίέ αιίεπι) οοΡ Αγ ΕαδηϊσιἍ 1 Ομ5έπιο] ϱχπιο5οΙ Απηοιιι αἱ 
ς ΡΤΒΕΠΙ και οµπι ΡΟΕΕΡΙΩΚΙΡ αἱ Ρ]ετ 6 αγταίγ αθίὮ ΟΗΥ151 αυτο” 

Ἐπίβα]εοά Τ]άτί Ώαπι α1. θεά Εά Ρτο ρυσεται Ἠαρεηί ερρυσατο, Ίέεπι 

4 εξρ νρε]ε {α ἀθπιῖᾶ {οἱ αἱ Ῥνῖπη αἱ ᾖδεταυῖέ (οοπίτα απι Απιθιςισεη 
τεσῖθ {ἰδεταδίθ) | ο κυθιοσ: κ οπι ατου]απα | βασιλειαν αυτου: Ῥῦ(πον” 
πεζθ)εᾷ βασ. εαυτου | ᾧ: Α 56 αυτω | η δοξα: Ἐς αγπὰ ΟΙΗ η 

ΤΙΡΟἨΗΕΝΡΟΕΕ, Μ. Τ. εᾱ. Α. ὄρ 8 

8, 11 



1, 16 
Ας 18, ὰ εἰο 

Μο 16, 25 
Αοι»ί, 29 

Ρι] 25 
Ρν1 4, 20 

882 4, 19. ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Ε΄ 

19 "4σπασαι Πρίσκαν καὶ κύλαν καὶ τὸν Ὀνησιφόρου οἶκον. 
20 Ἔραστοσ ἔμεινεν ἐν Κορώθῳ, Ἰρόφιμον δὲ ἀπέλιπον ἐν Μι 
λήτῳ ἀσθενοῦντα. 21 σπούδασον πρὸ χειμῶνοσ ἐλθεῖν. ἀσπάζε- 
ταί σε Γύβουλοσ καὶ Π{ούδησ καὶ «Ίύνοσ καὶ Κλαυδία καὶ οἱ ἆδελ- 

φοὶ πάντεσ. 
ζ ιά / Ν. . ΄ ό ’ 3” ε - 

29 () κύριοσ μετὰ του πνεύματύσ σου. ἤ χάρισ μεθ’ ὑμῶν. 

19. ασπασαι: Τὃ. 288. 19116ἱ Ἐπίμα]οεοᾶ ασπασασθε | πφισκαν εἰ. 4ο 
{ νρε]ε απ ἀθιιῖά Ἠαγ]”" {οἱ α]βοἨπι «ορ ατπι αθίμ... 4” 98933 4Τ. 
4813 το. τ4. 90. 119. 958. 45ΟΥ αἱ ρ]αδῖῦ σ [αι Πατ]” πιατίαη α 1 αβ]86)111 

(ροζ) βγνταῖ 011195 ΤΠΡΗΥΙ Ο6ς Απιοιι πρισκιλλαν (499, 85ο 

8] -κιλαν), 91. κρισκαν και πρισκιλλαν | ακυλαν: 46. 109. αἀά λεκ: 

τραν την γυναικα αυτου και σιµαιαν (105. σηµ-) και ζηνωνα τουσ 

υιουσ αυτου, Ίΐειι 10914ΐ οἱ Ιεείγαπι .Γεπιίπαε (5ἱ6) εἴιδ εἰ Φίπιεαπ εξ 

αἴποπα Πλ (519) εἴις. 

90. εραστοσ: ὃτ. αάά δε | τφοφι/ιον (15 «οΡ τροφηµον», [α Τγορ/επεώπε, 

{ο]”. Γή πιιπι) δε: Ρ 4. 40. τά. 988. 45Ο οδό (1.6, 61.) ατιι αθίῃ οπι ὁε 

Γ απελιπον «Ἱπῃ ΝΡΕαΑΚΟΙ αἱ Ρ]ετῦῖ (π]]15 αίογ αρ Βου)... ους 1Τ. 
91. 99. 4τ Επίμα]οοᾶ απελειπον (Α Ιαΐ8ί) | µιλητω (ατΡ τοᾶᾶ]ῖ Ἴ16- 

ες): οἳνί 1Τ. µήλητω, Ῥ οδεῖ µηλιτω ... Α µήλωτω. Ῥτο ΜΙ1είί οὐ ὰ 
Ίαεμηι εἰ εί ει 11, Πατ] ΛΜ ΐδε ρτφεΏεηί. | ασθενουντα: ΡΕ ἆ ενρ 

(ποη πες ϱ) ΒΥΤ5ΟΝ Απιζιοι αηίο εν µιλητω Ροή 

9Ι. ασπαζεται οἴῖαπι Ε απι Γα {οἱ οπιπ]ασηπῃ ϱοΡ ουταί.͵,, ΕΕτᾷ 6 νροὶε 
ἀθπιῖά ἨαΓ] αείὮ ασπαζονται | πουδήσ: 98 Ὁ (που 1έεπις) 28. 46. 109. 

191εοΙ ]5ογ3 οδετ(0θο σπουὀ. | λινοσ ϱ{.ΒΥΤΡ πιξ 6τ (λ/νοσ υ{ 901, Αα) πλ; ς 
ε. κα] πια Ειίμα]σοᾶ λζνοσ) ... Ῥ λήνοσ | παντεσ εἰ. Νὸ .... ΑἩ ΙΤ. ΟΙ 

93. 0 κυριοσ π8ᾳ πνευµ. σου: ὅτ. 613" οἵη | ο κυριοσ 5ἶπο αἀάῑίαπι εὐπι 

ν΄εδτα 1Τ. 8Ρ9 ᾳ αεἰμαίς,., Ώπ αάά ήσουαουπῃ Α 91. 114: ἴἴεπι ς 

αάά ιησοιυσ Ζριστοσ εΙΠΙ ΝΕΟΡΕΚΙΡ αἱ Ρ]εν ἆ ε [νς βυταῖτ 60οΡ αΓΙΠ 

Οι Έα μα]έοὰ Τμάτί Ώαπα αἱ Απιοιςί αἱ | ή χαρισ μεθ υµων (αἲ ϱ5 { 
5 νσεἰε ἀθεπιία α1]3οἨπι ϱ0Ρ ΒΥΧΡ αθἴΠΡΡ ΑΤτΠι αρ Ίτερ Εαί]ια]οοὰ Ώαπι 
Απιογβίτοπι Ῥεϊπι; 4Τ, 10965 αἰ]δί απι {α Πατ] {οἱ α]ασμπα ΟΗΥΤδ6 Τμάτι 
ΤΠΡΗΥΙ Οες µεθ ημων, ΒΥΙΣΕΝ Άγπι αρ ἄὐ µετα σου) οµπῃ ΝΑΟΡΟΕ3"Ε 
ακιΡ είο... Ρ"ε{ῦε" ἆ ερρωσο (93 ερρωσ) εν ειρήνη, ἴεπι 63... 806 
αθίἩΙο ΑπιοτβίὗὝέπ ρ]απθ οπι. πο 680, Ῥταείετεα ς (Ξ- αὖὐ ὃσ) αάὰ 

αμην ΟΝΠΙ ΝΕΡΕΚΙΡ αἱ ρ]εν ἆ ο νρ θγταῖν «ορ αθίμΡΡ ατπιαδο ΟΗγῖδ4 

Επίμα]σοᾶ Τμάτε Ώαπι αἱ ΑπιργδίτοὉι Ῥτϊπι ... οπαΙδΙπιΙς οαπι ν᾿ΑΟΕᾷ 

1π. 6133 ΤΙ. ἔρ ααίμῖο Αιηῤγβίνον 

Φαρφβοτῖρίίο: νο 1Τ. ΠΙ] ηὶδὶ προσ τιµοθεο», Ίτετα αθί]ι οἴγο Τὐπιοίμεο ... 

Ἰ. 14. αἱ προσ τιµοθεον ὅευτερα, 115. τελοσ τησ πρ. τιμοῦ. δευτερασ 
ἐπιοτολησ... ΡΕ πρ. τιµοῦθ. β επληρωθη, Ε ετελεσθη (α ετελεσ) 

πρ. τιµοθ. β΄ (α ἵμβαρετ αάά 11.)... Α προσ τικοῦ. β εγθαφη απο 

λαοδικειασ, νμεοᾶ Ιαοηπῃ οαρίἰοῖέ αἆ ἐὐπιοίμειπι 11. εοπέρία ἄᾳ ἰαιμαϊσία, 

απεπιαάπροά πι αθίἩ ἵπ ορἰθία]ας Ιηβογ]ρίίοπο Ῥο5ί ἸΤήπιοίμεο αάά εἰ 

δοτίρία εδἰ ἆωπι εγαί Ι,αοᾶίσεαε ... Ῥ πρ. τιµοῖ. β εγραφει απο ρωμησ 

«Ευίμα]εοὰ 199, πῳ. τ.μοθ. β' (139. η πρ. τιµ. β' επιστυλη) εγραφη 
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]. ΠΙωυλοσ δοῦλοσ Θεοῦ, ἀπύστολοσ δὲ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ κατὰ ποτ, ! εἰα 
’ 3 - ” Ν ’ Α - 

πίστιν ἐκλεκτῶν Ψευὺ καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείασ τῇσ κατ εὐσέβειαν 

απο ῥϱώμήσ, οτε ἐκ δεύτερου παρεστη παυλοσ τω Ἀαισαρι θωμησ 

(14395. ϱωμαιων) νερωνι... Κ αἱ Ρρ]α πρ. τικοδ. δευτέρα" τησ εφεσιων 

εκκληπιασ επισκοπον χειροτονηθεντα᾽ εγραφη απο ρωμησ οτε εκ δευ- 
τεφου παρεστή παυλοσ τω καισαρι φωμησ »ερώνι, 1, του αγιου απο- 

στολου παυλου επιστολη β πφοσ τιμοθ. τησ ἐφεσιων ἐκκλησιασ 

πρωτον επισκοπο» χειροτονηύε)τα΄ εγραφη εἰο αἱ κ. Αἰπιμίετ αἱ]... 

ᾱ ϱ αἲἶ ἐἴπιοίλειιπι 11. (43 ε αἀὰ δοτίφεπθ α τοπια) επρζοιέ ἐπεῖιριέ αἆ 

ἐωπι, ἓ 6 επγί. α ἐἶπι. 11. (6 δεσιπᾶα) ἴπο. αἲ ἐωπι; 8ἰπ εαπρ[ίοί αἆ 

ἐἰπιοί]ιειπι Φεσιιᾶα. Ἱποιριί ατφιπιεπέµπι αἆ ἐίιπι Παρί. απφιπιοπέτα, 

Γποζριιπί οαρϊ(ωία. Ἰαηρί. εαΡῷ. ἴπο. ερἰδιωἶζα αἆ ἑδιπαι, {α εαρζ. αἲ ἐὔπιο- 

ἐλειπι 1. ἴπο. αἆ ἐἰέωπι αγφιπιεπέιπι. Παρί. αἲη. πο. ὀγεῦῖε. πρι. ὀγεῦ. 

ἐπο. οοτρι8 ἐρίδέ.: «ορ δογιρέα Γοπιας, πιίδδα ρεν Οπεβίπιιπι; ΒΥΤΣΕΝ Ππίία 

«δὲ ερὶδί. αὖ Τΐπι. 11. 4μαε δοτίρία εδί ε Ποπια; ΒΥΤΡ Ππῖία εδέ ερἰεί. 11. 

αἆ Τίπι. φιῖ εγαἰ ορίδεορι8 Ῥτῖπιιδ εοοἰεδίαε Ερ]ιεδὶ: ΦΊιαε δοτέρία εδὲ α 

ᾖοπια, «πι δεοιπάιπι δεί Βαιζι σο)απι ΔΕΤΟΠΕ Ο2α6βάΤο [ρπιαπο 

εαἀθπῃ εω ΣΥΤΡ Ἠαρθί αΤΡ... ς (Ξ Εὺ 92) πρὀσ τιµόθεον δευτέρα, 

τῆσ ἐφεσίων ἐκκλησίασ πρῶτον ἐπίσκοπον χειροτυνηθέντα, ἐγράφη 
ἀπὸ ῥώμησ, ὅτε ἐκ δευτέρου παρέστη παῦλοσ τῷ καίσαρι γέρωνι. 
Ῥταείθγεα ΠΙΠΙΘΓΛΙΕΗΥ στιχοι: πρ αἱ ρπ’, κ αἱ Ρία (είαπι Εαἴ]ια]) 

Φοβ’, Ἡ ϱο και δυο, νβευἆ 18οπα γετοιΦ ΟΠ ΧΧΠΙ, Τὸ. φο”, 167. ροή”, αἱ 
ροό’ εἰ αἰίον, Ῥαδδῖπι δὲ. «ππη Ειίηα] ποίαπίατ αναγν. α, κεφφ. ὅ”, 

µαρτιρ. α΄. Τη ἃπι [α εαρ]ία]α 95 ΠαὈοπίατ. 

νάκ 17, ὃτ. 4Τ. 116. 35. 8] προσ τιτο», ΡΕΕᾷ αρχεται προσ τιτου, 

ϱορ α Τιζωπι ἐπο[ρῖέ (1μΑΕῑπος νἱὰθ αηίς) ... 44. 80. προσ τιτον επι- 

στολη, 120. αἱ η προσ τιτον επιστολη ...Ῥ παυλου επιστολη προσ 
τιτον, ΕδΟΙ προσ τιτον επιστολη παυλου, Ἡ αἱ παυλου αποστολου 

επιστολή προσ τιτοχ, 1, του αγιου αποστολου παυλου επιστολη προσ 

τιτον. Ῥἰπη]ίετ 4]... ς παύλου τοῦ ἀποστόλου ἡ πρὸσ τίτον ἐπι- 
στολή. 

1. 1. νησου χριστου «ππῃ ΝΡΕΕΕΘΗΙΕΗΡ αἱ ρ]ετ ἆ ο {5 νροἰθ απι ἀεπιῖά 

Πατ] α11ΔέΠπ σο ΑΥΓΣΟΝ αγπῃ ααἰἩ ΟΗΥ159. Το ΕμιΠα]σοᾶ ΤΗάτί Ώαπι αἱ 
ΗιετΗϊ Απιζζιισἒι (ἁἰ[ογυπὲ εἀά ) Ῥτίπι α].... ΤΙ χριστου (ήσου οσα 

Α 106. 108. 115. ἔα {οἱ αἰἰΔεἈπι ς0Ρ 8ΥτΤΡ Οαβδίοά ... ΡΕΤ" χριστου ἴδη- 
{απι ᾗ κατ: Ἐᾷ κατα 

σοἩ 



» 
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- .) ι] ε 

οτί1ιος ὁ ἐπ ἐλπίδι ζωῇσ αἰωνίου, ἣν ἐπηγγείλατο ὁ ἀφευδὴσ Θεὺσ πρὺ 

ύνων αἰωρίων, Ὁ ἐφανέρωσεν δὲ καιροῖσ ἰδίοισ τὸν λόγον αὐτοῦ η) 

μ α ’ Ν 3 Δ ο - [ό -” 

απέανα ἐν χηρύγματι, ὃ ἐπιστεύθην ἐγὼ κατ ἐπιταγὴν τοῦ σωτῆροσ ἡμῶν. 
. τα ΔΝ α] απία» θεοῦ, 4 Τίτῳ γνησίῳ τέκνῳ κατὰ κοινἠν πίστιν. χάρισ καὶ εἰρήνη 

σολ ρώσων ν Ἡ ο. σκς. Αν ες 
9Ίοβεις απὸ Φεοῦυ πατρὸσ και Χριστου 1ησου του σώτηροσ ηµῶ». 

μα ’ ’ .) /’ / .] ΄ [4 Ν ’ ϱ) 

Ὁ ΊΤουτου χαριν ἀπέλιπὸν σε ἓν Αρήτη, (να τα λείποντα ἔπι- 
Ν ΄ 

Αοί14,20 διορθώσῃ καὶ καταστήσῃσ κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους, ὧσ ἐγώ σοι 

9. επ ουπι ΝΑὈε(θί ΙαπιὈΑ)ΕΙΚΙΡ εἰς... ΡΆ εφ... ΕΘΒ εν, πὲ εἴίαπι 5 ὅτε 

6ρε, 4 ε ἔνς ὖι δρεπι ... ΙΤ. ὃτ ( ἰεδίε Έτερ) 108. ο5ὲξ οπι | επηγγει- 

λατο: ΑΤ. προεπηγγ. | αψευδησ: α αψευστοσ, Ε αψευτοσ | αιωνιων: 

ΕΕΓΑΕΣΕ αιώνων 

3. Ἐᾷ φανερωσεν | εν κηρυγµατι: πες Βαῦ., 4πεΙη 5εεή ευπί 60 52 
η, Τη8]6 ἰθβίμίας ο8ί ἀείετο ἆ | ὃ: 28. 106. 108. οδοῖ κδετ αἰδ ο | 
Σπιστευθην εγω: 1Τ. εγω επιστ. 

4. χαρισ: ΙΤ. αάὰ υμιν | και ειρήνη (0) εππῃ Νο”ΡΕΕΦΙΡ 1Τ. τὸ. 191. 
ἆ εξΡϱνΕ Ρο ΒΥΤ5ΕΝ «ΟΡ ΑΥΠΏ Α8ίΊΟ (5εἆ Ἰιαθεί ειρην. σοι και χαρισ) 

ΟυΙπί 4465 (αζ Τξωπι ωεγο: ἄταΐία εἰ ρα α ἄεο ραΐνε εἰ Οίδίο Πεβι 

φαζυαίέογε ποφδίγο) Ο0ΗἨτ159 ο 194 οἱ 11651 (άῑοῖί ἵῃπ πα]]α αἰία Ῥαυ]απι ερῖ- 

εἰπ]α η]ςί 1 Τίπι 1, 2 τον ελεον ΡΤΑΘΙΩΙΒΙΑ56: διατί τῶν ἄλλων ἐπι- 
στολῶν οὐδαμοῦ τὸν ἔλεον προέταξεν ἆλλ ἐνταῦθα;) Ώαπι (α4 1 Τΐπη 
1, 9 οὐδαμοῦ τὸν ἔλεον ἡ ἐνταῦθα ὠνόμασε) Ηϊεταϊ Απρτοτη 11 
(1. 6. 5323913 οείεγαε ΟΠΙΠΕΡ -- εχεθρία ερ. αἆ Ἠεῦτ. - ἰαΐεπι εοπέίπεπέ δα- 
[ωέαἑίοπεπι, πδὲ (ιο αἆ πι. ἵπ ιιέγαφιε ὑπέεγροπίέ πιεεγἱοογαίαπι αἴς) 

Απιζιοι Οᾳβεῖοά α].... ς (Ξ-- Βα) Ίωη ελεοσ ειρήνη επι ΑΟΝΚΙ, α] Ρ]εν 
{ο (415. ελε. και ειρ.) Υ1Ρ αείΠΡΡ (ειρηήνή σον και χαρια και ελεοσ) Τ]μάτί 

Ταπηϊχί ΤΠΡΗΥΙ Όεο | πατροσ (νὶᾶς απίε εἰ. ΟΠ): 1Τ, αεί αάὰ 
ημων | και 5Ίπε κυριου εἶπι ΝΑοΡ”Ἱ 1Τ. τὸ. 120. ἆ ε ΥΕ Ρο εοΡρ ΑΠΩ 

(ξεά Βιαοί ]εεί1ο) Οµτίπί4466 Τ]άτί ΗΙεγῆϊ α]... ς καν κυριου οµΙῃ ΡΕ 

ἘΟΚΙΡ ο] Ρ]ετ ἔς θγγαίγ αοἰῃ ΟΝΤ Βαίμα]εοᾶ Ταπῃ αἱ ] χριστου ιησου 
οππη ΝΑΟΡΊ ΙΤ. Τδ. ἆ  νΕ Ρο «ορ ατα (αἱ απίθ) Οτίπί Τμάτί Ηιετῆς 
8] ...ς ιησου χριστου οἶπι ΡΕΕΕΟΚΙΡ αἱ Ρ]εχ (120. οἱ (ησου) ἐρ 

ογταίτ αεί ΟΥ Ευίμα]σοά Ώαπῃ αἱ 

5, απελ- (49) ουπι «ἵαορ κα 17. 928. 81. 45. 57. 6133 τὸ. 11933 197. 
α] 019645 Βαβείῃ 253 οχοάᾶ δ,,, ς κατελ- ΟΝΤΏ ΝΕΡΕΕΚΙΡ αἱ Ρε Βαβθᾶ 
Οµν Ειίλα]εοά Τ]άτί Ώαπι 4]. Τίεπι -λιπον «ΠΠ ἈΡΕκ 1τ. 91. δτ. αἱ 
Ρ]ες, Ἰΐεπι Οτ Βα5 τε]] ... ΤΙ -λειπον επι ΑΟΕΕΑΙΠΕΡ 4Τ. 19Τ. αἱ (νὶκ 

τη) | τα λειποντα: ΤΗΡΗΥΙ τα ελλειποντα ... 1Τ. ο5ΕΣ (1. 6. 61.) κα- 
ταλειπ. (οπιἵβ5ο τα) | επιδιορθωση οππῃ πορυζθίες" Ἴκιρ 17 (-σει) 

9τ. ΑΤ. τὸ (5εἆ διορθ.) αἱ Ίοηρε ρία Οτ9δ45 Ῥαφειμ30ἳ εχεαᾶ ὃ (Ἡν 
Ἠϊενετ Ειί]λα]σοά Τ]άτί Ώαπι α]. δίο επῖπι Ἠΐει αἆ Ἡ. ]. ,,οπιπε φιοᾶ 
σογγἰφέέμγ ἔπιρεγ]εοίιπι ἐδί. Άαπι εἰ ἵπ «ὤπαεσοο Ῥγαεροδιίομῖς ααἰεοίίο, 
αιια εογθέηγ επιδιορθωση, ποπ τᾷ ἔρβωπι οπαέ φιοᾶ διορθωση, ἰᾷ εδἰ 

«ΟΥΣΙΡ6Υ85, 8εζῖ μὲ ἑέα ἀἶσαπι 5αΡθχςοχτῖρετθς. Ταπιεπ πρὶ αβετί Ιδία 

Ῥαπ]ϊ νετθα, πἱρε]θβ1 ϱἰβΕεξᾶε2, ουπι Υρ σο)γίφαδ Ροδιυϊξ... δα Ώπ επι- 
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΄ 8 - 

διεταξάµην, ϐ εἰ τισ ἐστὶν ἀνέγκλητοσ, μιᾶσ γυναικὺσ ἀνήρ, τέκνα 
” / νι - 
ἔχων πιστά, μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίασ ἢ ἀνυπότακτα. ᾖἵ δεῖ γὰρ 

ΔΝ 3 / 2 / ο ε νά 3 / Δ 2 / 

σον ἐπίσκοπον ἄνέγχκλητον εἶναι ὧσ Ὀεου οικονόμον, µη αυθάδη, 
Δ 32 . ΔΝ ’ Δ ’ Δ στ) ο 2 Δ 

μὴ; ὀργίλον, μὴ πάροινο», μὴ πλήκτην, μὴ αἰσχροκερδη, ὃ ἀλλὰ 
.. ’ / / μά ε) ” 3 

φιλόξενο», φιλάγαθον, σώφρονα, δίκαιον, ὅσιον, ἐγκρατη, 9ϐ ἄντ- 

εχόµενον του κατὰ τὴν διδαχἠν πιστοῦ λόγου, ὕνα δυνατὺσ ᾖ καὶ 
-- 3 ” ως Ν 

παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλία τῇ ὑγιαινούσῃ καὶ τοὺσ ἀντιλέγον- 
.. ) πλ Δ ΑΓ 4 / ’ Δ 

τασ ἑλέγχειν. 10 Πισὶν γὰρ πολλοὶ ἀνυπότακτοι, µαταιολόγοι καὶ 
, - - τσ 

φρεναπάται, μάλιστα οἱ ἐκ τῇσ περιτοµήσ, 11 οὓσ δεῖ ἐπιστομί- 

διορθωσησ εππι ΑΡ᾽Ε"ξα αἱ νίκ πια (πα]]15 αρ Βοτί πες αρ Μ{{μαε!) 
Βαφείῦ εχεᾷ 8515 (564 ϱ3 επαγορθωσησ, Ε6 δειορθωσησ) | καταστη- 
σησ: Ε61, 115. α1 οι" ϱδΕΙ α] -στησεισ 

. ανεγκλήτοσ: Ἑ ανεκκλητοσ (πο 1ΐθπα ν. τ) 

.«Ἐς αυθαδην (5εᾷ πἴεταιθ λυ- Ρτο αὐ-) αἱ αισχθοκερδην 
« φιλοξενον: ὅ9. φιλοπτωχον | σωφρονα: ο Ηἰεγίι τό: δέ αμίεπι 

ερίδεοριιδ εἰ Ῥαά]ςιβ, ΦΊιεπι 6γαεοί σωφρονα υοεαπί, εἰ Πιαἰΐπιιδ ἐπίογμγες 

υετὸὲ απιδἐφιάϊίαίε ἀεοερίιβ ργο Ῥιᾶϊσο Ρταάσπίεπα ἐγαπδίιζαί. Ηκυεηί 

γετο ἆ ο ἔσνρ ΟΥΡΙ19 Τ,οἵἳ [194 αἱ εοὐτύπι, παδὸ ἑαηίμπα ϱγιάεπέεπα, | 

οσιον: κ 114. ΟΠΙ; πι απΠίθ δικαιον Ῥοή. Ἠιγδάδ πια]ο Βαῦ. 49 ἆ, 

εἴπδαᾳπε 6ΓΓοΤΥ6Πῃ ταραίϊεταπί 6ὐ ὦπ Ίωπ; ἆ οπίπι πιηίπιο ΟΠ ὀιχαιον 

οσιον. | εγκρατη αἱ ΝΟΚΗΡ οίο... ΑΡΕΕΟΙ αἱ εγκρατη:: ο αὰ 1 Οο 
τ, 9. 9, 36. Δοὶ 94, 95. α1 ὅ, 98. 9 Ρε 1, 6. 

9. την διδαχην: ὃΤ. Τ4 958. α1596Υ οπι την | υα: εβῖα 1Τ. Τὸ. 6 αἆά 

και, 5εἆ 11. Τδ. 156) αἱ6 οορ πιὂὸ { νρο]ε (που Ίέθπι απ Για”. α1189Ππ.) 
Τ,εἳ [154 ΗΙετΗΐ αἱ οπι και 564 | εν τη διδασκ. τη υγιαινουση (Έα υγει- 
εννουση): ὃ. ὃτ. ΑΠ. ὅτ. Τ8. 106. 108. 119. 116. αἱ ραιο Βαφείῃ 353 εν 

τη υγιαιν. διδασκ. ... 1 161194 οπι τ. υγιαινουση ... Α τουσ εν παση 
Θλιψει 1 ϱξ 9 Όο 1, 4 | ελεγχειν (41. διελεγχ.): 1098 αάά μὴ χειρο- 

τονεῖν διγάµουσ μηδὲ διακόνουσ αὐτοὺσ ποιεῖν, μηδὲ γυναῖκασ ἔχειν 
ἐκ διγαμµίασ᾽ μηδὲ προσερχέσθωσαν ἐν τῷ Φυσιαστηρίῳ λειτουργεῖν 

τὸ Θεῖον. τοὺσ ἄφχοντασ τοὺσ ἀδικοκρίτασ καὶ ἄφπαγασ μαὶ ψεύ- 
στασ καὶ ἀνελεήμονασ ἔλεγχε ὡὧσ Θεοῦ διάκονοσ. 

10. πολλοι 5ΐπθ καν ΟΝΠΙ ΝΑΟΙΡ 1Τ. α5ΟΓ αἱ50 απι”" ἀαπι]ά ο «ορ βυτυίτ 
ατπη αθἲἩ Ο16πιδῦ ΟΠΥΠΙο5οΙ Τμάτιεά ΑπΙοςΠΙ084 ϱΕ10589 ΤΗΡΗΥΙ Οες 

Απιργςίνες ΗΠι996 αχθά εγα5πι Ααρτοπιδή (1, ϱ, 3600)... ς (584 09) ΤΙ 
αᾶᾶ και ομπι ΡΕΕΘΚΙ, αἱ ρ]ᾳ (ἀδοΓ και πολλοι και) ἆ ε {6 νςσ ΟΗτδ01 
Ἐπίμα]εοᾶ Τμάτιζοά 1 Ώαπι Τιοἳ{154 Η11556 εἆ θοποά Ἠ]ετῆΐ αἱ | µαταιο- 
λογοι: ΕξΙςΡ Τὸ. Τ4. 1925. 9598. α5ΟΙ ο86Ι αἱ Ρ]αδῖ0 σ ΒΥΙ5ΣΟΒ ϱ0ρ (5εά 
οπι και 84) αθίὮ Όεε Ηἰαγθδαί ”Ἱ (56ἆ πο α Ἡ. 1, πθοβΕ5812) ρταεπω 
και, Ίτειη 1Τ. ΡταετΏ εργαται ὅολιον | μαλιστα (Εα μαλλ- αἱ α 1191) 

ο ΠΠ ΝΑΕΕΙΚΙΡ αἱ οπιπὺἶ ἆ ο {5 νρ τε]] είο... Ιωπ αἀά [δε] οππι ουδ 

Έξι ἀεπιῖᾶ αθἰ]ι ΤΗΠΡΗΥΙ Ηιετίί τοῦ (πο 1{ειπΊ0δ πος αὈ1) | εκ τησ πε- 
ριτοµ. ο. ΝΟΡΙ 1Τ. Τδ.... ς μη Τί οἱη τησ ο. ΑΡΕΕΕΟΚΙΡ αἱ Ρ]ετ δίο 

11. δει: 11. χρη 

ο - ὦὢ 

1 Τί 5, 958 
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|) [ο ιά 3 32 / / ο] Λ -- 

ζειν, οἴτινεσ ὅλουσ οἴκουσ ανατρέπουσιν διδάσκοντεσ ἆ µη δεῖ 
5 - ’ ’ - / - 

αἰσχροῦ κέρδουσ χάριν. 12 εἶπέν τισ ἐξ αὐτῶν ἴδιο αὐτῶν προ- 
να η ” , « 

φήτησ᾽ Κρῆτεσ ἀεὶ ψεῦσται, κακὰ θηρία, γαστέρεσ ἀργαί. 19 ή ᾽ 
’ α 3 Ν 2 / λα. ο, εν 3 Δ ώ ’ 

μαρτυρία αὕτη ἐστιν ἆληθησ. δι ἤν αιτία» έλεγχε αυτοισ αποτύ- 

µωσ, ἵνα ὑγιαίωσιν ἐν τῇ πίστει, 14 μὴ προσέχοντεσ Ιουδαϊκοῖς 
/ ΔΝ 3” - ευ) / 3 / Δ 2 η) 

μύθοισ καὶ ἐντολαῖςσ ἀνθρώπων αποστρεφοµένων τὴν αλήδειαν. 
μα - πως . λ Ν 

15. πάντα καθαρὰ τοῖς καθαροῖσ' τοῖς δὲ µεμιαμμένοισ και 
3 Δ .) Ν - Νο ος - Ν 15 

ἀπίστοισ οὐδὲν καθαρόὀν, ἀλλὰ µεµίανται αὐτῶν καὶ ὁ νοῦσ καὶ ἤ 
Ν ( ν δς - ΜΥ ῤ 2 - 

συγείδησισ. 16 9εὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι, τοῖς δὲ ἔργοισ ἀργοῦν- 
ς ν σσ το) πι ον ” Γ ” 

ται, βδελυκτοὶ ὄντεσ καὶ ἀπειθεῖσ καὶ πρὺσ πᾶῶν ἔργον ἀγαθὸν 

ἀδόπιμοι. 

11. χαριν’: 1096Γ αάά τὰ τέκνα οἱ τοὶσ ἰδίουσ γονεῖσ ἑβρίζοντεσ ἢ τύ- 

πτοντεσ ἐπιστόμιζε καὶ ἔλεγχε καὶ νουθέτει ὧσ πατὴρ τέκνα (ρ]ατα 
ν]έα αἱ οἱβρίζοντεσ, γουθέτη, γονῆσ «ΟΥΓΕΧΙΠΙΗΒ) 

19, ειπεν 8ΊΏ6 δὲ ΟΠ ΔΕΑΟΡΕΙΚΙΙΡ αἱ] {6γθ ΟΠΙΠ ἆ 6 Υς τοα]] Ο1απιῦδθ εἰς 

«νεα Ερ εορ αἀᾶ δε, Ἰίθπι 116. γαρ | ιδιοσ αυτων προφ. (οί εἰ. 
19211 Αοομβαδίέ αιίεπι εος Ἠοπιέτιι ργοργζμδ ἱρδογαπι ΡΥοΡ]ιεία, 4186 εκ 

Ἠπίας ]οοῖ Ἰπαίαίίοπαο ν]άεπίατ βοτ]ρία): Ε8Τα8Γ ]εο15.” 01]απιδδο οπ 

αὐτων | ϱ” Τὸ. ψευσταισ (αἴετᾳπε Ρ81]]ο αΠΏ{ε κρηταισ) 

19. εστιν αληθησ: ΤΕ ἆ ϱ Ενρ «ορ Ηἰετᾶϊ α] αληδ. εστ. | υγιαινωσιν: 
1, 48. 056Σ 191]8Εί -ψουσιν | εν τή πιστει εἰ. Ῥαςείῃ 5086 μα, Πεπἁε[ρ 
να Οτπίά,δδι ΗΙοτΗί Απιογαί α].... κ 4τ. 919. οπη εν 

14, εντυλαισ: τα Τμᾶτί ενταλµασιν ... 4Τ. γενέαλοχιαισ, 1μοὶ [113 πιεη- 

ἀαοῖϊε, 5εά βαΏβεαιΙίατ: ἐε ἐπογερεππις αἶφιιε οὐζυγφεπιιιδ - οι: υοζμεγίδ 

ἀεί πιαπαᾶαἰῖε ἄετελίοίὲς Πιοπιύπωπη Ίιαεγεγε Φίαςρ]ιεπιῖι αέφιιε Πιαπιᾶαίῖδ. 

18. παντα 5ἶπθ µεν εσπι Ν"αορ Ε"ξαρ 17. 46. 6133 109. ἆσα ερ νςδ αΤΠι 
αθἰἩ ΟΥ5)455 (παντα γινεται καθαρα) Ώαπιρασβ]]558 Τοετίζοτοη 10 ΟΥγρ"5 

Νοναἰδ15 Η]ετῆϊ α] ... ς (64000) αάά µεν εαπι ΝΟΡΕΕΊ"ΚΙ, αἱ Ρ]6Υ ΑΥΤΡ 

ΟΗτδύ9 Ἐπίμα]εοά Τμάτί Ώαπι 4]. Αἀάπηί νετο γαρ «ΟΡ 8ΥΤ5ΕΏ (πΟὮ 
ΟΥ): Ρο ἸαὈεί αἱ οπιπε. Ο6 εἰ. Ο1επιδόᾶ παντα ου» καθαρα τοισ κα: 

Φαροισ λεγει, τοισ δε µεμιασμενοισ εἰς | µεμιαμμενοισ (03 µεμιανμ-) 

οσπι ΝΑορ”τ, 1Τ. 91. ΑΠ. αἱ ρἱαβ10 Οµτ Ειίμα]σοᾶ, Ἱίαπι Ρ 109. 118. 
ἀδοτ {96 (19) µεμιαμενοισ εἰ ΕΕ µεμειαμεγοιςσ ... ς μεμιασμεγοισ οἈπῃ 

Ῥυζβίες 9Τ. αἱ Ίοηφο Ρία, Ἰίεπι (αέ οετίε εἀϊϊ δαπ{έ) Ο16πιδδ Οτδ 95 
Ἠρ]ιχ το Τπάτι Ώαπι αἱ | χαι απιστοισ (8εΙΠΡΡ τοισ απιστοισ 8ΊΠ8 

καν): αεἰἩτο οπι. Μα]α (6) 97 αᾱ ,,αθίμτού” αἀἁππί οἵαπα , Ἠτει Απιουςη 

174. νετο αρ 972 ΟΠ και απιστ. οιδ. καθ. αλλα μεμιαντ. 

16, ειδεναι: δΤ. ΡΙ8ΕΠη µη | απειθεισ: Ῥ αυθαδεισ | και απίε προσ πα» 
εἰ. νο... Ν” 6ϱ0Ρ οπῃ | αγαθον αἱ. Νᾶ.... Νἲ ΟΠΙ 



ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 2, τ. 88 

1. 

1 σὺ δὲ λάλει ἃ πρέπει τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλία. 3 πρεσ- 
βύτασ νηφαλίουσ εἶναι, σεμνούσ, σώφρονασ, ὑγιαίοντασ τῇ πίστει, 

τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ  ὃ πρεσβύτιδασ ὡσαύτωσ ἐν καταστήµατι 

ἱεροπρεπεῖσ, μὴ διαβόλουσ, μὴ οἴνῳ πολλῷ δεδουλωµένασ, καλοδι- 
δασκάλουσ, «4 ἵνα σωφρονίζουσιν τὰσ }έασ φιλάνδρουσ εἶναι, φι- 
λοτέκνουσ, Ὁ σώφρονασ, ἀγνάσ, οἰκουργούσ, ἀγαθάσ, ὑποτασσο- 

µένασ τοῖσ ἰδίοισ ἀνδράσιν, ἵνα μὴ ὁ λόγοσ τοῦ Θεοῦ βλασφημῆται. 
ϐ Τοὺσ νεωτέρουσ ὡσαύτωσ παρακάλει σωφρονεῖν ' περὶ πάντα, 

Π. 1. α πρεπει: 17. οπι | Ε υγειεννουση, Ίΐεπι ν. 9. υγειεννοντασ 

9. πρεσβυτασ: 2. 44. Ο3ΕΤ ΒΡΕ πρεσβυτερουσ | νηφαλιουσ (Ε -λειουσ) 

ΕΠΙΩ ΒΑΟΕΗ 17. αἱ δαΐ πια Βαβείμ3ᾖ91 01515 Τμάτι αἱ... αρ αἰ16 
Βπίμα]οοᾶ Οες νηφαλαιουσ, Ρ.ΕΚ α12ὸ Ώαπη νηφαλεουσ | σωφρονασ: 
πετίαπέ Ἡ. 1]. (ε[αᾶ 1, 8) ἆ ε Ες πιδὸ νρ ῥγιᾷεπίεβ, ΗΙετΏί νοτο ιιάίσοφ 

8. πρεσβυτιδασ εἰ{. Ο1επιθ”” Οτεκὶ ο 318... 44. πρεσβυτερασ (17. πρεσ- 
βυται). Οἱ εἰ. ΟΥ333 ὅπου κελεύονται ἀνάλογον τοῖσ πρεσβυτέροισ 
πρεσβύτιδεσ (εοᾷ] -τεραι) εἶναι καὶ καλῶν διδάσκαλον (εοᾶ1 καὶ κα- 
λοδιδάσκαλοι). | καταστηµατι(ἀ ε {ρ νρ λαδίέµ): Ε κατασχηµατι, α 
καταστηµατι 964 Ίη Της: ,,σχηµα Κ στηµα΄΄ | νεροπρεπεισ (ΗΒ νερωπρ.) 

ΕΊΙΠΙ ΝΑΡΕΕ(Η" ΕΙΡ 4] Ρ]εγ ΥΥΡ 1ης τε Οτεαί οοτ 319 Ῥαβείλ 351 οχοᾶά γεῖ 
Οµσ Ἐπιμα]οοᾶ Ώαπῃ α]... ο”... 1Τ. 91. 87. Τὸ. 11633 141εο ΣΧ (0]απιθ5 
Ῥαβ251 εἆ Ῥεπεᾶ ᾳχοᾶᾷ οπιν Τ]άχί «πρεπει. Τεπι δαπείο (Απιῦτςί ὧπ δἑαέι 
Ῥεζἰφίοπε ἄἱφπο) νε] 5Ιπη]]1έεχ (αἱ ΥΤΡ ἀἄεσεπίε δασετζοίζπι) ἃ ϱ {ἔν πιδὸ 

νς οοΡ βγταίτ αγπο (αθε{Ἡ 106τε) ΗΙατῆῖ Απιργβέ α]. 8εᾶ ο{ Ἠῖετ αἆ η. 

1. ϱαῦ β]πί ἵηπ ἨαὈίθι θαπείο, 9ἱνε αἱ πιε]ῖας Ἱερῖίας ἵη ἄχαεςο, ἐν κα- 

ταστ. ἱεροπρεπεῖσ, αἱ 1ρ86 ᾳποφιθ ΘΑΤΗΠΙ ΙΠΟΕΒΒΙΒ ϱ{ πιοίας, να]ίας, 

ΒΕΥΠΙΟ, 811εηβίαπι Ύπαπιάαπι ἀθοοσῖ 5αοτί ργβείεταπί ἀἰρηϊίαίεπι. | 
μηδε οινω ΕΠΤΏ ν”Α0 Τὸ. (ΥΥΣΕΙ µηδε διαβ. µηδε -- καν καλ.)... ς Τη 

Τ1 µη οινω (:: εἴ 1 Τήη ὃ, ϐ) οππῃ ΝΕΡΕΕΘΗΚΕΙΡ αἱ Ρ]οχ 1 νρ τε]] Οεπι 
Ῥα5 Ον Επίμα]οοᾷ ϱίο 

4. σωφοογιζουσιν ΟΠΠ ΝΑΕΘΗΡ 129. 056 Ειίμα]εοά... ς σωφρονιζωσι 

6ππα ΒΕΟΡΕΚΕΙ, αἱ Ρίεν Ο]επιθῖΣ Οτεαί ο0ς 319 Βαβεί!μ291 ΟἨτ Τμᾶτι Ώαπι 
δ] | φιλοτεκνουσ: Κ οπι 

δ. οικουργουσ (9) ουπη ν”Αορ"Έξα 8Ρ9 (οί ΒιερΗ. Τ168, 510 οἰκουρόσ, 
οἰκοιργόσ, οἰκουργέω. Ο8 εἰ. ΟΙεπιτο 1 τὰ κατὰ τὸν οἶκον σεμνῶσ οἱ- 
κουργεῖν ἐδιδάσκετε) ... ς οικουρουσ 6ΙΤΏ ΒΕΡΕΗΚΙΡ α] Ρ]6Γ ΦΥΤΡ ΠΡ 6: 

Ο1επιδῇ Βαθειμ351 ΟἩτ Βιίλα]εοὰ Τμάτί Ώαπι 4] | υποτασσοµενασ: 
η ν σ α]ήπιαπι ϱχ ν εβιείαπι. Ὑϊκ Ίρβα Ρτῖπια ΠΙΑΠΗ. | ο Λογ.τ. Φεου: 

ϱ 5. ΒΥΤΡ απ αάἆ και η διδασκαλια (:: εί 1 Τΐπι 6, 1) | βλασφηµηται: 
Ρ οτ3 413 116. 1Τ9, 8Ι356Γ -μειται 

6. τουσ: 61”” 115. ΤΡΗΡΗΨΙ οπι | σωφρονειν: 5 Τωπ Τϊ Ροβί Ἠαπο νοσθπι 

1 Τ19, 9 
8, 11 

5, 14 

16 9, 1 

ἀιβηηριυηῖ, περι παντα ΟΠ 8εᾳᾳ «οπ]πηβεηίεΒ, πες αΠίετ Ὁ ἆ ΑΥΓ ΄ 
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Ν / / - ελ ε] - ο 3 

επτά, 1 σεαυτο» παρεχόµεγοσ τυπον καλών έργων, ἐν τῇ διδασκαλία αφδο- 

1Τ16, 1 
Ἠρ]μϐ, 5 
1)69,18 

/ ώ ων / σ 4 

ρίαν, σεμνότητα, ὃ λόγον ὑγιῇ ἀκατάγνωστον, ἵνα ὁ ἐξ ἐναντιασ 
-- ΔΝ ” ’ κ τε -- - / ’ 

ἐντραπῃ μηδὲν ἔχων λέγειν περι ἡμῶν φαῦλον. 9 «4ούλουσ ἰδίοισ. 

δεσπόταισ υποτάσσεσθαι, ἐν πᾶσιν εὐαρέστουσ εἶναι, μὲ ἀντιλέ- Ὦ » µη 

αίτ οορ αεί] ΟἨχΥγ5 Τμάτί. Βοαᾶ ταοϊβεῖπιο Ἠϊετ αἆ Ἡ, ]. αἰίεταπὶ «ΟἩ- 

ΙΠΠςβΙΟΠΕΠΙ Ῥταεσαρῖδδο Ῥμΐο. 0 ἴσεί, αἲί, ,ιφιϊάαπι ἄε Παξοί, 

(οᾶ ἆξ οπι ἄε Ιιαἰϊπις) ἔία εἰθύπιεπί Περεπᾶνπι: Ἰπνεηθα αἰπη]]έοτ Ἰοι- 

ατα τί Ῥαά1οἳ Βἰπί, εἰ φοδίέα ὕπ]εγαπί: ἵπ ΟΠΠΠΙΡΙΡ {6 1ρβΙΤη ΕΟΣΠΩΔΠΙ 

ΡΙΒΕΏΘΠΦ ὮΏΟΠΟΣΙΠΗ ΟΡΕΥΊΠΗ, {απιέπ δείαπειιδ η οπηπῖθας΄' αἆ διρεγίογα 

ε9δε τεζεγεπᾶιπι, τᾷ εδί ,,Ποτίατα αί ραᾶ1οὶ α]πέ ἵη οπιπῖρ ας’. Φοζεπάιπι 

«ποφιιθ εδί «ιιοᾷ οοπἰζπεπέῖα Ίιοτι βοζιπι ἴπ οαγπζ οφεγε εἰ απϊπιὲ οοπειι- 

Φἰδοεπέία, θεᾷ ἴπι οπυπῖδιιδ τεῦτιδ πεοεδδαγία δὲ είο. Ο{ οἱ. Τιοῖ(155 ..- αἱ 

φούὐγοῦ εἶπέ ἔτι οπιπτύιις. εν οπωιία {ο ἕρδιπι ΤοΥπιαπι μγαεδειδ ὀοπον. ορέ- 

γι οἷς 

«περι παντα: Ῥ περι παντων ... 1. δἱ. 94. 9τ3 Τὸ. πδοι Τ]μάτι Ώατα 
περι παντασ (Ίτεπι Αιρεχοά αιβοςί119 σὔνσα ΟΠΙπΕΘ), Αἰηια ἔωπα Ρτο 
σεαυτον ϱ" (ἆ ὕπ οπιπ{διφ) 1. ὃτ πδοῖ 0Ἠτ516 Ώαπι εαυτον ρταεβεηῖ, 

Ίη Βεπ]ρίυτα νετο εοπηια ΠΑΣ ΗΤΑΟΕΑΧΥΤ- ρανῖ ἵμτο παντα 

σεαυτ. εἰ παντασ εαυτ. Ἱερὶ ροΐθβί. | παρεχοµ. τυπον ΕΠΙ ΝΕΑΟΡΕΕ 

ΑΚΙΡ αἱ {ετο ΟΠ ἆο ίσνςρ Οἱ Βπί]ια]οοᾶ Τ]ιάτί ταΙ] Απιρτςί α] ... 

κ” 190. Τ,οἵΓ155 Ἠϊεγ αἆ Ἡ. 1. τυπ. παρεχ. | αφ8δοριαν (9’) επι ν“Αο 
ΡΕ" ΚΗΡ 1Τ. 993 91. 4Τ. αἱ {ετοῖῦ Ίλαπι Οεσξοπ, Πέοπι ΕΡΤᾷδτ αφθο- 

νναν (εου[α8ἱβ ΗΜίεοτίς ϱ αἱ )... ς αδιαφθυριαν επι ΝΕΡΕΕΣΊ, αἱ ρ]α 
(18”". 90. 106. αἱ Τμάἀτίεοᾶ αδιαφοριαν) ΑΥΤΡ ΠΕΡ ΕΙ ΟἩτ Τμᾶτί αἱ. 

Ῥταείθγεςα ο Τὸ. 80. 8Ρ6 (156Υ3Χ Ῥοδί σεµνοτητ.) ασπι ΟμτοπιααΗἩ δ,Σ 

(6.1155340) αἀά αγγειανν 5ἰπη]]έος ΒΥΙΡ | σεµνοτητα: ς (ΠοἩ Ίΐθπι 

ςε 40 Αα) α4ὰ αφθαρσιαν εππῃ ΡΕΕ3 ΚΙ, ὃτ. αἱ ρ]1β50 ΦΥΥΡ της 5Η α γι 
0Ἠσπποδο1 Τ]άτί 

ευγνητ 1. 191. οδοί ὑγιᾶ ... α Όγειην, Ἐ υγεινη. Οἱ αά 1, 9. 9, 1 οί 9. | 
µήδεν εχω: ΟτΡῖον 1 Νοιιδῖ αάά τι, Ἱίεπη ΟἨΓΙΠΟΡΟΙ | λεγειν (κ ἵν- 

ερίθ εχειν) Ίος Ίος 6ΙΠΙ ΝΑΟΡΕΕΑΡ 14. 17. ὃτ. 43. Τὃ. 91. ἆ ο (πεί 

Ἰαθεπβ φπιοᾶᾷ ἀῑἴοενε ἆε πιοδῖδ ππαζωπι αἴετᾳιϱ) σ (πζμίῖ Παῦεπς ἀἶσενε ὧο 

πιοδίς ἐρ6) Απιογβί (ωζ] ιαδεις ἄἶσεγε ἄε πιοὺῖς αἰθπιιπι γερτε]ιειβίοιπε) 

αγγαίτ αείῃ Οτρῖον (αἱ απίε) Ερηγτ Τπάτί, 1έαπι πιζ]άζ Πλαβοεης πιαζηγι 

ἄίοεγε ἄε ποδίο { νς Τιμοῖ (155 σορ (8εἆ ἆε υοδΐ9) ... ς ΔΠῖο φαυλον Ροιι 

επΏ ΚΙ, 3] Ρρ]οχ {οἱ ατπι Οµτ Επία]εοά Ώαπι Ηϊοτῆϊ Αιασρδδ4, Τήῃοτο 
Π.Σ: πῦαῖ Ίιαῦεπς έωτρε αιέ πιαῖιπι ἄε ποὐίο ἄἴρεγε. | περι ημων ουπι 

ΔΑΟΡΕΕΟΚΙΡ αἱ Ίοηρο Ρ]α (139 1.6. οπΊΏ αρ Βοτ) Ιέ νρ Αυτα!) τί α εἰ] 

Ονρτον Οµσ ΕαίμαΙεοά Ώαπι αἱ 1οἳ[195 ΗΙΙΨΗΤ Αιρρ5 Ηἰονῆί Απιυγδέ 
8)... ς (- α) 54) περι υμων ουπῃ Α 8] πηα ορ ΕΡΗΥΣΤΤ (ροβέ φαυλον 
αᾶά πραγμα) Τπὰάτί 

«δουλουσ... ϱ ὅουλοι (ἆ ο δεγοῖ, εἰ βεη 1 ιά δὐιθ), 4 παιη πιά 

]εείίοπεπι Ἰά αιιοά δεφπίαχ υποτασσεσθαι ἵῃπ -σσεσθωσαν πιίαξιιπι 

εδί πιαµι επιεηάαίγίεο αἶιδα Ρργαεςθδδίὲ Γῦ ΠΟΒΙΓΙΙΗ. (Ρ0Όθίο ϱ0ΓΓ6Χ6- 

ταπῖ ὁουλουσ.) Αάάῑί απίεπῃ αἲ ᾳ δε. | εδιοισ δεσποταισ επ ΝοΕβτα 

ΚΙ, αἱ ρίει σ Οἳν Επαίμα]εοά Τμαάνέ Βαπι α] ... Τί δεσποτ. ιδιοισ οπη 
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γοντασ, 10 μὴ νοσφιζοµένουσ, ἀλλὰ πάσαν πίστιν ἐνδεικγυµένουσ 

ἀγαθην, ὕνα τὴν διδασκαλίαν την τοῦ σωτῇροσ ἡμῶν Φεοῦ κοσμῶ- 
σιν ἐν πᾶσω. 

11 Ἐπεφάνι γὰρ ἡᾗ χάρισ του Θεοῦ σωτήριοσ πᾶσιν ἄνθρα- 

ποισ, 132 παιδεύουσα ἡμᾶς, ὕνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ 
τὰσ κοσμικὰσ ἐπιθυμίασ σωφρόνωσ καὶ δικαίωσ καὶ εὐσεβῶσ ζή- 

σωµεν ἓν τῷ νῦν αἰῶνι, 19 προσδεχόµενοι τὴν µακαρίαν ἐλπίδα 
καὶ ἐπιφάνειαν τῆσ δόξησ τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ σωτῆροσ ἡμῶν 
Χριστοῦ ᾿]ησοῦ, 14 ὃσ ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν ὕνα λυτρώσηται 

ΑΡΕΡ 97. ὄτ. 958. ουπι αἱ” (αρ 0) ἆεένρ ΗἰθχΗί Απιῦυςί |. Έταθ- 
ἵοτθα οἳ Ἠϊει α Ἡ. 1. ,,Ωπἱάαπι Ἠππο Ίοσιπῃ 1{8 Ἱεσιπί: δεγυζ ἀοπιϊπῖς 

δι φιιθᾶιεἱ εί, θἳ Ῥοδίαιαπα Ἠπο πδᾳαα ἀϊθήπχοατ]ηί, π[εγαπί: ἔτπ ΟΠ.” 

πεόιι ρίασεεαπέ, Ύ παπι ἵπ ἄταεςο α]ῑα5 δῖῖ ογάο Ιαοί]οπίβ, 1ά ε5ί, δετυξ 

ἀοπιὐαείς διμΐς ζεί αἶπέ ἐπ οπιπίδι», αἱ βεαααίαΥ ευαρεστουσ ειναι, ααθά 

ΏΟΒ, Ιοεί ηΟη ῬΙ6Π6, ί8ππεη οκ ρατίθ α]ίαια Ιπίετρτείατϊ ΡοΒΒΙΠΙ1Β, μέ 

εοπιρἰαοεαπὲ 8ἱ0ΐ, πο ν]άθ]ῖοεί 8αρετ οοπάΙδῖοπε 5πα ν]ἀεαίατ εἶς ἀαῖ 

Ἱπίαπα βεηίθηῖα. Νες αῑτετ Απιζτςί: διιδῶιέος ε88ε πι οπιπῖδωδ, οφέζπιοδ, 

ποπ ΥεβΡοπδαΐοτέδ, ποπ ]γαιάαπίε αἴο. Ἑαπάςπι ἀῑδιποίοπεπι 6ΟΠΗΤ- 

τιδὲ πιδὸ; διιδαἰέζ θἶπέ τι οπιπίθι8, εἰ ρίασεαπιέ, Ίιοπι οοπέγααἰσεπέες. 

10. µη νοσφιζ. ΟΠΠ ΝΑΟ"ΡΟΕΚΙΡ αίο... ουνβι"εβταξτ 11. 1918οί µηδε 
νοσφ. | πασαν πιστιν Ἆος οτἀῖπθ ΟΠΠ ΝΟΑΟΡΕΡ 91. ὃτ. τὸ. 116. 120. 

ἆ ϱ 8ΥΤΡ ατπι Ηἰετί Απιρτςί, Βπι]]ίου Έξτα σ πασαν ενδικν. πιστιν 

ενω ς ΤΙ πιστιν πασαν 9. ΚΙ, αἱ Ρρ]ει Ον Εαίμα]εοά Τμάτί Ώαπι α].... 
ενρ πι Ῥεῖπι η οπιπῖὀι άεπι Φοπαπι οδίεπᾶεηέεδ (Ἠϊει οδεπᾶ. δοπ.), 

πθο α]ῑίει (Ξεᾷ οδἰεπᾶαπέ υεγέαέεπι ματι πι οπιπέ γε) ΒΥΙΣΕΏ τε... κἩ 

1Τ. οπι πιστι», 8εᾷ 11. Ροδίθ8 αγαπην Ρτο αγαθην. Ῥιπαϊέετ ΤΠΡΙΥΙ 

Ρτο πασαν Ἠαρεῖ πασιν, 8εὰ 1π πιρ πασαν. | Α ενδιγνυµενουσ | την 
ὀνδασκ. την ΟΠΠ ΔΑΟΡΕΕά 17. Οµ15Ι6 Τμάτε...ς  αὐ -- Βσ) οπι 
την 8ες ουπι ΚΙ Ρ αἱ Ρρ]οτ ΕΡρίρΙδ5 Ειίλα]εοά Ώαπη αἱ | ημων: ς (που 
ςθ είο) υµων ν1ῖοδε | Όεου: Υἱβυβγίπατατ Πεθι Ογίδέ ... Ῥ οπι | εν 
(19. 119. επι) πασιν (5. 6. αἀἁ ανθρωποισ): 4Τ. οτι 

ἄ4α 1,4 
1 ΤΙ 9, 6 

11. γαρ: 2. 81. ὃτ. 4ὓ. 44. 4Π. ὅδ. ὅδ. 109. 119. 114. 116. αἳο οἳος - 

(1,6. 61.) οπι | σωτηριοσ 8ἶπο ατίίοι]ο οµπι Ἀ(5ε4” σωτηροσ, ὃ σωτη- 

ριοσ)Αο”Ρ” βυταίτ (α(ν1ά), Ίτεπῃ, 864 Ῥτο σωτηριοσ Ἠδθεπί του σωτη- 
ροσ ημων (8πι ΟγτΏς Ηϊεγ οπα ημων), Ἐα Εᾳ νδ «ορ ΒΡΙΡΙδΟ (ή χαρισ 

του κυριου και σωτηροσ ημων χριστου εἰς) οἳἵ (ή χα. του κυρ. ημ. 

καν σωτηροσ, διδασκουσα είς) ΟγτΏτ»1οἆ Τ,οἳ (195 Απιζιοι Ηἱετῆξ,.. 

ς Τί η σωτηριοσ επ Ο5ΡΌΘΙΟΕΚΙΡ αἱ οπιπσίά Ο1επιῖ ΟΥτΗΣ οχεάᾶ 5 
ΝΥ953506 Ερίρ]ιτά Ῥ8-ΑιΠ9δῦ ΟΥτίἉθς 395 οιβᾶ15 Οκ Ἐπίλα]εοά Ῥτου! 
Ρ119/611 Τμάτί Ώαπι αἱ... αείἩ οπι ρ]απθ 

19, τασ αἰ. Οἰεπιῖ ... ϱ οπι 

19. επιφανειαν (ΡΕΕΑΡ αἱ ραις -νιαν): 11. Ῥίβεπι την | 1ριστουιησου 

ουπι ἈἜρτα 6 εορ...ς 1π Τί νησ. χθιστ. ΟΠ ΝΟΑΟΡΕΚΙΡ Αἱ οπιηὂίά 
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Ἰμᾶσ απὸ πᾶσισ ἀνομίασ αι κπαθαρίση ἑαυτῷ λαὺν περιοίσιο», 

ζηλωτήν καλών ἔργων. 

4 ο {νρ δυτα!ς ατηι αθεἰὮ Ο]επιῖ ΕρΙρΗΣΟ5 οι Ογτητ324 Ον Ευίμα] 
εοᾶ Τ]άτι αἱ Τ,ο1Ι{196 ΗΙετΗ!ν Απιογςί αἱ 

14. εαυτον (εἰ. κθ): κ 95986. αυτον... ΡΕ ᾱ ο Τιοἰ[195 ρορἰ υπερ ημων 

Ροη | λυτρωσηται: Ῥ -σεται | καθαριση: Ἑ -ρισει | περιουσιον:ᾶ ες 
Τιεἴ{[195 Αιῤῥθες ππετε 1 Απηζτςί αὐωπάαπίέεπι, Εν αοοερἰαδίῖεπι. 08 Ηϊετ 
δ Ὦ. 1. Ώβερε ππθοιπῃ εοπβΙἆεταης α]ά β1Ρ{ νε]]εί νετῦππι περιού- 

σιον, εἴ α βαρ]εη{]Όιςδ εαεσι] Ἠπίαςδ ΙΠπίθγχοραης 5 {οτίε αζαὈί Ι6- 

ΡΙββεη{, παπααπη 1πνεπῖτο ροία] απά πη]ΒΙ απ1ά 1ρη]βοαταί εχροπετεῖ. 

Φιαπιοῦτεπ ϱοπιρ]δα5 8απι δᾱ Ψείας Ιηδίταπιθηίαπῃ ΤΘΟΙΤΤΕΤΕ, ππᾶε 
αχβίίταῦ αγ θἳ αροβίο]απη ΒΙΠΙΘΙ586 αποά ἀῑχεταί. Ηεῦταειβ επῖτι εχ 

Ἠερταείς εἰ 5εοππάἁπῃ Ίθ6ρεπι Ῥμαγίβαειςδ α{]ᾳμε Ἰά ροπεµαί ἵπ αρῖ- 

5ίο]α 5.8 αποά ἵπ Ὑεΐετί Τεβδίαπιεπἰο ]ορῖβ5θ 86 πονθταῖ. Ιηπ Ώειίετο- 

ηΟΠΙΙΟ Ἱέαααε τερετῖ: Θ)ιοπίαπι Ῥοριζιβ δαποίιιβ ἔμ ἀοπιίπο ἄεο ἔιο, εἰ ὕι 

ἐε οοπιρἰασιέ ὤοπιίπο ἄεο ἔμο, αέ ε9Φεθ εἰ ὧι Ῥοριζωπι περιούσιον επ 0πι- 

πιῖδιθ ροριζί5 φιῖ δέ 8Ἡρετ Γαοῖεπι ἐεγτας. Εἰ Ἱη 194. ρβαΊπιο, αὈἱ ποβ 

Ἠαβεπιας: βοαζζίε ποπιϊπὲ εἴωδ, φιοπῖαπι δμαῦε εδ, φιοπίαπι Ιαεοῦ εἴεφιῖ 

ἳδὲ ἄοπεῦπιι Ιεταεῖ ἴπ ῃοβδεςδίοπε κιδῖ: Ῥτο ϱο αποᾶ εδ ἐπ Ῥοβεεβεῖοπε, 

19 ἄταεςο βοτϊρίαπη εδῖ εἰσ περιουσιασµόν, φποᾶ απἱάεπι Αα] εξ 

ΟΩπἱπία Ἐάϊίίο εἰσ περιούσιον εχρτγεββετιηῖ, ΙΧ Χ νετο εἴ Τμεοᾶοιῖο 
περιουσιασμὸν ἰἱταηβ[ίετθηίθβ, οοπιτηπ{αβίομεπι βΥ]]408ε Εεσθτε, ΠΟΠ 

86Π818. ΒΥΤΙΗΤΩΔΕἨΙΦ 1βῖδαγ Ῥτο ἑο ᾳποᾶ θ65ἱ 1π ἄΤ8εςοΟ περιούσιον, ἵπ 

Ἠερταθο βρο]]α, εκργεββῖ! ἐξαίρετο», 1ὰ εδί εφγερίωπι νε] Ργαεσϊραιπι: 

Ρτο 4ο Υθ6τΏο ἵη α]ῑο νο]απηῖηε Τ,αίῑηπο ΒΕΓΠΙΟΠΘ ΙἴΘΠΒ Λεοιζῖαετι 

Ἱπἰεγρτοθίαίας ο5δί. Ἠεείε Ιρίίατ ΟΕτ]βία8 Ίεδας, πιαρητ5 ἀθαδ ποβίθγ 

αἴᾳιπο δα]ναίΐοτ, τε επι! ΠΟΡ 5αησαἷης 81ο, αἱ 51οἱ ΟΠγ]βίίαπυπη Ρορι- 

Ίάπι ρεσ]Ίατεπ {αεθγεί, απ Ρεομ]]ασῖς απο 69856 ροβθείῖ 5δί Ὀοπογιπῃ 

ορεγυτη αεπια]αίος εκϊβίετθί. Ὀπάε οἱ 1]]αᾶ ααοᾶ 1π εναηρμε]ῖο 5εεπη- 

ἁπτω Τα1Ίπορ Ιπίθτρτείες βοτῖρίαπι εδί: Άαπεπι πιοδίγιπι φπιοἑζζἑαπιπι ἄα 

ποδίε λοᾶίε, πιε]ῖας ἵπ «ταθεο Ἠαμθίαγ ραπεπι ποδίγιαη ἐπιούσιον, 1ά 

ο8ί ῥταεείρωιπι, ερτερίιπι, Ῥεειϊίαγεπι, 6απῃ ν1ἀε]]οεῖ αιῖ ἄθ «8ε]ο ἆἀε- 

βοεπάεης αἲῖ: Ίφο 8µπι ραπῖς φιὲ ὧε σαείο ἄεδεεπαί. ΑὈδὶί ααἴρρε αἳ 

308, (1 η οταβΗ πα οοβ]ίατε ΡτοβμΙῬεπιισ, 4θ ρ8πε Ι5ίο απ ρο8ί ραι|- 

Ια]άπ οοποοαπεπάς εί αὈϊοϊεπάι5 εβί 1η Β6ΕΘΒΒΙΠΙ, ἵη ργεςθ ἀοπιϊπῖςα, 

τορατε Ἱπθεαπηατ. Ἀθο ππ]ίαπ ἀῑΠεγί Ιπίετ ἐπιούσιον εἳ περιούσιον: 
Ρταθροβ]{1ο οπῖπι {λπζυπιπιοάο ϱεδί πππἰβία, 1οη γετραπι, Οπἱάατη ἐπι- 

οὖσιον εχὶδιϊπιαηϊ Ίπ οταίΊοηθ ἀοπι]π]ζοα Ραπεπι ἀῑσίαπι ααοά Βαρεγ 

ΟΠΙΏΘ5 οὐσίασ βἳϊ, Ὦος θ8δί 81Ρ6Γ ΙΠΐν6ΓΦ48 5αὐβίαη[ίίαδ. Οιοὰ 8ἱ ας- 

οἱρίίατ, ποη πιπ]ίαπι ϱὉ 6ο βεηδα ἀῑβογί 4πεπ εχροβδαῖπς. ΟΘυ1εα]ἆ 

επΙπῃ ερτοσῖιπῃ εδῖ οἱ ρταθοΙριπῃ, θχίτα οπιη]α εβδῖ δἱ 8αρεί οπιπῖα.' 

ΟΕ εἰ. Ψϊοιοτίηαατη 1/29 (αρ 6115168): , θῖο ταῖβδας εἴ Ῥαυ]ας 1π ερ. 

αἆ ΤΠ. ροριζωώπ περιούσιον, εἴτεα βαυβίαηίῖαπα, πος εδε εἶτεα νΊίβπι 

οοπηβϊβίθπίεπη ρορα]απῃ, βἱομίῖ αἱ ἵη οΡ]αίίοηπς ἁἰο]ίατ: Ἠωπᾶα εδ ρο- 

Ῥωζωπι οἰτοιπευίαίεπι αεπιιζαέογεπι ὀοπογιπι ορεγιήπ οἶτσοα ἔιαπι βιὐδίαη- 

Μἶαπι υεπίεπέεηιί: - Ποἱὰσπιοἳ (61151111): ΗΙπο Βαποία8 αροβίο]α5 αά Τ18, 

ερἰςίο]α 5ο ἀῑχίέ ἄταεςε: ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶσ 1δᾳ καλῶν ἔργων. 
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15 Ταῦτα λάλει καὶ παρακάἄλει καὶ ἔλεγχε μετὰ πάσησ ἔπι- 
ὦς «δ] ; , 

ταγῇσ᾽ µγδείσ σου περιφρονείτω. 

11. 

1 'Ὑπομίμνησκε αὐτοὺσ ἀρχαῖσ ἐξουσίαισ υποτασσεσύαι, πειῦ- 

αρχεῖν, πρὸσ πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμουσ εἶναι, 2 µηδένα βλασφη- 

1 αΐπας εππα ποῦ Ἰπ{θ]]]ραχθί περιούσιον ὄχλον, περιούσιον, τὸν πε- 
ριόντα, Ἰὰ εδ εἶτεα νυἱίαπι Ύπαπι ΟἨτίείαθ εἰ Ἠαῦεί εί ἀαῑΐ, ροβαῖξ 
Ῥοριζωπι αὐιπάαπίεπι. Οα]ᾶ σποτ] οδὲ αἱ δα]νείατ Ρορι]α5 ᾳπο αΡαη- 

4αιὸ Ἠος απίεπι ΓΙΓΒΗ5 πιασηα 681888 εἰ γε] πεςεβΒῖ{α8, απο περέ- 

ούσιοσ. 

15. λαλει: Α ὄνδασχε | επιταγησ Τδ. 118. υποταγησ | περιφρονειτω (ο 
«ειτων): 1. 4δ. το. 106. 108. 191. 21933 α119 (ὅ αρ Βοτῖ) καταφρο- 

νειτω. Ο6 Ηἰετῆς: , Εχἰδίϊαιεί απ Ἆου {ρβιπ ππης αά Τ{έαπι 5εσίὈ 

ᾳαοᾶ αἆ Τπποίμεαπη ἀῑσίαπη εδὲ: «Άεπιο αἀοίεβοεπίίαπι ἵιαπι οοπἰεπιπαί-- 

Νοβ νοτο Ἱαχία ἄταεσοῖ βεγπιοπῖ» ἀῑΠετεηπίϊαπι α]]ιά ρπίαπια5 θἱρΠ- 

Ε8Τ8 περιφφρονείτω, ᾳποάᾶ Ἠίο δογ] Ῥ]έχ, εἰ ααά καταφρονείτω, ααοὰἀ 

αἁ Τϊπι, ἀῑσίαπι 68, 6ἰ Ργαεροβί{ΙοΠε8 περὶ νεὶ κατὰ δεηβυπη [8εετε 

ἀϊνειδιπι. Ωαοά απίεπι Ώοῦ {οτίπ]ίο εί αἱ Η6ί Ῥαπ]ά5 αροβδίο]15 πο 

βο]απι ποπηϊηῖρας δἱ νεγβί5, Υθεταπι εἰἶαπι ρταοροβἰἰομίθυ» ἀῑγειξίδ 
πἰθέασ Ρτο νατἰεἰαἰθ 6ΒΙΙ3ΒΑΤΗΠΙ, Ρετβρίουιπῃ Πετῖ Ῥοϊετίϊ εχ εο ᾳιοά 

α1ε: Μωζίετ επίπι εω υἱγο, οἱν υέτο ΦεΥ πιιζίεγεπι -- Ἑκίδέπηβπιυς Ἱίαφπε 

καταφρόνησιν αᾱ εοπ{θπιίατη Ρτορτίθ Ρ6ΓΙΊΠΕΓΘ - περιφρόνησισ απετω 
Ἱ]]αᾶ βοπαέ, δἶοαῖ Βὲοίοῖ {απιθη αβ5εταπί αἱ ἁἰ ἠπριαηέ Ἱπίετ νετ 

κα {11ΐεχ, α παπι απῖ «οπΠἀεηπςβ 8191, 88 α1ῖο 6586 πΙΘΙΙοτεπῃ, ἀεβρίοῖε 

επι αμεπῃ Ἱη[ετίογεπι Ῥαίαϊξ, δἱἳ 5πρετ 14 εδί Ρ]α8 δαρίεης Ἠαπη]στεπο 

εχκὶδί]πιαί ἀϊσηαπι 6886 εοη{επη{α. 

ΠΙ. 1. υποµιµνησκε (4 υπομειμνησ και, Ρ αἄπιοπε εἰ): Α αππι αάὰἆ δε, 

ΒΥΙ5ΕΝ ΡΓΔΕΙΩ και | αρχαισ 8ἴΠπθ και επι ΝΑΟΡΕΙ"Ετεβτα 17. δΙ. ϐθ7- 

6 (,Ὀατη αρ δέ: νῖχ τεοίς)... ς (459) αἆά καν εππῃ ΡΕ" ΚΙΡ αἲ 

1Τ14. 115 

Κο]». 155 

ϱ Τη 8. 17 
2145 

ΡΙετ 4 ε {νρ βυτα!τ ϱ0Ρ ασπι βεἰ] Βαβεί 391. 515 ΟΗγ Ἐπιμα]σοά Τμάτε 
Ώαπη αᾱ Ἡ. 1. είπιβεε 365 α] Τ,οἴ(ἡ5 ΗιετΏί Αποζιςί αἲ | πειθαρχειν: 
Έξετα 6 ΑΥΙΞΕΒ ατπι Ῥαφεί1519 οᾷᾱ νεί ΡΥΒΕΘΙΏ και, {επι Α ΑΓΠΙ αά και {| 
αγαθο»: Ἱία Νὸ ἑχ αγαθουσ, αποᾶ Ἀ ἀεάεταί, τες εαῖτ. Ῥταείετεα ο 

Ἠῖεγ αὰ Ἡ. Ἱ. ,,ἀρχαὶ ᾳπἴρρε ᾳπβε Ἱεραπίατ ἵη ἄταεςο πιααῖς ργίποῦ- 

Ταΐμβ 4παπι Ῥτίποῖρες βοπαηῖ, οἱ 1ρββπη βἱρηϊβςαηί Ροίεβίαίεπι, ηΟη 605 

απὶ 1η Ῥοΐεβίαΐς βαηΠέ Ἠοπηίπθς. θεά απ]α ἀϊχεταί: Αάπιοπε 11ο ρτῖη- 

οἱραίῦας εἰ Ῥοΐθεία]ρας 5αΏά1ίο8 6858, Ροΐεταί Ἠϊ5 ααὶ {οταιθηίαι 

Γογπη]άαηί οςςββΙΟ αἆ πεοραπάσπη ἀατῖ, Ἰαχσία αροξίο] ἀῑςίαπι 56 858ε- 

τεχθηί μτ]ποϊραθιβ αἱ Ροίθδίαιῦα5 688 βαΏίεςίοβ εἰ {αςετο ααοᾶ 

Ππθετεπί; Ρτορίετεα δαΏ]θοῖ{ οὐδεᾶίτε αἆ οπιπε οριι δοπωπι - Οαοᾶ Υετο 

βεᾳπ]ίασ, ραταίοῦ εὔδε, ἀαιρ]]εῖίετ Ιεσεπάω:η, αί νε] βαραιιάἰαίατ, δὰ 

οΟΠΙηΘ οΡι8 Ῥοηίπι Ρ8ΓΦΙΟΡ 6956, γε] εεγίθ οΙΏ 5εαρετίοτίθα8 εορι]αίο 
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.- 9 β. .. κά 4 

μεῖν, ἁμάχουσ εἶναι, ἐπιεικεῖσ, πᾶσαν ἐνδεικνυμένουσ πραύτητα 
Ν ’ νϱ ’ 9 τ ὦ ’ . αν ε ο α Ρα 

προσ παντασ αγθρωπουσ. ἦμεν γαρ ποτε και ημεῖσ ανγθητοι, 
2 πω / , 3 , Νε ο , 

ἀπειθεῖσ, πλανώμενοι, δουλεύοντεσ ἐπιδυμίαισ καὶ ἡδοναῖσ ποικί- 
ῃ Λ , -” ἅ 

λαισ, ἐν κακίᾳ καὶ φθόνῳ διάγοντεσ, στυγητοί, μισοῦντεσ ἀλλήλουσ 
4 σ ν αλ / Ν « ’ 3 [ή ασό τε] 

Ότε δὲ ἡ χρηστὀτησ καὶ { φιλανθρωπία ἐπεφάνῃ του σωτῆρος 
ς αά - 2 3 /” τα 2 ἷα α ” / 

ἡμῶν Όεου, Ὁ. οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνη ἃ ἐποιήσαμεν 
{ - 2 Δ Ν Δ .) -”. ο ” « - Ν -” 

Ἰμεῖσ, ἄλλα κατὰ τὸ αυτοὺ έλεοσ ἔσωσεν ἡμάᾶσ διᾶ λουτρου παλιν- 

Ώος αποά αἲί, οὐεᾶίτε αἲ ΟΠΙΠΕ οριθ ὅοπωπι, οἳ Ἱποιδαιε ΠπΙΐο, αααδί 

α]]πά Ῥτορτίαπη οἱ βροεῖα]ο Ριαεσθρίιπι 81ΐ, ραταίοθ 6886. 

µηδενα: ἘΡΙά µη, 6 ποπ { πεπιῖπεπι, Κ µηδεν Ἱ ενδεικνυµενουσ (Α εν- 
διγνυμενουσ) θἱ. Νθ: κ’ ενδικνυσθαι | πραῦτητα οιπῃ ΑΟΡ 1Τ. 51. 0133 
εως πραοτήτα ΟΙΙΠΙ ΝΕΡΕΕΟΚΙ, αἱ Ρ]οι Βαβείμ351 ΟἩσ Εαίμα]εοὰ Τ]άτί 
Ώατη α] ... ἵπ ἃ δεγ]ρίμπι εδί σποιυδην εχεμηίθ Υ6ῖβι εἰ τα Ἰπειπία 

«ο ααϊ βεα μίαν, ππἀα ρτοῦαδ]]ε Αἱ ἵη εκεπρ]ο οΧ 4ο α ἀεβδοπῖρίαβ 

εβδὲ σπουδην 81ρεΥ πραύτη-- βοτϊρίέατη [11586 

. ποτε κοιν ἡμεισ' ου ΝΑΟΡΕΕΕΤΩΚΙ, αἱ οπιπνΐ ἆ ο ϱ νρ16 Ἱαχ] Ο1εποή 

(ἦμεν γάρ, ἡμέν ποτε καὶ ἡμεῖσ ἀνόητοι οἵο) Οµ)515 Βαδείμ”5 Ομ 
Ἐπί]α]εοὰ Τμάτί Ώαπι αἱ ΟτἰπίἍ 36 Ηιετῆι Απιζιαι αἲ.... {απο δα 
ἀ θα ἐο] οπιπ]αοἈπι 015148 οµ1Πἱ 308. 411. 5/39Ε Τ,οἳ{ 3415 Απαῤορίς δα3 καν 
ημεισ ποτε. Αίαιιθ δίο Ο15)145: ἦμεν γὰρ καὶ ἡμεῖσ ἀπενθεῖσ ἀνόητοι, 
πλανώμενοι - καίτοιγε κἀκεῖνο τὸ ἀποστολικὸν ἁἅπαξ μνησθεὶσ σα- 

φέστερον πειράσοµαι παραστῆσαι. οὐ γὰρ εἴφηκεν᾽ μεν γάρ ποτε 
ἀνόητοι, ἀπειθεῖσ, ἀλλὰ παῦλοσ ὁ ἀπόστολοσ, ὁ ἀπὸ τοῦ ἰσραήλ, ὁ 

κατὰ τὴν ἐν γόµω δικαιοσύνην γενόµενοσ ἄμεμπτοσ, λέγει" ἦμεν γὰρ 
καὶ ἡμεῖσ ποτέ, οἱ ἀπὸ τοῦ ἰσραήλ, ἀπειθεῖσ, ἀνόητοι. Ώια Τη τε 
ΠΟΠ αχγβθί καὺ ἡμεῖσ απίθ ποτὲ ροβίέαπι, 56ἆ ἵρδαπι καὶ ἡμεῖσ ἀῑοῖ αὉ 
βΡροβίο]ο. ΑπεροπΙέ νετο Ἠοςο 1οεο αποπΙαπα 1 ἵρβάπη εδ αποά αχραί. 

[ ανοητου ϱἳ. ΟΙ6πι” ΟΥ11519 ϱ15139 ΒαβείἩ 329 ϱέο ΟΙ) Σ 111) 436. 484 ϱ/5/284 
Ἠϊοατεί Απιυορις 583 ϱἱΡ540 Απιζγαι αἱ... ΡΕ ἆ ϱ {α αΙ80ἨΙΏ (ποη Ίέθιπ 
{ᾳ νρε]ε απι ἀἁθπιίά {οἱ α1) 5ΥΤ5ΕΕ 055)695 (Ἱίετη Ἠππο χοβρίαοἰ{” 307 αγοη- 
τοι οντεσ ποτε και απειθεισ πλανωμενοι εἰς) ΟτΙπί 3,505 Τιμοῖ[-.ὃ Ας 

χοπ 113 (1, ϱ,)3)3054) αἀά και | ἀπειθ. πλανωμενοι αἱ. ΟΙ6πι Ον είβδεΡο 
Οµίπί οίς ... 17. οπι | επιθυμιαισ εἰ. νὸ Ο1επι ΟΥ588Ρ8 ϱίο .... Ἀἲ Ρε 
εν |. στυγητοι (Εα οτοιπητοι εογταρίθ Ρτο στοιγ-): Ἀἲ (που 1{επιξ) 

-ται .... Ρ” µισητοι (1 νρ οὔἱδί1εβ) 

«3 χρηστοτησ: Ρα οπι η 

των εν: Ε8ἳ οἱ ἐν | ἅ ουτη Νδο"ρ"κα 17. 67. Ο1επιὸ ΑΙΠ556 οὐ ἆ νεί ϱὲ 
εὰᾱ αἰῑα Τἱα]πιπεεάοἃ αρ Τ]άτίδ,1046 (5εὰ Βιεί ΙεεΓῖο) ΟΥτΡΙΔΡΗ 155 εἰ 
94905351. 405. 682 ϱ{05ᾳ 545. 5τ6 ϱ(ΗΡ.,,ς Τί ὧν ουπι ΟΌΡΕΕΚΙΡ αἱ ΡΙετ 
ΑΙΙ556 οχοᾶἆ Ρ]α ΟΥ ΤΗ 505 ΤΡ ΙΠΙ5Σ ϱ116 Ρα] Μπ 5 αρ Τμάτιδτςτ Ομ 
Ἐιέμα]εοὰ Ῥγοςορ4δὲ Τ]άτί Ώαπη αἱ | το αυτου ελεοσ οπη ΝΑΡ ΙΤ. οἱ. 

4Τ. 6133 τὸ. 118. 19τ. Ο16πῦ Α:ιδὲ6 ΟΥτης 505 Ρα :τί 58. 1169 ΟγτδΙαΡΙ 195 
δοἰαάοτ 381. 406. 585 ϱ{65α 45 Ῥήα]αΐα αρ Τμάτίσδοτ Ρ]α]πιβεοά αρ ΤΠάτί 
5,1046 Τ)απῃ (86άἆ εα ντου) (ποπη] 11 οχ Πἱ5 το πολυ αυτου ελεοσ αἱ ιά 



ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 9,10. 898 

Ν ͵ ς κ σ ν . 

Ἰενεσίασ καὶ ἀνακαινώσεωσ πνεύµατοσ ἁγίου, ϐ οὗ ἔξέχεεν ἐφ 
« - / Ἁνά 2 ζ ρ» -” - « - τ [τὰ 

ἡμᾶσ πλουσίωσ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ σωτῆροσ ἡμῶν, { ἵνα δι- 
- ” ε) /. 

καιωθέντεσ τῇ ἐκείου χάριτι κληρονόμοι γενηθῶμεν κατ ἐλπίδα 
- ο) ’ λ ς ’ Δ Ν / / ’ 

ζωῇσ αἰωνίου. ὃ πιστὺσ ὁ λόγοσ, καὶ περι τούτων βούλομαί σὲ : 

διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προϊστασθαι οἱ 
πεπιστευκότεσ Φεῷ. ταῦτά ἐστιν καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρά- 
ποισ᾽ Ὁ μωρὰσ δὲ ζητήσει καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρι καὶ µάχασ 
ρομικὰσ περιΐστασο εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖσ καὶ μάταιο. 10 αἱρε- 

τικὸν ἄνθρωπον μετὰ µίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτου, 

11111), 116Π1 το ελεοσ αυτου Ρ’ΕΚᾷ οἱ το πολυ ελ. αυτου Τ]ιᾶν (11936. 

1968. 1436 ϱ/ 3901 Ῥχγοσορεδα4δά, φεᾷ ἆ ο Ενς ]μοί[15 ΗΙετῆϊ Απηριί αἱ 
δεοιιᾶιπι 8ιαπι πικεγίοογᾶέαπι (6 οπη αυτου) ... 6 τον αυτου ελεο} ΕΙΠΑ 

Ὀὺ(ϱίξ τον ελεον αυτου)κι, αἱ ρ]ος Οµσ Επίμα]σοὰ Τμάτί αἆ Ἡ. ]. αἱ. | 
λουτρου 8ίπθ αγί]εμ]ο ΟΝΠΙ ΝΟΡΕΕΘΚΙΡ αἱ οπιπῦ! Οσ1/515. 90148. 96 Α:ῑι 
596 Ογτὴτζ03 ϱίς ... Τη8ἆ πα ΡΥΒΕΠ του ουΠΙ Α | παλινγενεσιασ ΕΙΠΑ 
ΝΑΟΡΕΕα ΠδΟΣ,,, ς μη παλιγγ. οι ΚΡΙΗ/Ρ αἱ ρ]εχ | πνευµατοο αἳ, ΟΥ 
1919 (του πνευμ.) ϱ{2/685. 695 ϱ{41154 οµ1πί 2308 ΟντΏς 909 Α 1556 Τι1άτ1116 

εἴο.... Ρ7Ε"ΕΡτᾷ ἆ ο 6 Τ,οἳ[ 5 Απιζισι αἱ (πο Ίέθπι {νς Η]οατίϊ α]) 

ῬΥΑΕΠΙ δια, 1ΐ6πι ΑΥΤΡ ο. οϐ. ὅια απίθε ανακαι. 

6. οὗ: ϱ" 99. ὃ | σωτηροσ: Ρ δ1. Ογτητ 505 ἔνριου, 1Τ1εοί Θεου 

τ. γενηθωµεν επι ἈἲΑΟΡ᾽καρ 1Τ. 81. 19Τ. ΑΙιδ56 ΟΗγγδΏήδ..ν ς γενω- 
µεθα ο ΝΟΡΟΕΚΙ, αἱ Ρρ]ετ ΟΥΓΑΙ 305 Ἐιίλα]εοὰ Τ]άτισοᾶ 1 (εἰθὰ γι- 

Ἰωμεθα) Ώαπι αἱ | κατ: 3 κατα, Εᾷ καθ... 4Τ. 119. ο1η κατ ελπιδα. 

8. και περι: Ἱ. ΔΤ. ΟΠ1 καν | φροντιζωσιν: ΙΤ. φροντιζονσιν ... τ. Τὸ. 

116. 118. Τ]άτί (5εἀξοᾶ 1 -ζωσι) φροντισωσι | προϊστασθαι: ΙΤ. επι- 

στασθαι | Θεω 8ἶπε αΓ{Ιει]ο 6ΙΠΙ ΝΑΟΡΕΕΑΚΙΗΡ αἱ Ρ]αςὸ Επί]ια]ο ἃ 
Τ]πάτί Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ ... ς (659) ῥταεπι τω ειπα πππαδε ρ]α ΟΗ1551Οες 
"καλα 6η ΝΑΟΡ ΤΕ ὃτ. 4Τ. 62. ὅτ. Τδ. 80. 116. 197. Οµιδ1 απ... 
ς (4059) Ρίαεπῃ τα «ΙΠΙ ΡΕΕΚΙΡ αἱ ρ]ετ Ειίμα]οοά Τ]άνί αἱ 

. γενεαλογιασ: ΕΕΙᾷ 6 λογοκαχιασ | εριν (Ό"εα ερειν) ουπι ΝΑ ΡΡΤΕΡΙΕΡΕ 

αξτ αθί]ι, Τεπι Ηιετίί 13 ᾷε φεπεαίοφέῖς εἰ οοπἑεπέίοπε εἰ γἱωϊδ φμαε εἰ 

1, 4 εἲς 

ζεφε οεπἰιπέ ... ς Ίωμπ Τ ερεισ επῃ ΝΕΑΟΚΙΗΡ αἱ ΡΙΕΙ (Ν6 α] πια ερισ, 116. - 

εριδασ) ἆ ε Γρ πιὂ νσ «ορ δγταϊτ ασπι ΟΗΥ551 Επίμα]έοᾶ γε]] Τιοῖ{315 
Ητεν 1 198. Ἰ84 Αιηὺγ»ί αἱ (Τα ἰϊπῖ ΟΠΙΠΘΡ οοπἑεπίίοπεφ) 1: εξ αἆ 1 16, 4. 

61 ὅ, 20. 9 0ο 12, 90. 1 6ο 8, ὃ. απῖθας 1οσς οπιπῖθα5 1εςθῖοηὶ ερεις 

α πην]{19 νε] ρ]ατὶπιίς ἀαΐαο Ρργαθ{ίετεπάα α]ίετα ερισ ν]ἀευαίας, | µα- 

χασ: κ αἀᾷ τασ | ϱ” περιστασο 

10. και δευτεραν }ουΦεσιαν ΟΙΠΠ ΝΑΟΚΙΡ α] οπιην{ (νρ ΒΥΙΣΕΠ ϱ0Ρ (β Ρτο 

ῥευτεραν) ατπι αείἩ Ιι55ετ εἰἰαί (11 8Ε (εχ Ες!) Οτ2031 Ώ]οηβ]εκ 
ΑΡ 11 140115 (οκ οοπιπιἑδς]θεία»ί) ΑΙ1Τ25. 195 Ἐιίμα]σοά Ογτεβδαί 455 αἱ 
Ἱπα Ἠεγ 15 ϱ(οᾶᾷ Ταί αρ Η]εττὸῖ (,,Γνεβῖέαχ 1η ]μαίέ εοἆᾱ, ααοά γεγυν 
ῬαΡα ᾳποφπθ Αίλαπαδίας αρριοβαῦαέ, Φοδέ παπι εἰ αἰέεγαπι οογτερίζο-- 

επι, αποᾶ 5ο]]]οεί ποη ββ1οῖκέ ἑαπίαπι β6πηε] εππι οογτ]ρῖ, δἰς) Ῥτίπα 
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11] ειδὼσ ὅτι ἐξέστρα Ἰ Ὅτοσ καὶ ἆ ἔνεί, αἲν αἱ ' ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτοσ καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκα- 
/ 

τάκριτοσ. 
ιο) / } ω λ Ἂ 

132 Ὅταν πέµψω ᾿4ρτεμᾶν πρὸσ σὲ ἢ Τυχικόν, σπούδασον 
Ρ] - / 2 / Ὀ - ζ 

ἐλθεῖν πρύσ μὲ εἰσ Λ/ικόπολιν᾿ ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειµάσαι. 
. ”. ο Ν Δ ΔΝ / κ 

19 Ζηᾶν τὸν νομικὸν καὶ πολλὼν σπουδαίωσ πρόπεµψον, να 
Δ 1 - λύ 14 ΄ ι Ν οτι ΄ "νο 

µηδεν αυτοῖσ λίπῃ. µανθατετωσαν δὲ και οἱ ἡμέτεροι καλῶν 
” .α ᾿ 

ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰσ ἀναγκαίασ χρείασ, ὧα μὴ ὥσιν 

ἄκαρποι. 
15 ή / ’ ς ) ” ” ’ ” Δ 

Ασπάζονταί σε οἱ µετ ἐμοῦ πάντεσ. ἄσπασαι τοὺσ φι- 
- { - ’ 

λοῦντασ ἡμᾶσ ἐν πίστει. 
{ ’ Δ ’ ” 

Η χάρισ μετὰ πάντων ὑμῶν. 

α ως Τἱ ουθεσιαν και δευτεραν επ Ρε, Ίέεπι ΕΡΙᾷ στου89. η δευ- 

τερα (6 δεσωπάαπι), ἵεεπι ΡΕ ἆ ϱ νουῦ. και δυο... πωῦ τπτ (πον 

Π{επιετ) Τοτιριαθςογθ. 16 0Υμ55 Ραπιρ]]]αί (αρ (α113913) ΤιοΙ(215 Απρ ἐρ 
46 Απιῤηυσα ιδ ϱιβὰ 153 είδαερ Απιυτδί αἱ (νά! οἱ. Ηἰετῖὸῖ, 5εὰ ν]ᾶθ 
αΠηίθ) οπη και δευτεραν. Ῥτβείεγεα εἰς αά Π. 1. Ηϊετῆξ: , οογγερέίοπεπι 

αἶνοα, αἱ ἵπ ἄγαεσο πιε[ῖα5 αδείασ νουθεσίαν, ἀἄευΐία: νου θεσία αμίθπι 

οοπιπιοπΙ{1οηθπι πηαρῖ5 εἰ ἀοσίγΙπατη αΏδααθ Ἱηπογεραίίοπς 5ἱρηϊβεαί.", 

11. εξεστραπται αἵ. Ιγδτ 11 (ες Ἐπδηίςι 11) 051921 είς... ΑΕ εξεστρε- 

πται | εα (αἱ ϱ]1εταπιᾳε) αμαθτα}νει 

19. ϱΆ ΓΙΙΡΙΒ πενψω εἰ (ν. 19) προπενψον | προσσε: ΙΤ. 8ΥΙΣΕΒ αγπι 
Δηίο αρτεµαν ΡοΏ | εισ γικοπολιν (ἓνε Νἱοοροζύα, ἆ Ἀἱεοροῦί): εα οτι 

εισ (αἲ Παπ) [ εχει: 113. εκεισε, Ρ και 

13. απολλων οἳπῃ ΝΡΡΗΖ 96. Ειιμα]εοᾶ... Ἐᾷ απολλωγα, μ αρο[ῖο ἰ αρεζ- 
ἶοποπι ... σ ἵιη ΤΙ απολλω οὕτη ΟΡ" ΕΙΕΕΗΊ "ΕΙΡ αἱ Ρες, ἆ 6 ἔνςο αροίῖο 

|. σποιδαιωσ: Εᾷ ταχαιωσ | λιπη επι κϱ" ὃτ. 49. 4τ3 το. 116. αἰτὸ 
έετε (5 αρ Φοτῖ, ἴἔεπι ο986Γ λουπη, [5 λυπη) Τμάτιεοά .,, ς Ίωη Τί λειπη 

ΟΙ ΑΟΡΕΕΑΙΠΡ αίο .... Κα] ραῖο λειπει 

14. ωσιν: ΕΒΤΘΕΓ Ροβί ακαρπου 

15. ασπασαι: Α ασπασασθε | η χαρισ µετα παντ. ἵμων: Δ8ΙΠΤΟ (πος 
11ειπΡΡ) οπι | η χαρισ πε αἀά[ίαιη: ΡΕ ἆ ο αάά του κι ριου αἳ Ηῖες 

εχ ε4 Ι8ἱ Ποπιῖηι ποδέτῖ, Ιἴεπῃ Ε 90π16 {ασ νς (αεί. απη {ια {οἱ εἰς εκςεερίο 

«Γειπ]ά) Απιζιει Ρτῖπι αἱ αἀά του Όεοι'. Φίο γετο Ηίεν αά Ἡ. 1. , βεῖει- 

«άπῃ ᾳποά ἵηπ ἄταθοίς οοάἱοῖραβ Ἱέα δονϊρίαπι οδί: «γαίΐία οτι οπιπἰθιι5 

νοδίε, πὲ πθς ἀοπιπὲ ηθο ποθέγὲ ἵπ ΗὈτίς ἔεταίαγ ααἰΠοη1εἶδ. | παντων 

κ» (1Τ. του πνευµατοσ σου :: ϱ{ 2 Τίπα 4, 99): δἶπο αἀάίαπι οπή 

αΆΑορ” 1Τ, ἆ ἕα αγπη αείµτο Απιυγδί Ηἰοτίί Ῥε]αμ ... ς(Ξ αὖὐ ὃ2) αάῑὶ 

αάην, ἴμπ [αμήν] ουΠι ΔΟΡΡΘΙΕΕΕΟΗΕΤΡ αἱ ρ]ετοα {5ο νρ (αἳ. απ ἀεπιῖὰ 

(ο] εἰο οχεθρίο {[1) 9γτα!ς οορ αδίΠΡΡ ΟἨν Εαίπα]έοὰ Τμάτί Ώαπη αἱ 

5ιὐβοπ]ρίίο: νο ΙΤ. αείἩ προσ τιτο), ΡΕ προσ τιτον επληρωῦθη, Ε ετε- 
λεσθη επιστολή προσ τιτον... ΑΡ ΑΤΡΕΙΤΟΡ πρ. τιτον εγφαφήη απο 
φικοπολεωσ (ἵπ Ρ νικοπολ. ΠΟΠ 5α:ἱ5 Ἱαρί Ροίΐεδί)... Κ4Τ. 119. 139. 
ἁἱ προσ τιτο’ τησ κρητων ἐχκΛΙσιασ πρωτον ἐπισκοπον χειροτονη- 
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5 , - - ᾽ ος 
1 ΙΠιῦλοσ δέσµιοσ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ καὶ Τιμόθεοσ ὁ ἀδελφὺσ 
, - » λ ο ανεο ές ᾽ κ. 

Φιλήμονι τῷ ἄγαπητῷ καὶ συνεργῷῳ ἡμῶν «3 καὶ Απφία τῇ 

Θεντα εγραφή απο γικοπολεωσ τήσ µακέδονιαα, Ιἴεπι ΗΙ, 116. παι- 

λου αποστολου (1 του αγιου αποστ. παυλοι!) επιστολη προσ τιτον 

τησ κρηήτων (1, κριτ--) εκκλησιασ πρωτον επισκοπον (116. επισκ. πρωτ.) 

χειροτονηΘεντα ̓  εγθαφη απο νικοπολεωσ τησ «ακεδονιαασ. ἈΒϊπιϊ]1ξεχ 

α)1, Ἐπίλμα]οοᾶ προσ τιτο» εγραφη απο γικοπολεωσ τησ µακεδονιασ. 
εως ᾱ 6 αἆ ἐέωπι (43. θογίθεπθ ο πἰοοροϊίπι, εαἀεπι 6 Ροδῖ οπρζοτ) εα- 

Ρζἱσιέ ἐποῖρτί αἆ Πεπιοπεπι, Ε 5 εωρῖοτ (5 αάά ἑ ο πτέ) εριδίοία αἆ ἐἑιπι 

ἱποῖρῖέ αἲ Ῥ]]επιοπεπι, ἁπι ἔα αἱ επρῖ. αἆ ἐἰέωπι (αἱ αάὰ δοτ{ρἰία) Ροβίεᾶ- 

ααςα ἴποῖρίέ αἴ Ί]ΙΙεπιοπεπι (αοεαταθίοτα ἀᾳ ἔα νίὰε αἂ Βπαπι 1 Τίήπι). 

0ο) δοτὲρἰα εδ ὧι Λἰοοροῖὲ εέ πιίδδα Ρεν Αγίεπιαπι ἀἰθειριιζωπι εἴμβ, ΒΥ ΤΟΝ 

Λπιία εδί ερὶοί. αἲ ἸἩμπι, φαο δοτέρέα εδ ε Λοομοζί εί πιίδδα εδέ Άετ 

Ζίπαπι εἰ 4ροΐίο, ΒΥΤΡ Ἰπτέα εδἰ ερἰ»έ. αἆ Τίέιπι φιῖ Υπ εταί ερΊδοο- 

218 εοεἰεδίαε Ογεἰστιδίτπι, μαε θογίρία εδέ ο Λοορο[ὲ Μασεάομίαε, Ε9εἆᾱ- 

Ί6δὰ αἀποῖαί ρε Εραρλγοάκωπι ... ς (-- αυ 8) πρὸσ τίτον τῆσ κρητῶν 

ἐκκλησίασ πρῶτον ἐπίσκοπον χειροτονηθέντα, ἐγφάφη ἀπὸ νικοπόλεωσ 
τῆσ µακεδονίασ. Ῥταθίεγθα πιπιθγαηίαΓ στιχοι: 5 Τη ΗΚΙ, αἱ Ρ]α (εῖ. 
Ῥπίμα]), νρεᾶἁ φεγτει ΧΟΠ ναι (αρ Ιμπ) 6ΥΧΥΠ., ἡ ἵπ Καίμα]οοᾶ, 
ας ἵη 18, αἱ, ο ἵη 98. ΙΤ4, 919. αἱ. Ιἴεπι ἵη ραιεῖὸ αναγν. α΄, κεφφ. 
ς’, µαρτυρ. α΄. Τη απ {αἱ τθεθηβθπίατ «8ΡΡ. Χ. 

Ἄ προσ φιληµονα υί ΝΑ 1Τ. ὃτ. 4Τ. 87. ηδοῖ οορ Ρο. Πεπιρεπαἁ είρ 

Απ. Πα 8] αρχεται (παιρι) προσ φιληµονα (Οα58ῖοᾶ εἰ νρεάά Ρ]ήΠίπιο- 
πιεπο). ΟΕ ει. ΟτὸΞ6δ εν τη προσ φιληµ. επιστολη ... ΚΙΡ 118. 116. 
191. 198. αἱ παυλου (1, του αγιου αποστολου παυλου) ἐπιστολη προσ 

φιληµμονα {Ῥ φιλιμονα), 44. ἨδΕῖ πρ. φιλημ. επιστολη, Ἰς3Εῖ 156Γ επιστ. 

πρ. φιλ., 130. η πρ. φιλ. επιστολή, 199. 3ἱ παυλου αποστολου επιστ. 
προσ φιληµονα ... 155. παυλου αποστολου επιστ. προσ φιληα. και 

απφια (-αν ϐ) δεσποτασ ονησιµου και αρχιππον τον ὀιακονον ... ΒΥΕ 
56Η αείΏΡΡ παυλου η πρ. φιλ. επιστολη, ἴθει η του αγιου παυλ. αποστ. 
πρ. φιλη. επιστ., ΔαίμῖΟ πρ. φιλη. και εγθαφη οτε ήν εν τη πολει ρωµη, 
αΥΞΟΡ Β6Το] / πρ. φιλη. επιστολή, ατᾶῖεζ ή του αγι. παυλου πρ. φιλη. 
το») µαῦθητην αυτου επιστολ., ἴἴεπι α1ΡΟ βεἆ αἀά και αυτη εν τω των 

ἐπιστολων αριθµω η τρισκαιδεκατη, 818 ή τρισκαιδεκατη επιστολη 

η προσ φιληµονα, 8ΥΙΡ η προσ φιλη. και απφιαν και αρχιππον επι- 

στολή, ἈτπηγέΏ προσ φιληµ. και προσ αρχιππον ὀὁιακονον χαι προσ 

απφια»...ς παύλου τοῦ ἀποστόλου ἡ πρὸσ φιλήμ. ἐπιστολή. 

1, ὀεσμιοσ εί. ΕΙ8Ρ5 ἵ8ῖ οἵο ... ϱ"ε” ἆ ε ατ8ἱεΕΖ αποστολοσ, 98. 98. 1559. 

ῥουλοσ, Οᾳπββῖοά αροδίοζιΦ υἰποίις | χοιστουιησου εαπι ΝΑΡΟΕ" ΕΩΚΡ 
αἱ Ίοηρφε Ρ]α {6 νανυ]ὲ (αἱ, Παγ] 1”, 5οἆ " οπι κησου) «ορ ἴυει ΠΙειΡυ επι 
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ῶ -- Ν 5 η - ; - Γ - π 

σοι4,11 ἀδελφῇ καὶ “ρχίπῳ τῷ συνστρατιώτῃ ἡμῶν καὶ τῇ κατ οἶκόν 
3 , Π τε Γ . ο ΤΝ - ῃ « - 

Πολ,Τοιο σου ἐκκλησίᾳα. Ὁ χάρισ ὑμῖν καὶ εἰρήνη απὺ Φεοῦ πατρὸσ ημων 
ΔΝ ν - -” 

καὶ κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 
ΕΡ11, 15 

εἵο 

2 - - - 

4 Εὐχαριστῶ τῷ Ὀεῷ µου πάντοτε µνείαν σου ποιούμενοσ 
Δ ” -” 2 1 ΔΝ ΔΝ ο 

ἐπὶ τῶν προσευχῶν µου, Ὁ ἀκούων σου τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πί- 
ο) οᾖ, Ν 4 / ω. ς στιν ἣν ἔχεισ πρὸσ τὸν κύριον Ιησοῦν καὶ εἰσ πάντασ τοὺσ ἁγίουα, 

ε) μα { - 

ϐ) ὅπωσ ἡᾗ κοινωνία τῇσ πίστεώσ σου ἐνεργὴσ γένηται ἐν ἐπιγνώ- 

οι α» ο) 

(5εὰ ἑαπίαπιϊχί, ποἨ Ιέεπισοπι) Απιζιςι Οαββίοάσοτη (β6ἆ ποπῖσί)... ϱ3 

ΕΙ, α] Ρ]α515 (ὅ αρ Φοτ]) οαιἰκί ἆ ο απι {αι ἀετηῖᾶ {ο] οπιπ]θεῦτα γγηῖ 

Άχτα αεί ΟΗΥδ1” (1η οοπι του χριστου) Ειλα]εοᾶ Τ]μάτί Ώατη αἱ Απο 
ερ 69,1015 ϱ{6Ρ "1 11οτ ϱ(ΗΟΙ ΡτΙπῃ 41 γήσου χριστου | ο αδελφοσ: ΡΕΕ 0Πῃ 
ο | αγαπήτω: Ηῖεν αἆ 1. 1. Νο Παβείασ ἵπ ἄχαεςο ἠγαπημενω, ᾳποὰ 

ἀῑζεσοίως ἀῑς]ίαχ, 5εά αγαπητω, Ἰὰ εδι ἀῑίριδι. Ππίετ ἀῑζεοίσι απίεπα 

εἰ ἀἰπέφιδί]επι Ἠος Ἱπίετεδί, ααοά ἀῑεοίι αρρε]]ατῖ Ροΐεδί εἰ 1]]ο αἱ 

ἀϊ]εςεβοπθπι ποἩ πηθγδίαχ, ἀλέφιδείε νατο 15 ἑαπίιτη απἲ πιετ]ίο ἁἩ]Ιρ]- 

ασε Αάάπηϊι νεχο ΡΕ ἆ ο Απιζγοίι αδελφω. 

--,απϕια (ἆ ε αρρᾖίαε): ϱ" αφφια, Ἐξία 41. 25δ. 6 αµφια, ὃ. αππια, 

ἵεπι ἔνρ αρρίαε | αδελφη (9) οππι ΝΑΡ Ε"ΕαΡ 1Τ. 9Ι. τὸ. 119198 

4 ο ἔρ απ αχ] {οἱ «ορ ΑΓΙ αγ9 ΑΥΟΟΡ Ῥετο] αθίΠΡΡ Ἠ[εν. Ι{επι νρε]ο 
{ζα ἀεπι]ά Ἠατ]” Απιογςί Ῥε]αρ ογογὲ οαγϊδεύπιαε, ΙΤεπῃ ΒΥΤΡ 8εᾷ δογογὲ 

ουπη οῬε]ο... ς Τί αγαπητη οτι ΡΕ" κι, αἱ Ρ]εχ ΘΥΥΣΟ8 (6ΥΥΡ ν]ᾷθ 

απ) Τ]ιάοτΙιοΡ «4105 (ὥσπερ ἀγαπητὸν ἐκεῖνων ἐκάλεσεν, οὕτω καὺ 
ταύτην εἰο) ΟΗΥ Ειαίμαἰοοᾶ Τμάτί Ώαπι α] | τω απίε συνστρατ.: Ἐ 90Ἠ} 
ΙΓ συνστρατιωτή οΙπῃ ΔΑΡΕΕΑ ...ς συστρατ. επι ΚΗΡ αἱ οπιπσ]ά {τη 
εἴ εκκλησια: 0813 την εἰ εκκλησια» | σου: 98. αυτου, ΑπΙΡΥΒΐ εἴμδ, «ορ 

εΟΤΗΠι «.. ΤΠ ΟΤῃ 

«πατροσ ημων (ΕΕἵ νμων) εἰ. κ» ... νἲ οπ1 ημων 

ευχαριστω: ΑΤ. ευχαριστωµεν | σου: οδοῖ οπι 

«τήν αγαπ. κ. τ. πιστιν ΕΙΠΠ ΝΑΟΕΟΚΕΗΡ αἱ Ρρ]ετ {ρ νε (εί, απ. θα” εἴες 

α]1αεΏτη ΟΠ κ. τ. πιστ.) 60Ρ ΑΥΥΡ Οµτ Επίμα]οοά τα]] Η]ει αἱ. . ΡΕ 
9. 38. 8τ. 45. Τὸ. 106. 108. 116. ἆ ε [13 α]18οἈπη ΑΥΥΦΟΝ ΑΤΥΠΗ 8Θ{] 
ΑπηζιἙι τ. πιστ. κ. τ. αγαπ. | προσ τον ουΠπι ΝΡΕΕΑΚΗΡ αἱ Γεγε ΟΠΙΧ 

«ΥΤΡ (ασοιτα!ίθ ἀῑδίίηρ Ιπίοι προσ αἵ εισ) Οµς Επίμα]οοᾶ Τμάτί Ώαπι 

α]. Τέεπι ἀῑνοιςιίαίθπι ργαοροβ/ξίοπ απ Ἱηπαυηί 4 ε Ενρ Ἠϊεγ ὅπ ἀοπιῖπο 

Ίεει (ὰ ε αἆά ΟγίΦίο) εἰ ὧν ΟΠΙπΕΒ 8αποίοθ, 6 αἆ ἀοπούπωπι Πεδιπι εἰ ἴπο 

ΟΠυιεδ Φαποίος ... ΤΠ εισ τον οππι ΑΟΡ3 11. 197, Ἰΐεπι Απιοιοί π ἆο- 

ποιπε Πεδιιπι οἱ ἴπ ΟΠΙΠΕΒ δαποίοῦ | ήσουν: «ορ χριστον, 1ΤΤ. ὃεον 

(οπΙ156Ο κτριον), 115. οπη ... ΡΕ δ1. Τὸ. ἆ ϱ 1ψευ αὖγ αεἰμαίτ α ἆ 

χριστον 

: οπωσ: Ἐ ινα πωσ, ἄ ιναπωσ | ἡ κοινωνια εἰ. 89... ΑΝ ἡ διαπονια | 
τησ πιστεωσ: ΑπΙΡΥΒΙΙΧΐ οπ1, Ἱίεπη (μέ ορεγαίῖο εἴις οι οοςπίξίοιε 

ἱαί ὁοπζέαίφ) 9οτη | ενεργησ: ἆ ο πιαπ{γερία, ἓ νε Ῥε]ας Επι ευίάεπα, 

απἶρας τεάάἶ ροβῖας ν]άείατ εναργησ. Απιζιοι αοζερία. 3ϊο αΝΙΕΠΑ 

Η]ει αἆ Ἡ. ].,,Όπᾶς αἲξ: ευἰᾷεπα [ας ἵπ αρηείοπε οπιπί ὑοπῖ, βἶνε αἱ Τη 

Έταεσο Ππε]{15 Ἠαδείας, ε[ἴοαη ; ἔνεργὴῆσ επίπη ρτορτῖε ἰταηβ[ετγ ροΐεδέ 
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Ν 2 ο ” 3 « - 5 δι ΔΝ ΔΝ 

σει παντὺσ ἀγαθοῦ τοῦ ἐν ὑμῖν εἰσ Χριστόν. ἵ χαρᾶν γὰρ πολ- 
Ν ” Δ ’ ασ μΗΝ ” 3 / σ Δ / 

λην ἔσχον και παράκλησιν επι τῇ ἀγάπῃ σου, ὁτι τὰ σπλάγχνα 
- ς ’ - Ν 

τῶν ἁγίων ἀναπέπανται διὰ σοῦ, ἀδελφε. ὃ «4ιὸ πολλην ἐν Χρι- 
- ᾽ -” / 

στῷ παρρησίαν ἔχων ἐπιτάσσειν σοι τὸ ἀνῃκον, 9) διὰ τὴν ἀγά- 

εῇῖσοαω 5ἶνο ορεγαίτία. | αγαθου: ΈΕτα 48. τ2. 91, 105. 91933 αἰ {εγαῖὸ 
(6 αρ Ῥοτ]) 6 νρε]ε {α (ποπ Ιέθπι απ. ἀθπιῖά Πατ] {οἱ α1ΙαεΏπα) Ῥα] Ῥνῖπι 
Ῥγασπι (Βε Ἰδ5τ αάᾷ) εργου. ΟΕ Τιεῦταςβ , σογγεοέογες ζιαίσαγιιπέ ΊιΟΊ 

95ε οπιτἑεπάνπι οροετῖς.' | του εν 6ΝΠΙ ΝΡΕΕΕΙΟΚΙΡ αἱ] ἔετο οπιη ΟἨΥ 
Εαίμα]εοά Τ]νάτί τα]1, Ἱίεπα ἆ 6 ϱ Απιζισι Ὕπαε ἵπ ποδίς (6 υοῦΐἱϱ) εδ, 

νρέ]θ φιοᾷ εδέ ὧι υοῦίς, [αι Ἠϊεχ φιιοᾷ πι ποῦίς (ωοὐἱβ) εδ. Ο8 αἱ. Τιοῦταξ 

3166 Ιιῖο οπι{ειάμπῃ οεπδιιεγιπέ ᾳαοᾶ οδῖ ἵπ νοβῖδ; ἴπιπιο ᾳποὰ εδ πει- 

ἔγιπι ρταεἰιζεγιπέ ᾳπαε αβί 7επιπίιε, εἰ δεσωπᾶαπι Ώέεγδοπαπι ἵπ ΥοῦΙ5 

γύπιαε ἵπ ποβ]δ΄ ... Ἰπ οπι του 6πΠῃ ΑΟ ΙΤ.) 1ἴεπι (πες 6ΠΊΠΙ ΕΣΡΥΙΠΩΊΙΠΕ) 

{ λατ] {οἱ αἰ146Ἠπὰ (εξ απ ἀοπιῖά Πατ]” απ εὔῖαπι ὄι νοδίθ οπι) | εν υμιν 

(αἱ 6{. ς οί 68’) εππι ΝΕΑΡ αἱ Ρειπ] (αί. 17. 91. δτ. 4Τ. τὸ. 80. 191. 
118.) ἔ 6 νρο]θ πιατίαη α]ΙαεἈπῃι ϱ0Ρ ΒΥΙΣΕΝ αρ Ιχί (ασπιϱ). Οτδή8 ἐοπι 
(5εἆ ποη εχρ]ο) ΤΗΡΗΥΙ (εκρ]]οαί ρε εν σοι) Οεοξοπι (άῑαΙε απἶπη 

του ο,τοσ και νυν εν υιν) Ἠϊοι (Πποί Ιαοίῖο, 5εἆ αβποβεῖί δ{. «ΟΠΙΠΙ) 

Ρτϊΐπι ... 0 ὃσ Ίωι Τϊ εν ημιν εππι ΑΟΡΕΚΙ, αἱ (εγεδὸ (αἱ Ιαπάαηίαχ, 

9 αρ Βοτί) ἆ ο [α ατ]Ἠ” {οἱ πα] ππαγίαα”" ΒΥΤΡ ΤΕ ΑΥΠΙΖΟΗΣ ({οβίε Ῥοείθγπι) 

Ἰρετῖο ΟΠιβάΒίΧί Ἐπίμα]σοὰ Τ]ματί (5εᾷ ποπ οκρ]ῖο) Ώαπι (αἱ Τμάτί) 

Οαοεἵχί Απιῤγςί (5οἆ ποπ εκρ]{σαξ) Ῥε]αρβζοπὶ (οτη 1π [θχίι, 5ε4 ἀῑσΙί 1Π 

οοπι: ΟΠΙΕΦ βαποίος αῑέφίε, ἔπι ἑαπέιπι μὲ οπππιες δοπῖ πιοδίγογτιπι ἔτι 6Πγἱςίο 

ευἰάεπίεν έε Πάείεπι ε9866 εοφποδοαπἰὲ. Ἐπάθπη Ἐτίπα 51) αἴδίεν, 5εᾷ 5ογ]θΙ{ 

ηέ ΟΠΊΙΕΘ πέν πιο δοπέ ὧι 01ο.) | εισ χριστον 5ἱπθ αἀαῑίαπι εππι ν”δο 

43 1Τ. εορ αείμτο Ἠϊει ΑΙπῦΙΡΕ... ς (5εά 6000) Τι αἀᾶ (ήσουν επι 

ΝΕΡΕΕΟΚΤΡΡ αἱ Ρ]ετ 4 ο {ρ νρ 8ΥΤΡ ΑΓΠΙ (5ΥΥΣΕΣ ααἴΠΡΡ Ῥταεπι) ΟἨΥ 

Ειίμα]οοὰ Τμάτί Ώατη αἱ (Ῥε]ας αἱ Ρεῖπι Ἰιγίδίο Ίεδι ἵπ [εχία, 884 Τη 

οοπι ἰαπίτπι 6ιήθέο) 

Τ. χαραν (εἰ. ςε 9 Απ) εππῃ ΝΑΟΡΕΣΑ 1Τ. 81. 41. 48. Τὸ. Τά. 118. 211. 

157. 45ος οπἰῖχί ἆ εξρνρ ογταῖ 6ο αγπι αε{Ἡ ΟτΙλίΣ959 Οµ1Ν 5 Οεο 

οσα Ἠΐεγ Απιῤγδί α]... ς αὐ’ Τί χαρι) εππι ΚΗΡ α] Ίοηρθ Ρ]α (41 αρ 

Βογ) Τμάτέ Ώαπι ΤΗΡΗΥΙ (χάριν ἔχομεν τουτέστι χαρὰν ἔχομεν) Όεε 

ἐπί ᾳ γαρ οἱ. Οεπίὸββ... 4, 29. δΤ. 114. 115. ἀδ.Σ 1551 αἱ Ῥαιο Άχηι 

αθίἸ ΤΗΡΊΥΙ οτη | πολλην εσχον «ΠΠΙ ΝΑΟΕΟΡ 1Τ. τὸ. Τ4. 90. 191.  αα 

(5οἆ εχω) ἔᾳ νρ οορ ατα Τ]μάτί Απιυσοί αἱ: 1ἴθτη ῬΡ"Ε ἆ ο Οτ]πί 5559 

Ηῖεγ πολλην εσχοµεν... 6 Τϊ έχομεν πολλην εππι Ὀέ(5εἆ πολλ. εχομ.) 

ΚΙ, (864 εχωμεν) αἱ Ρίεχ (5εὰ 5Τ. 4Τ. αἱ πολλ. εχ.) »γταύτ Ομ Ίλαπι 

ΤΗΡΗΥΙ Οεο | καν παρακλησιν οἳ,. Οσνί οπ9ὸ 611549 (καὶ παράκλησιν᾿ 

τουτέστιν οὐ µόνον ἡδόμεθα ἀλλὰ καὶ παραμυδούμεθα) οἴο... Ἀ 

οπ | επιτη: ν], 146. εν τη, πες αΗ{εΥ (1. ο. ὑπ οαγ{ίαἰε) νοτἰαπί ἆ ϱ { 

να Οτῖπί Ἠΐαυ Απιργρί; ᾳ Υεγο ἆ | υ"εα σπλανχνα (Ε σπα»χν.) 

8. εν χριστω παρρησ. εχων (α 9 εχ. παρρη.): τ, 41. 188" παρφησ. εν χρυ- 

εχω», 4δοῖ εχων εν χρι. παρρ]σιαν... ρει” παρρ. εχω εν χρι. τησοι. 

1ΐεπι 5θὰ Ἰαῦεπα ἃ ε νρ Παν, ΡΌεΙ9Ε παρρη. εχων εν χον. (Ώ αᾶά νησου) 

στ Β ΤΙΡΘΟΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. Τ. Ε. 8. 
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- -- - ἊἈ ς -- / κ 

πὴην μᾶλλον παρακαλῶ τοιοῦτοσ ὤν ὧσ Παυλοσ πρεσβύτησ, νυνι 
πι -- - - οὉ Λ - - 

δὲ καὶ δέσµιοσ Χριστοῦ Ἴησου, 10 παρακαλῶ σε πὲρὶ τοῦ ἐμοῦ 
/ ) αασᾷ, 2 -- ο. 2 / / / 

τέκνου, ὃν ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσμοῖσ, Ονήσιμον, 11 τὸν ποτέ σοι" 

ἄχριστον, νυνὶ δὲ καὶ σοὶ καὶ ἐμοὶ εὔχριστον, ὃν ἀνέπεμψά σοι, 
12 αὐτύν, τοῦτ ἔστιν τὰ ἐμὰ σπλάγχνα. 19 ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην 

πρὸσ ἐμαυτὸν κατέχειν, ἵνα ὑπὲρ σοῦ µοι διακονῇ ἐν τοῖσ δεσμοῖσ 

του εὐαγγελίου, 14 χωρὶσ δὲ τῇσ σῆσ γνώμης οὐδὲν {θέλησα 

9. αγαπην: Α αναγκην | νυνν ΕΙΙΠΙ ΝΟΡΕΕΑΚΗΡ οἷο ... 118 παῖἩ ψιιν οι 

Α 61313 τὸ. 115. ΤΙΡΗΨΙ | χριστου τησου οΝΠῃ ΝΑΟΡ 11. 51. 9τ. τὸ. 116. 
6ορ ΑΥΟΟΡ Ὀεγο] αθ{ί]1το 106γ ΑΠΙΡΡΣ 50804 Απιργβί (οἱ ΟΗ15/305 εν χριστω 
ιησου) ...ς τήσου χριστου εππι Ρ.ΕΕΟΚΙ, αἱ Ρρ]ετ ἆ ο ἔρ νε υταίε 

ΑΤΠΙ αα{ΠΡΡ ΟµΥ Επίμα]εοᾶ Τ]ατί Ίαπα αἱ Πεν αἲ.... Ό8ἳξ οπη αἰγαπῃ- 
αᾳάθ. ΕάῑάΙ{ ααίεπι ς πο πκμια. - καὶ ῥέσμιοσ ἰησοῦ χριστοῦ., συ ὃ 

παρακαλῶ - καὶ δέσµ. ἰησοῦ χφιστοῦ”, Τι πο ο τοιοῦτος ὤν 
"- παῦλοσ), πρεσρύτησ, νυνὲ δὲ καὶ δέσµ. χριστοῦ ἐησοῦ, 

10. παρακαλω: 99. αᾶἆ δε, 4Τ. αἆὰ ου» | παφακ. σε: αδὲῖ παρα. δε | 

ΟΥ 6ΠΠΙ ΝΟΡΕΕΕΚΙΙΡ αἱ {εγθ οπΙΠ ἆςίρνρ ΒΥΙΣΟΝ οἱο.... Ἱπ αἀὰ εγω 

επι Α ὃτ. 68. ΦΥΥΡ ΟΗΠΙΟΣΕ3 α µ. ]. εἰ» { δεσμοισ 8ἶπε µου οσπι 
παρεα 1. 98” 59. 116. ἆ ορ νο ΑΠΙΡΡΣ ὅ6)504 Ἠϊετ Απηογςί α] .... 

ς (4900) αἀά µου επΠΙ ΝΕΟΡΕΕΚΙΡ αἱ ρ]εν Αυτα ορ ατπι αθίῃ ΟΥ 

Επίμα]ζοᾶ Τ]ατί Ώαπι αἱ 

11. και σοι οµΠη ἃ ΕΡΤ 1Τ (οιη και εμοι) 91. 4τ. 6" 115. 190. 911. 05ος 

Ψ απι {ὰ {οἱ (1ΐοπι νσς]θ ἆθπι]α α] εἰ πιῖ]ιέ οἱ ἐδί) ΑΥΥΣΟΒ ααί Οχ1960 
Ἠϊεν Ῥεῖπι (Ο1Υ195 οχθᾶ 54ΝΗ και εµοι καν σοι)... ς ἵμπ Τί οπι καν 

ΕΠΙ (Ν5 κοᾷ τοβϊ(π{η ο5ί) ΑΟΡΕΚΙΡ αἱ ρε ἆ ο Γ8ΥΤΡ ΑΙ ΟΝΥ Βι- 

Ώια]οοᾶ Τμάτί Ώαπι αἱ Απιζημι | ανεπεµψα: ϱ’Ε 95. αἲδ ἆ ο ᾳ 8ἲπι 

ΟΜ1551 επεµψα (ϱἨ -νψα πα βο]αί), Ἰάᾳιιο 0’ | σοιβες ο. ΝΑΟΡ"Ε 17. 
4 δρ νρεο ἀαεπιῖά Πατ” «ορ ΒΥΥΣΟΝ αγπι αεί Πίο Απιυγςί Ῥε]αρ 

Ῥνϊπι, 1ἴεπι ΟΗΥΔ5Ι προσ σε (ᾳπεπιαάπιοᾶσπι είατη ἀθπιῖά Απιζιρι αἆ 

{ε) .νν ς Τϊ οπι ΕΠ ΡΟ ΤΕΑΡΒΙΚΙΡ αἱ {εγο οπιΏ { απι {απ Πατ] {οἱ αἱ 
Ι46ΆΙή σο ΑΥΥΡ Ἠιίμα]εοᾶ Τμάτί Ταπη αἱ 

19. αυτον οι ΑΟ 1Τ. αθίμ.... ς Τϊ Ῥταεπι συ δε ο ΝΕΟ"ΡΕΕΕΚΙΡ 

αἱ Γετα οΠΙΏ 16 (5 ἐπ αιέεπι ἑ ἑέαφιε ἐἶζυπι) νο 6ο 8γταῖ «ορ αγ ΟΗΥ 

αά Ἡ. 1. ο15δ ΕίμαΙσοά Τμάτε Ώαπι αἱ Ηίου Απιῦρς 1941149 Απιζυδί αἱ 
[ σπλαγχνα (ΏΕΚα -γχνα) αἶπο αἀῑέατη οπή Ν”ΑΕΕΤάΡΙ 1Τ.... ς αάά 

προσλαβου ΕΠΙ ΝΕΟΡΕΚΙΡ αἱ Ρ]ο; 4 ο Ενρ ρο αγτα Ον αἆ Ἡ. 1. εἴ 

198 Ίλαιη αἱ Πϊοι ΑΠΙΌΡΣ 15 Απιῤγςίέ αἱ]. Τίαπι 5τ, Τὸ. 116. 298. «ΟΡ 

ααἰ] απίθο αυτον αά, Ἰΐοπι ᾳ αἲπι Τμᾶτί ροβὲ αυτον: οξν. 11. 

19. εβουλομην: Ν ηβουλ. | υπερ: Τὸ. αντι | µου διακονη (ϱ ΑΤ3 -νει) οππι 

ΝΑΟΡΕΓΟΡ 1Τ. 4τ. 1ΤΤ. 178. 119. ἃ ο ἔ6 ΥΕ Ρο απ Τατ ΤΠΡΗΥΙ 

ΑπιῦΡΣ 18 Ἠϊον Απιῤγβί αἱ... ς (5 αρ Μζ) διακονη (1, αἳ ραις -νει) 

µοε οππι ΚΙ, αἱ Ρ]εχ «ΟΡ ΒΥΥΣΕΒ ααί]ι ΟΝΥ αά Ἡ. ]. ο(δδ Εαίμα]εοᾶ Ίλαπι 

θες 

ντ λν 
ολ 
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- [κά ὃν) ς Ν 2 / Ν 2 / αἶ 2 Ν Ν 

ποιῇσαι, ὕα μὴ ὧσ κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου ᾖ ἀλλὰ κατὰ 
ς ’ ο / Δ Ν - 3 , Δ σ ο γ 

ἐκούσιον 19 τάχα γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίσθῃ πρὸσ ὥραν, ἵνα αἰώ- 
. 3 [4 - ε ᾽ - 

γιον αὐτὸν ἀπέχῃσ, 16 οὐκ ἔτι ὧσ δοῦλον ἀλλὰ ὑπερ δοῦλον, 
Σο Δ 2 / / 3 ’ / Ν - Ν Ν . 

αδελφον ἀγαπητον, μάλιστα ἐμοί, πὀσῳ δὲ μᾶλλον σοι και εν 
{ἱ 9 τς δν τ .” / - 

σαρκὶ καὶ ἐν κυρίῳ' 1 εἰ οὖν µε ἔχεισ κοινωνόν, προσλαβοῦ 
ελ ς αν 18 2 δέ 1δ(Υ / Αλ 2 /. - 3 Ν 3 

αὐτὸν ὧσ ἐμέ. εἰ δὲ τι ἠδίκησέν σε ἢ ὀφείλει, τοῦτο ἐμοὶ ἑλ- 
3 Δ ” ” - -- Ῥεήν 

λόγα. 19 ἐγὼ Παυλοσ ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρύ ἐγὼ ἀποτίσω᾽ ὕνα μὴ 
ἡ σ Δ , λ 0) , 1δ λ / .] / 

έγω σοι ὅτι καὶ σεαυτόν µοι προσοφείλεισ. ναί, ἀδελφέ, ἐγώ 
3 η ο ΡΩΤΑ / ” 

σου ὀναίμην ἐν κυρίῳ' ἀνάπαυσόν µου τὰ σπλάγχνα ἐν Χριστώ. 
- π ος » . 

2ἱ ΙΙεποιθὼσ τῇ υπακοῇ σου ἔγραψά σοι, εἰδὼσ ὅτι καὶ 
ει α / ο Ν λ ο” 
ὑπὲρ ἃ λέγω ποιήσεισ. 23 ἅμα δὲ καὶ ἑτοίμαζέ µοι ξενίαν᾿ ἐλπίζω 

Ν σ Δ -- - ς - / Γάτα εν" 

γὰρ ὅτι διὰ τῶν προσευχῶν υμῶν χαρισθήσομαι υμῖν. 

14. σησ (ροβί τησ): ΕΒΙ οπι | ωσ: ΟΥ5)365 οπι | κατα αναγκην: ρ"εα ὃτ. 
τὸ, «δεῖ Ο19305 κατ αναγἠ. | κατα (εα 116. κατ) εκουσιον: ϱ εκου- 

σιον, Ίζεπα οοζαπίαγζωπι ἃ ο Γρ νς Ηῖενι ΑΠΙΡΡΣ 15 Απιζταί αἱ (5εᾶ Λας 
ρτα οἱ ΠΌ ατῦ 10,130 ο υοζωπέαίϱ) 

15. εχωρισθη: Ραᾶᾶᾷ σου. Τεπη νρ (ποπ ἆ ο {ϱ) Ηῖοι Ῥεΐπι αἱ (πο Απιῦ 
οἩ πποτέ 123413 ΑπΙΡγ6) αἀά α {ε ροβ8ί ἀῑοεβείέ αἴ Ἰογαπι. | απεχησ: 1, 

850ΥΣ --χεισ 

16 αλλα οσπι ΑΡΤΕΣ 1Τ. δΊ....ς Ἰωῃ Τί αλλ επι ΑΟΡΕΕΊ ΚΙΡ αἱ ρ]ογ 

ία... 19. 91. ἀδὲΙ ο56Ι αἆᾶ ωσ | υπερ δουλον: ἆ ο {νροῖε {α ἀθιαίά 

{οἱ Ίαν]. οπιπ]ασηπῃ Απηζιι α] ῷγο 8εΥσο, 868 απι ἨΗ]εν ΡΙμδ 8εγυο | Έξῖς 
ϱ οπῃ αλλα υπ. δουλ. | αδελφον οἵ. κά: νἩ οπι | τα (αἱ ΡΙεταπι(ιι) 

ο56Ι µαλλιστα | ποσω (1. 99. δὲ ποσον) δε: Ρ 4δετ ο50ἳ” ΘΥΡΕΣ οπη δε 

1Τ. µε ΕΠΠΙ ΔΑΟΡΕΕΑΙΡ αἱ {εγθῦδ (11 αρ Βοτ]) εἴο ...ς (Ξ 6αὖ 5σ) εµε 

επι Κ αἱ δαΐ πια 

18. σε: κ ΙΤ. 90. 81. 158. πδοῖ ΑΥΤΡ αγΠΙ οπι (Ποη Ἱέεπι 1ΐ νρ Ρο 0) ΥΥ 
8δεἩ μαίμ) | οφειλεν (1 ωφειλει): ΕΕΤΑΕΙ αἀἁ τει | εµοι: Ἐα µοι | ελλογα 

(ϱ” ενλ-) οππι | ΑοΡ᾽σαρ 1Τ. δ1.... ς ελλογειν οππι Νέ(βεᾶ τοδἑαέατη 

«γα)ΡΌΦΙίΕΕΙ, αἱ Ρατ (15Τ. ενλογει) Οµν Εαίμα]εοά Τ]άνί Ώαπι αἱ. 
Πίετα ἨΗΘβγο] ἐλλόγει' καταλόγισαι. 

19. εγω: δΤ. αἀά δε | αποτισω: Ῥ αποδωσω, αᾳποά εξ. ἵπ δεΠο]115 οος-- 

οππιδίία, αἱ 19. 20., Ἱερίέαν. Τα ΜπΙ γεζᾶαπι | προσοφειλεισ (αι προσ- 

ωφ-): ϱ Εἲ ἆ ε αἲά εν κυριω 

90. οναιµην: ΙΤ. πΣΕΣ ὠναι- | Ρ"Εα σπλανχνα (Εξ σπα»χν.) | χριστω 
επι ΔΑΟΡ"ΡαΙΠΡ α] {εταῖῦ 4 ε {ς νρδίς [αι α)Ι8οἨτη σο Αγγαῖ 6ϱ0Ρ ΑΥΤΗ 

ααἰλαίτ αχ ατγᾶΐ αΥ6ΟΡ Ῥ6τοΙ ΑΤΕΟΡ πας 1νος ΟµΧ Τμάτίσοά ΤΠΡΗΥΙ 
Ο6εζοπὰ (δια τον χριστον) Απιομις τν] δττ Ἠ][εν Απηζἒςι α]...ς (Ξ 0 

82) κυριω οι ΡΟΚ αἱ Ίοηρα Ρ]α Υνσοῖθ απα ἀθπιῖά {ο] αγροὶ Τ]μάτιεά 

Ίλαπι Οεεἴσί, Οοίεταπι ἀαραπί τε]ῖα ια ἵπ ΕΕτα ϱ. 

91. υπερ α ΟΠ ΝΑΟΡ 1Τ. 91. Τ9. 6οΡ ΒΥΤΡ...ς Τϊ υπ. ο εππι ΡΕΚΙ, αἱ 
Ρεν ἆ ο { ΥΡ Ρο ΒΥΙΣΟἨ αγπῃ ααί]ι ΟἨΥ Ειίμα]εοά Τῃμάτί Ώαπι αἱ Παν 

Απιῦσςί αἱ | ποιησεισ: Ἡ -σησ 
στα 
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σοἱ 1, 7 25 ᾽᾿Μσπάζεταί σε Επαφρᾶσ ὁ συναιχμάλωτύσ µου ἐν Χρι- 

Απ 1 στῷ Ἰησοῦ, 324 Μάρκος, “ἄρίσταρχοσ, «{ημᾶσ, «Ιουκᾶσ, οἱ συν- 
/ 

ἐρ}0ἱ μου. 

2 Τι 4, 10 8 ρα ας ; - ος με ι - ; 

Ο0οἱ 4, 14 9] χαρισ του χπυριου “σου ριστου μετα του πευµματοσ 

μμ 
ΡΗΙ 4, 39 εἰς ἡμῶν. 

29. γαρ: 114. ΑΥΥΡ δε | οτι: ὅ9. Τ0. 118. ἆδεῖ ΠπΣΟΙ 056Υ 8Ρ6 αάά καν | 
προσευχ. (οἳςὶ ἆδο 1593 ευχων) υμων: τ οπι υμ. » 

95. ασπαζεται οἳπῃ ΝΑΟΡ᾽ΕΡ αἰ15 ομΗἰΣί ἆ ο να ο σοΡρ ΒΥτΤΙΣ αγ βεἴ]ᾗ 
ΑΤΥΟΊΙΠ Ο]γ Επίμα]οοᾶ Τματε ΤΠΡΗΥΙ Ηίεν Απιοιμίια]...ς (- αυ 55) 

ασπαζονται οπτα ΡΡΕίΟΚΙ, 3] Ίοηρς Ρ]ὰ {1ρ6ι Ώαπι Ό6ο 

25. του κυριου αΏδηπο ηων εππι νρ 1τ, 91. 4Τ. 116. ΦΥ1Ρ αχπι... σ Τη 

Τί αὖᾶ ηµων επι ΑΟΡΕΚΙ, αἱ Ρ]ον ἆ ο {νᾳ τε]] ΟµΥ Εαίλμα]εοᾶ χε]] | 

πνευματ. υμων 8Ίπθ αίην επι ΑΡ ΙΤ. ἆ αἲπι αΤΞΟΡ παρ Ἠ]ει Απιῤγςί 

ϱἆ (αρ βαθ)...ς (Ξ αὐ Βσ) αάά αµῃην οππι ΝΟΡΡΕΙΟΕΚΙΡ α] {οτο ΟΠΙΠ 

ο [νρ »γταῖι σορ αεί ΟἩτ Επίμα]σοᾶ Τ]άτε Ώαπι αἱ Απιριδίσεα Ῥτϊπι 

Οείεναπι 4ᾳ Ἠας ερἰδία]α αραιά Ματοίοπαπι ΕρΙρΗΣ”5 αἳ Τατμιατοὔ,31 Ῥα- 
τατη οοπβοπ{Ἱοηίθς οχἰκπιαταπί. Ἐρίρ] οπίπῃ δῖς: ὅμωσ ἀπὸ ταύτησ 
τῆσ πρὀὸσ φιλήμονα οὐδὲν παρεθέµεθα διὰ τὸ ὁλοσχερῶσ αὐτὴν ἐν- 
διαστρόφωσ (ΐα Ὠϊπᾶ Ρτο Φδιαστρό(ωσ) παρ αὐτῷ κεῖσθαι. Τετί 
γετο: Φδοζύ ῖςο ερἰνίοῖαε Ὀτευῖίας δια ῥτογιαέ, μέ Γαἰθαγίας πιαπι» Πατ- 

οἴοπῖς ευαᾶετεῖ. 

Βιηβοτ]ρίίο: κο 1Τ. αδἰἩΤο προσ φιληµονα (ἴη Α Ροεσϊ!), ΡΕ προσ φιλημ. 

επληρωθη ... Ῥ προσ φιληµ. εγραφει απο ϱωμµησ, κ 4τΤ. αἱ (εἴ. Ῥγας- 

Ροβῖίο ἡ 120.) προσ φιληµονα εγραφη απο ϱωμησ δια ονήσιµου οιπε- 

του, Ίέθιη 198. κοὰ δι ὀνησ. ο οΠΙ8ΒΟ οικετ., Ίΐθπα ὃΤ. αἱ 5εᾷ ὃν ὀνησ. 
εἴ οπιἱρεῖς προσ φιλημ., Ἡ οί (οπι]βδῖς τ. αγ. απ. παυλ. επιστ.) 1189. 

του αγιου αποστολου παυλου επιστολη προσ φιληµ. και απφιαν δε- 

σποτασ του ονησιµου και προσ αρχιππον τον διακογον τησ εν κολοσ- 

σαισ (115. κολασσ.) εκκλησιασ᾽ εγραφή απο ϱωμῆσ δια ονήσιμου 

οικετου, Ἰίεπι 116. παυλου αποστ. επιστολη προσ φιλ. και απφ. εἴο 

πὲ Ἡ, 88 κολασσαισ εἴ ὃν ὄνη. οι., Επίμα]οὰ πρ. φιληµμ. και απφ. 

δεσποτασ ονισηµου (516) και προσ αρχιππο» διακονον τησ εκκλ. εγραφή 

απο ϱώμησ δια ονησιµ. οιχετου. ΑΒΙπιϊλ]τεν αλ, δεά εἰίαπι Ρ]ατα αἀᾷ 

469. εἰ 205. αποτάτ 11ο Ῥοβί απο ϱώμησ 5ὶο ρετρῖῖ: εἁ προσωπου 

παυλου και τιµοθεου δια ονήσιµου οικετου" αλλα δη και µαρτυσ 
χριστου γεγενηται ο µακαριοσ ονησιµοσ εν τη ϱώμαιων πολει ἐπι τερ- 

τουλλου του τηνικαυτα την επαρχικην (8ἱο Ἱαιᾶ ἀπδίο Ἱερεπάνπο, 

ἐπάρχην) εξονυσιαν διεποντοσ τή των σκελων κλασει την ψηφον υπο- 

Μεινασ του µαρτυριου. Ἐαάᾶεπι {το 208. .... α 6, ἵπ απἴραβ ἀθβδιάεταη- 

ἴαν νν. 21--25, αἀποίαί: προσ λαουδακησασ αρχεται επιστολη, αἆ 

Ιαιιάἰσέηδες ἔποιρίέ ερἰκέοῖα (οί απ{ο -- Ρτορίετ δα 4παο ἀθβιπί - δέ ροβδύ 

Ἀαπο βαὐβοχ]ρίίοπαεπι δρα πτω νασααπι). ἴπ ἔ αἀποίαίππι: Ίδφιιο Πιο 

8οὔας (1. 6. θογίθαφ) ... ἆ ο αἆ Πζεπιοποπι εωρίἰοῖ (433 ϱἱ ο αἀᾶ εογίδεηε 
α Τοπια): ππ]]άπη ἐπορά δη] έασ; απ [α αἱ επρί. αἲ ϱ]Ἰεπιοπεπι (81 

Φθζύπι.; εἴίατη πἀᾶ αἱ]. «πι φογέρία ἄε αγῦε τοπια). Ταπα βεηι]έαχ: ἴπο. 



ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ ; 901 

ερἰκέωζα (41 οπι) αἆ Ἰιεύγαεος, [ια πο. αἲ Ἰιεῦγαεοθ σαρίζ. ... ΒΥΙΣΕΝ ἐἔτε- 

λέσθη ἡ πρ. φιλ. ἐπιστ., ἥτισ ἐκράφη ἀπὸ ῥώμησ καὶ ἀπεστάλη διὰ 
ὀνησίμου, Ἰ{θ6πι 60Ρ ΔΥΞΟΡ Ρ9Γο] αθίΠΡΡ - ἐγράφη ἓν ῥώμῃ καὶ (οορ ΟΠ) 
ἀπεστάλη διὰ ὀνησίμου, πε - ἣν ἔγραψεν ἀπὸ ῥώμ. καὶ ἀπέστειλε 
διὰ ὀνησίμου, 41Ρ9 ἐτελέσθδη ἡᾗ ἐπιστολή, καὶ χάρισ τῷ Θεῷ, καὶ 
ἐγράφη ἀπὸ ῥώμησ διὰ ὀνησίμου οἰκέτου φιλήμονοσ. Τίειη ΑΥΤΡ ἔτε- 
λέσθη ἡ ἐπιστ. πρ. φιλ. καὶ ἀπφίαν δεσπότασ ὀνησιφόρου, καὶ πρὸσ 
ἄρχιππον διάκονον τῆσ ἐν κολασσαῖσ ἐκκλησίασ, ἥτισ ἐγράφη ἀπὸ 
ῥώμησ διὰ ὀνησίμου οἰκέτου, ΑΙ Ππρὸο φιλ. καὶ ἀπφίαν δεσπύτασ 
ὀνησίμου, καὶ πρὸσ ἀρχίππαν διάκονον τῆσ κολοσσέων ἐκκλησίας, 
ἐγράφη ἄπ. ῥώμ. διὰ ὀνησίμ. οἰκέτου, Ίροχ τέλοσ τῆσ ἐπ. ήν ἔγραψεν 
ἀπ. ῥώμ. πρ. φιλήμ. καὶ ἀπφίαν δεσπότασ ὀνησίμου καὶ ἄρχιππον 
διάκονον τῆσ ἐν κολασσαῖσ ἐκκλ. διὰ ὀνησίμου οἰκέτου ... ς (-- αὖ Βα) 
πρὸσ φιλήμ. ἐγράφη ἀπὸ ῥώμησ διὰ ὀνησίμου οἰκέτου. Βπίμαιδ αρ 
Ζᾳο. αβποβοῖε πρ. Φιλ. κ. ἄπφ. κ. αρχ. του διακ. τησ εν κολασσ. εΚΧΛ. 

Ῥταείετεα πιπιεταπίασ στιχχ. Λζ (ῑῑα κι, αἱ ΡΙ, αἱ. Εαίμα]), Επίμα]σοᾶ 
λς’, Ρ µη”, αἱ μζ, μβ’, αἲπα Λη”, νρ]ΒέἈΙὰ νεγεις ΧΧΧΠΠΠ, εἰ αέετ:; Ἱέεπα 
(αξ Επίια]) αναγν. α, πεφφ. β (10ευ ἔχει δὲ ἓν κεφ.) ... απι {α εἂρρ 4 

Παβεηί. 

Ίηβαρεχ Ἐιίμα] (αρ Ζαοαριδή1) ο8 ΠΠΠΙΕΤΟΒ Ἠαδεί: ὁμοῦ τῶν δεκατεσ- 

σάρων ἐπιστολῶν ἀναγνώσεισ λα (51), κεφάλαια ρμζ (141), µαρτυ- 
ρίαι οκζ (191), στίχον ὃπιλς΄ (4956) 

Ὄο (αδᾶρτας ἵπ απἶρας αρἰβία]απι αἆ Ῥμί]απιοπθιη εχεῖρῖέ αἆ ἨΗερταεοβ 

ερίβία]α, γ]άε 4πας αἆ Ἱπϊέαπα ερ]θία]αε αἆ Ηεῦν. α ποθῖς αἀποίαία 

5δυἩ{. 



ΑΠΟΚΑΛΥΡΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ. 

Ἶς 

- -- Γ 2 ως / -- 

98, 6 1 ᾿ποκάλυψισ Ιησου Χριστοῦ, ἦν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ Φεύσ, δεῖ- 
- ιά .) ” ] - ’ ’ .' 

ξαι τοῖσ δούλοισ αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει, καὶ ἐσήμανεν 

Ἐ αποκαλυψισ ιώαγγου (Ν -ανου) οππι Νο (Ίέεπι Α ἵπ βαὈβο1ρίίοπς6, Ῥθ- 

τΗ{ Ιηβδοτ]ρ{1ο) 9. Ῥγπορς1οῦ, 8. 82. 985. 90. νωαννου αποχαλυψισ, 50. 

αποκαλυψ. του αγιου ιωα»νου. Ἀ νετο ἵπ ραβίπασΙπη Π{α]ή5 αρίαπε Ἱ. 

ε. {ει αποκαλυψεισιωαγιου, πες α]ῑζεν βαὐδογ]ρίίο. Υ]άο Ἱπία ραίτιιπα 

Ίο005δ... 14. 1Τ.91.9Τ. αποκαλ.ιώαννουτου Θεολογου (επι 16. αἀαλ[ῖ5 

ην ε) πατµμω τη νησω εθεασατο), 1. 25. 28. 91. Ὅδ. 51. 90. 94. απο- 

καλ. του αγιου ιωαν». του Φεολογου (Ίξεπι ὃτ. αἀαΙεῖς ην ειδεν εν 

πατµω). Ἰΐεπι ΡΓΑΕΠΙΙΒΡΟ ἡ 4Τ., 6. νώανγου του Θεολογου αποκαλι- 

Ψισ, Άτα ιώα)γ. του Θεολ. και ἠγαπημενου αποχαλυψισ... Ὦ 19. 

αποκαλ. τωανν. του Θεολογου και ευαγγελιστου, 49. αποκαλυψ. ιώανν- 

του αποστολου καν ευαγγελιστου, Ῥ ἡ αποκαλυψισ του αποστολοι’ 

ιώαγνγου καν εὔύαγγελιστου, 96. αποκαλ. του αγιου ιωαγ». του αποστο- 

λου και ευαγγελιστου Φεολογου, Απᾶ αποκαλ. του αγιου αποστ. καν 

ευαγγελιστ. ιωα»ν. του Θεολ., 29. αποκαλ. του αγιου αποστολ. ιώαν». 

και Φεολογου και ευαγγελιστου, Ἱ. αποκαλυψ. του αγιου και ενδοξου 

αποστολου και ευαγγελιστου (ωαννουτου 9εολογου" ην εν πατµω τη 

γήησω εῴεασατο, 90. απυκαλυψ. του αγιου ενδοξοτατου αποστολου 

και ευαγγέλιστου παρθενου ηγαπημενου επιστηΦιου ιωαννου Φεολο- 
γου (δίο βἹηρα]α).... ἔα πο. αφοοα[ηρείς δαποῦὶ Το]αππῖς απιεη, ΤΙ ηΙ] 

Ἰηβοχ]ρίαπη Παβεί (5εᾷ ν]ᾶο 5αῦςογ.), α116ΠΙΠ πο, αφου. ζο]ιαππιῖ αρο- 
σέοῦἳ, 11ρ85" ὧπο. αροσα[ἑρείς δαπιοῖ Τομ. αροθί., 11ρ96. ἀεπιῖά ὧπο. {ἱ0ε) 

αροσαζίρεί» (ἀεπι]ᾶ --ἴμρείφ), α]]αοπα πο. αροσαζρεῖ; 90ΟΡ αποκαλ. του 

αγιου νὠαννου, 8ΥΤ αροσεα[ηῥρείς «πιαε Γαοία εδ Πολαππιὺ ευαπφε[ίείαε α 

ἄεο ἵπ Βαίπιο ἱπεμία, ἵπ (παπι εἴεοίιε Γωέ α ΛΕγοπε 6αεδατε, αθίὮ υἱδίο 

Πο]ιαππῖς, {ο]ιαππιῖε εριεσορὲ οοπβἑαπἰὐποροξἰς πιεεγοροξίδ, ο ιώπι ορογειῖέ 

6πιπι ἴπ εαζέωπι πα. Ἐκ ραἰτῖθιας νετο οἱ ΠαδιΦαΙ51 παρ ἡμῖν ἀνήρ 

τισ, ᾧ ὄνομα ἰφάννησ, εἷσ τῶν ἀποστόλων τοῦ χοιστοῦ, ἐν ἀποκαλύ- 

Ψευ γενοµένῃ αὐτῷ χίλια ἔτη -- προεφήτευσε ΜεΙϊ αρ Ειδαῖοί 103 τα 
περὶ τοῦ διαβόλου καὶ τῆσ ἀποκαλύψεωσ ἰωάννου (Ίπθς ομπα α)118 
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2 / Ν ο. 2 /, 2 ” ” / 2 ” ες Φ 

αποστειλασ δια του ἀγγέλου αὐτου τῷ ὃδουλῳ αυτοῦ Ιωάντῃ, 
| / -- ” ν Δ - 

2 ὃσ ἐμαρτύρῃσεν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν µαρτυρίαν ἸΊησου 
. - ο /’ « ο ο / Ν 
Ἀριστοῦ, ὅσα ἰδεν. Ὁ µακάριοσ ὁ ἀναγινώσκων καὶ οἱ ἀκούοντεσ 

Μο]ίοπ]5 5οτ]ρ{ῖ5 Ιπποίιςδο 5101 5ο] Ρῖί Ἐπς) Αρο]ιοπίας αρ Ειςδη]δί 

515 κέχρηται δὲ καὶ μαρτυρίαισ ἀπὸ τῆσ ἰωάνγου ἀποκαλύψεωσ (Σία 

1μίασς Ἐπβδ 4ο ΑΡροϊιοῦ ἰερίαίαχ) Ιν αρ Βιδαῖςί δι (ἐν ὁὲ τῷ πέμπτῳ 

περὶ τῇῆσ ἰωάγνου ἀποκαλύψεωσ: Πἱ8 Βπ5 αἲ Πθταπι Ποπασὶ τοβρῖοἵϐ) 
Ο1επιῖῦῦ ὤσ φησιν ἐν τῇ ἀποκαλύψει ἰωάννησ Ο15)120 ἑωάγνησ - ἐν τῇ 

ἀαποκαλύ ύψεν ει” 535 ἐν τῇ ἰωάννου ἀποκαλύψει αἰ 16 φησὶν οὖν ἐν τα 

ἀποκαλύψευ ὁ τοῦ ζεβεδαίου ἰωάννησ Ἡιρρο ρα 5ο οὗτος γὰρ ἐν 
πάτµῳ τῇ νήσῳω ὢν» ὁρᾷ ἀποκάλυψιν μυστηρίων φρικτῶν οἵο εἰ οκ 
ΠΠΑΥΠΊΟΥΘ Ἱπποίυ]ε ἑμα]ας Πυγί απεπὶ δοτ]ραέ ὑπὲρ τοῦ κατὰ ἑωάννην 

εὐαγγελίου καὶ ἀποκαλύψεωσ Ὠ]οι αρ ΕακλίδεΤι3ὅ (ᾳἱ Ίοσα8 ο]αβδίσις 
εδί 4θ αροσα1γρβ1) Μεί]οάΊ16 τὴν ἀποκάλυψιν ὁ ἰωάννησ ἐξηγούμενοσ 

λέγει οἰδῖῖ ὁ χριστόληπτοσ ἡμῖν παρέστησεν ἐν βιῤλίω τῆς ἀποκαλί- 
ψΨεωσ ἰωάνγησ ΕΡΗΧΣ194 καθὼσ καὶ ἑωάνν. ὁ Φεολύγοσ ἐ ἐκήρυξε λέγων" 

ἰδοὺ ἔρχεται (αΏετί Αρου 1, τ) Ειιβάεπιδ66 κατὰ τὴν ἀποκάλυψιν ἑωάν- 

νου οἰλί5ίθδοι ᾖσ δὴ καὶ ἡ τοῦ ἰωάννου ἀποκάλυψισ μνημονεύει Αι] 
ερίςι Εερί3.9 (1η απα 68ί ϱΛΠΟΠ Αἰλαηπαβί) ἰωάννου ἀποκάλυψισ οιδτῖ 

ἐν τῇ ἀποκαλύψει τάδε λέγει ΕΡρΙΡΙΣΙ1 ἐν τῇ τοῦ ἰωάννου ἀποκαλύψει 

εἰπῖ ἰστέον ἐστὶν ἀπὸ τῇσ τοῦ ἁγίου ἰωάννου ἀποκαλύψεωσ οεἳ Α]ορί 
αρ Ἐρίρ]μάδέ τέ µε, φασίν, ὠφελεῖ ἡ ἀποκάλυψισ ἰωάννου λέγουσά μοι 
περὶ ἑπτὰ ἀγγέλων καὶ ἑπτὰ σαλπίγγων ΟΥΡΕΡ 55,5 αφμαδ παπιφιε ρο- 

Ῥιῖος εἰφπῖ]σατε ἵπ αροεαῖζηγφεῖ δογἱρέωγα αἀῑνίπα ἄεείαγαί ἀἶεεπς (αΏετί 

1τ, 16) ΗἰεντσΙ (ἵπ ρ8. 149) ζεφύπιι π αροσαῖηγγμεὶ Ιο]λαιιίς ...... Ξ 

ἀποκάλυψισ ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (επῖας ταζ]οπ]5 {ερίθς νά αργα), 
αυ Βσ πῖ] π]βί αποκαλυψισ 8ἶπθ εοά]σε ἄταεσο πἰν1ά 

1. αποκαλ. τησ. χρι. εἴε: Ὠῖοι αρ Εαβῖ" αποκαλυψισ ιησ. χρι. ην 

εὖωκεν αυτω δειξαν τοισ δουλ. αυτου εν ταχευ (8ἱο πες Βιοῦ Ι6ς11ο), 
και εσηµαγεν αποστειλασ ὃια του αγγέλου αυτου τω ὃδουλω αυτου 

(ώαγνη, 06 - και την καρτυρ. αυτου οσα ειδεν. Τθπι ΥΙοΓογΙπΕα]! 4,55 

Αβοεα[ηραῖς 1ε5. Ου. φιιαπι ἀεζᾶ ἐ[ί ἄεις, εἰ οξίεπάά δεγυῖς κιν αμαε 

ορονέεέ Πενί οἷίο. Ιέ εἰφπίΠεαυᾶ: Βεαί φμζ ζεφιπέ εἰ φιιῖ αι ἔπέ 6ΕΥΊιΟ- 
πεΒ Ἰηιΐις ργορ]ιείίαο εἰ δετοαπίέ φιιαε δογίρία δπέ. Τέεπι Ψ]ρνατίη Τ5Ι (614) 

Αβοοαζη είς -- δυο 5Ίιο Πο]ιαππῖ, 5εὰ ΟΠι ο δει γεν. εν ταχευ, ΟΕ απία 

Ἠ]ου. | Όεοσ: 1ρ5ή- απίο ἄεαιί ἐ1έ ροἩ, Ὠῖοι (νἷᾶς απ{θ) Ρ]απθ οπι | 

αυτω: Ἡ αὐτὴ | δουλοισ εἴ. Ν ... Ν” αγιοισ | δια του: 28. 99. δὲ | 
αποστειλασ: Ῥτίπα ππιοίαπάα (εἰ ἰφπβεαυϊέ πιιποίαπᾶα ρεγ εἰς), Ῥ8- 

Αιρδ1οτ οἰρί]ίσαπΒ 8εγοΟ 8ιΟ 1ο]. ΡΤΟ Χαι εσηµ. αποστ. δια οί | τω 

δουλω: Α (ν 11ος) του δουλου | νωαννη ΕΤ ΝΕΑΒΡ αἱ οπιηὖ1 αίο.... νἩ 

ιώαλευ 

«που Φεου: 28. 99. ΑπΠά8 οπῃ. Τέεπι ΕΓΙΠΙΖΟΠΑ (56 Βεπηθ] 44 ἆ ἀεῖ) ,αο 

πθ εγύιπι ἰαπίάτη 56ΠΙΙεΠάΠΗ απ{δᾳπατη Ρπίαταί, ΠΟΠΙΘΏ ΥΗΥΦΙ5 /Γεριι 

Ορίε εαὐαπκὶ τι } κησου χριστου: 19. νήσου ἰαπίαπι, Ῥίοη (πιά 

απίθ) αυτου | οσα ΕΠΠΙ ΔΑΒΟΡ αἱ Γογαῦῦ (οπιη αρ Βοι) νρ ορ 5ΥΥ ΑΤΠΙ 

αθίἩ Ὠίοπθι» ΑπάΔΡ ο Ρηπι... σ(-- 60 87) α”ά τε ουπι 1. αἱ νὶχ πια 

ν 
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τ ώ , Δ Ὡ πας 
9ιο τὺν λόγον τῇσ προφητείασ καὶ τηροῦντεσ τὰ ἐν αὐτῃ 7εγραµ- 

μένα” ὁ γὰρ καιρὺσ ἐγγύσ. 
3 ; - ε Αν ; ο 3 -3 ΤΕΕ η αν. 

4 Ιωάννης ταῖσ ἑπτὰ ἐκκλησίαισ ταῖσ ἓν τῇ “σίᾳ' χάρισ ὑμῖν : 
ο) Ἁνν ΗΝ Φε ΠΛ με ας Αν οσα / Αν ΔΑ - ς η 

και Σι.) απο ο Ων και ο Ἰ και ο ἑρχομέγοσ, παι απο τω» ἕπτα 
/ ο ο] / ” / 2 - Αν ο γα 5) -- 

πνευμάτων ἃ ἐνώπιον τοῦ Ὀρόνου αὗτου, Ὁ καὶ ἀπὺ ᾿Ιησοῦ Χρι- 
: - ς ῃ ς / « / -- - ε 

0ο11,15 στου, 0 µαρτυσ ο πιστοσ, ο πρωτοτύοχοσ τω») }επρΩΝ παιο ἄρχων 

σι 

(ποππ] ος αἶςδ απ αἀλίαπιθηία, α οσα τδεν ρταεὈεπ{) αγπισᾶά Αγοζι 
Γονδεν οπῃ ΝΑΡ Τ. 98. νε. 5 ΤΠ ειδε (ειδεν) επι ΟΡ αἱ ΡΙεγ. Ῥταθίεγθα 

1, τ. 19. 989. ὃτ. 9δ. 46. 49. 50. 86. 88. 91.96. 99. αἱ ρ]αβ10 ατπι Απάς 

αἱ (Ποπ 1{6πιθ) αάά και ατινα εισι (ραιιοῖ εστι) και ατινα (να] α) χρη 

«γενεσθαν µετα ταυτα. Τ{6πῃ 19. {απίαπι και ατινα εισιν αάά. Τίθπη 
ν ’ 

Άτα αἆ οσα τε ειδεν αἀποίαπί: ἐν ἑτέρῳ ἀντιγράφῳ πρόσκειται καὶ 
. Ν {/ "ο - / 

ταῦτα" καὶ ὅσα ἤκουσε καὶ ἄτινα εἰσὶ καὺ ἄτινα δεῖ γενέσθαι μετὰ 

ταῦτα. 

» ο αναγινωσκων οἳ οι ακουοντεσ: αοοιταίο γαβᾶιιπέ φιῖ ζεφῖὲ εἰ φιιὲ αιι- 

ἁὐμπέ απι ἔα ἀρπιῖά {οἱ Ίαν] οπιπ]ᾶσμπι Ῥγίπι αίο... νροιο φμζ {εφέ εἰ 
(11ρΑ3: ὅ" 6. α4ά ο) αι, Υἱείοτῖη φιᾶ ζεφιιέ εί πι αιάδιπέ | τον λο- 

γον επι ΝΒ 100. αείἩ (εί 96. του λογου)...ς Ἰμπ ΤΙ τουσ λογουσ 

οι ΑΟΡ αἱ Ρ]εν Υρ 6οΡ 5ύΥ Απά Αγ ΥΠοίοτίπ Βεη :: οί 29, τ. 10. 18. 

Ῥταθίοτοα ϱ αάά τουτουσ | τησ προφητειασ: Νο -τιασ (Ίἴεπι 11, 6: 

ἃ οίαπι 19. 10. 99, Τ., ξεά ποῃ 22, 10. 18. 19,)... ΑΒΡ αἱ ΡΙ6γ -τειασ. 

ο οδᾶ οἱ οἴῖαπιπ αἆ 11, ϐ οίο. Ἠάϊάϊπιαβ αὔΌβᾳιαο αἄα]ίαπι ΟΠΠ ΝΑΒΟΡ αἱ 

Ρος {ι {οἱ αΙ]αοβπα οίο .... Τ. 16. νβε]έ απι ἀεπιῖᾶ Ἠαγ] «ορ ΒΥΣ αγπηζᾶἁ 
Ῥτϊπι αᾶᾷ ταυτήσ, ηζι5, 1{επῃ βεἰἩ α ἆ ζις Πογά; ΝΙοίονγῖπ Ρρτα σπα ]ζιΒ 

«πώαγγησ: Νιώαγνησ | απο 0 ὧν οΝΠΙ ΝΑΟΡ 1. 9. 6. 6. Τ. 10. 113 19. 16. 
1τ. 98. 94. ὃτ. 98. 49. 51. 69. τ9. 91. 96. 99. Απᾶξ οἱίρ. ΟΕ εἰ, Αιδ2τ 

ἐν τῇ ἀποκαλύψει τάδε λέγει' ὃ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενοσ. τοῦ δὲ 
ὁ ὢν καὶ τοῦ ἦν τίσ ἂν ἀφέλοιτο τὸν ἀῑδιον: ... ς (-- ἄὺ 82) αποτου 

ο ων Ἱπν]ίο 81ο οοᾶῖσο αἀ]άῑί Έταβπα, 56 Ἱία εθτίο 50. 92115. πες 

αίαι Ατο οά]ίμ5 68... Β 8.9. 1133 19. 14. 1Τ. 18. 19. 94. 256. 296. 

οπ. 99. 92. 9ὺ. 95. 96. 40. 41. 45. 46. 47. 50. ὅδ. 56. 89. 96, 87. 90. 

οθίχί 98. 94, 9ὔ. 9τΜ. 98. 100. ατπιεᾶᾶ Απάῦαν αίο Ψἱοϊοτίη Ῥτίπι απο 
Θεου ο ὦ», Ίΐεπι 91. Οαββῖοά απο πυριου ο ων (0888 επίτη: ,,Θοᾶ ααἲδ 
οβί βία ἀοπεπιις, φιζ εδέ, φιοῖ Γιῦΐ οἱ φι υεπζεί ϱ) | ἃ οππι ΡΟ αἱ ΡΙάβ40 

(π. 5 αἴῖαπι 6. 14. 9τ. 9. 94. 95. 9τ. 98. 100.) Απάς Ατεΐχί,..ς 

(61500) α4ά εστιν οσα Ῥ 1. 58. 49. αἱ πιανῖ ΑπάΡ οἰδαν Αι 6οοπι, 18ΘΠη 
96. εισιν ... ΝΑ 4Τ. Τ. 99. Απάᾶᾶ των, αίᾳπο δἷς Γμηεά πα, 80. ρ]απθ 
οπι | αυτου: 28. Τ9. 99. Απάᾶ Ῥεῖπι ϱἱ Αγεθοῃ (ποῦ οα{ζοᾶ Ρ81969) 

του Όεου, αθἰ] ζοπιπέ 1.9. Ου. ... 9δ. 01η 

9 µαρτ. ο πιστοσ: ὃδ. 8ἵ. Απάῦ οσ µαρτυσ πιστοσ εστιν. Οἱ εἰ. Αχε- 

πμ αἆ νετθα ο µαρτυσ ο πιστοσ: δεῖ προσυπακούειν τό ὅσ ἐστιν, 

ἵν Π: καὶ ἀπὸ ἰησοῦ χριστοῦ, ὅσ ἐστιν μάρτυσ ὁ πιστόσ. Τί να 
Ψποίοχϊπ Ῥνίπι φιιὲ εδἰ ἐεδέῖβ Πάεζῖδ | των νέκρων ΕΠΙ ΝΑΒΟΡ α1ζ9 (είῖαπα 
98, 94. 96. 9Τ. 98. 99. 100.) νς «ορ ΑΥΤ ΙΠαράιπερ αρ Ειδῦισίσ,νὃ Οὐ- 
ἐποάα 85 Μοί]ιοςττὸ οἱ194 Ερ1ρΗδ6Σ (ίαππςη 5 1οαῖς Ροίιετίέ οίΐαπι θά 
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ο , - - κ - 9 π - 

τῶν βασιλέων τησ ἢγῆσ. τῷ ἀγαπῶντι ἡμᾶσ καὶ λύσαντι ἡμᾶσ ἐκ 
ω ς - « -” Β - .΄ - Ν - 

τῶν ἁμαρτιῶν ημων ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ, ϐ καὶ ἐποίμσεν ἡμᾶσ 51ο 

Οοἱ 1, 18 τεςρῖαῖ, ᾳπθπῃ Ἰοσππα 68) Απάᾶ οίο Ατεϊχί οίσοπι ΥΠοογῖη 

Ῥτϊΐπ ...ς (-- αυ Θα) Ρταθπι εκ εὐπα 1, 91. 96. αἱ αγπιζᾶᾶ Απάρ εἴδαν 

1: εκ 0ο] 1, 18 ναίν Βακί8εε | βασιλεων: Ἱξα 1ρ8α” πἰνί ἵπ οκ -λειων 
χαβης | τω (ΑΝ οἱ) αγαπωντι ΕΠΙ ΝΑΒΟ αἱ ρ]μδάδ... ς(- αἲ 8) 

τω αγαπησαντι ουπη Ρ 1. 28. 96. το. 91. 92118 96. 99. αἱ ΑπάΒ αἱρ εὲ 

ὑαν Άτα... δρ. Δτ. Απάςσ ο ἠγαπησεν. Ιίεπ νο (ρταείεταιηί Ἠἱο- 

{οτίπ Ῥτῖπι) φιζ ἀῑ[εσίέ | καν λυσαντι 6υπῃ ΝΑΟ 1. 6. (Τ. νῖάς ρο51) 193 

98. 56. 98. 69. Τ9. 99. 8ΥΣ αγπι (λύσαντι τοὺσ δεσμοὺσ τῶν ἆμαρτ.) 
ΑἉπάα ἰσί Ῥτίπι (510 ιο δαπριύπο δο[υζΐ α φΡεοσαίο) Ολβδίοᾶ (ρετρῖέ ροβί 

εξ οι υεπίεί -- ο αἆ ν. 4 -- 5ῖο: ,ονιάσπΗ τε]αβίοηπα Ῥραία[αο]ί, Ῥτοίθ- 

ΒίαηἨ5 ἵρβαπι 6956 ἀοπΙπαπα Ολτ]ςίαπῃ, ααὶ πος γεάσπηῖξ δαπριίηθ ργ6- 

Ποβοί,). Ίίειη Τ. λυσαντι και των τησ αµαρτιασ πήλιδων (εοἆ κιλ-) 

λουσαντι τη εκχυσει του ζωοποιου αιματοσ και υδατοσ και ποιησαΏτι 
μασ βασιλειον νερατευµα και λουσαντι (1απι 5ο πιπίαχ ημασ απο 

των αµαρτ. εἰς). Εί 16. 45. 69. Ιππ(Ηίειδ... ς Τϊ και λουσαντι 6ππι 

ἩΡ αἱ Ίοπρο Ρρ]α ν6 οοΡ αεἰμαίτ ΑπάΡ ἰκί οἰῦαν ἐχί Αγαϊχι; Ἱέθπα 
(ρναθοιιπίθ οσ ἠγαπησεν) 95. 8τ. Απάό και ελουσεν. Ῥταείεγεα ο{ Απά 
4ο} τούτῳ, φησίν, ἡ δόξα τρέπει τῷ δι ἀγάπην τῶν δεσμῶν τοῦ 9α- 

γνάτου ἡμᾶσ λύσαντι (5 λύσ. ἡμ.) καὶ (Ρ αάά ἐκ) τῶν τῆσ ἁμαρτίασ 
κηλίδων λούσαντι τῇ ἐκχύσει τοῦ ζωοποιοῦ αἵματος αὐτοῦ (6 αὖτ. 

αἴμ.) καὶ ὕδατοσ καὶ ποιήσαντι βασίλειον ἱεράτευμα αἴα. Τεπι Άτα 

δισσογραφεῖται τοῦτο πρὸσ διάφορον διάνοια» λούεται μὲν γὰρ 

ὁ τὰσ κηλίδασ καὶ τοὺσ σπίλουσ ἀποκαθαιρόμενοσ' λύεται δὲ ὁ τῶν 
ἐγκλημάτων ἑαυτοῦ ἁπαλλαττόμενυσ. Ταπι βεαπῖίαχ ἄλλωσ, αὈῖ Ρἱ8 
τῷ λούσαντι ἡμᾶσ Ιερίίαχ, | ηµασ 8εο αἱ. Ἀὸ .... κ οσα | εκ των οππι 
Ἀλο 1. 19. 983 96. 98. τ9. 92πι6 99, ΑπάΒ οἱρ είδαν... ς ΤΙ απο των 

οππη ΒΡ αἱ ῥρ]ε; Απάο Αγοίμα, Τίόπι νο Ῥτίπι α ρεοσαίί (Ῥτίπι -ἴο) | 

ημων ΟΙΠΙ ΔΒΟΡ αἱ Ρρ]εχ νρ τε]] (5εᾷ ααεἰλαίῦ υμων αἱ απίθα Ρἱ5 υμασ) 

Απάςῦ ο Ατείµα ... Ιπεάτηῖα οἱ οπΙΙ Α 1. 19. 16. ΑΠάΡ; πες εκ- 

Ρτϊπη Ῥτῖπα 

«παν εποιήσεν ΟΠΠ ΝΛΟΡ αἱ Ρ]ον Αιιάα Ὁ Ρ οἱ (ΡγΕΡΕΘΒΡΟ και ελουσεν) 9 
Ἀτθίπα ... Ὦ τ. 9. 19. 14. 16. 99. 99. 96. 45. ὅδ. 9Α2ἵκί καν ποιη- 

σαντι. ΟΙ Ατείμαβ: προσυπακουστέον δὲ πρὸσ τὸ ἐποίησεν τὸ 

»ὅσ', ἀναφορικὸν ἄρδρον, ἵν ᾖ' ὃσ ἐποίησε. μὴ γαρ οὕτωσ ἐξακουο- 
µένου διὰ τὸν σολοικισμὸν ἡ φράσισ ἀχρειωθήσεται. μὴ ἔστω οὖν 
πρὸσ τὴν προκειµένην δοτικἠν πτῶσιν ἐπιφερομένη ἔννοια, αλλ ἐξ 
εὐθείασ ἐπαγομένη. Τεπι 518 ἄλλωσ βὶα: δοτικῆσ γὰρ πτώσεωσ προ- 
λειφ δείσησ ἐν τῷ ,λούσαντι ἡμᾶσ'' ἐπήγαγε τὸ ͵,ἐποίησεν ἡμᾶσ'' ἑλ- 
λειπτικῶσ τοῦ ἄρθφρου. ἦν γὰρ τὸ ἀνελλειπὲσ οὕτω" τῷ λούσαντι 

ἡμᾶς ἐν τ. αἵμ. αὐτοῦ καὶ ποιήσαντι ἡμᾶσ. κἂν μὲν ἡ ἐπιφερομένη 
ἔννοια ὁμοιοπτώτωσ ἐπήνεκτο οὕτω προαγοµένη, ᾧ καὺ ἐποίησεν 
ἡμᾶσ, οὐδὲν νῦν ἡμῖν περὶ τούτου πφροὔκειτο ζήτημα. ἐνέργειαν δὲ 
ὑποστήσαντοσ διὰ τοῦ ᾳἐποίησε ῥήματοσ. ἀναγκαίωσ ἐπ εὐθείαν 
πτῶὠσιν ἀποκλίνομεν, τὸν ἐνεργοῦντα ἐπιποθοῦντεσ μαθεῖν εἰς. | ήµασ 

οι ΝΔΒΡ αἱ Ρ]ε; νσε]ε ἀαεπιῖά 11ρ59 Απάσοπια Ατομα Υἱείονῖμ Βτίπι, 



9060 νο, ΑΠΟΚΑΑΥΡΊΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

π / » ν - Δ ΝΔ 3 - -. ς ’ ΔΝ 

Ὄεοι ο βασιλείαν, ἱερεῖσ τῷ εφ καὶ πατρι αυτου, αυτῳ ἡ δόξα καὶ τὸ 
/ η) Ν 3.0 .. ’ 9 / 

κράτοσ εἰσ τοὺσ αιῶνασ τῶν αἰώνων᾽ ἁμήν. 
ρ Ν 2 ” - Ν / - 

ορ τ ᾿Ιδοὺ ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται αυτὺν πᾶσ : 55 
» ΙΑΝ Δ 5 2 Ν η 

ΏαἨ 7, 18 06 αλμοσ χαι οιτώωἑσ αὐτὸν ἐξεκέντησαν, χαι χοψογται ἐπ αυτὸν 

91. 6 εἴο ο η 3 ο ονον ανν μα); 8 ο ον λ Ἰ ην 
πι δείς πασαι αἱ φυλαι τῇσ γῇσ. ναί, αμήν. εγω εἰμι τὸ ἄλφα και τὸ 

/ / { / 6 ο] νὰ ς τα ..ε ’ κ 

Ωω, λέγει πυριοσο Ψεοσ, ϱ ῶ) και ο 11 και ο ἐρχόμενοσ, ο παντο- 

Φ, 

κράτωρ. 

ΠΕΠ «ορ (8Υτ οἳ ηκασ εἰ ημιν εχρτῖππετο Ροΐἱε5ί), αείἩ υμασ... 1μ1. 

εᾱ τη Ίμνν οΝπλ Α 19. 29. 21, 51. 98. ὅδ. Οἱ οἴἵαπι Ατδίμας ἵπ «ΟΠΗ: 

ἄλλα καὶ βασιλείαν ἡμῖν δωρησάμενοσ ... Ἰωπεᾶ πια ημων ουπι ος 8]- 

πι] ίου απ [ι Ἠατ] {οἱ οπιη]αεμτα ϱξ /εοῖέ ποδήιπι γερή, ρειραπίααθ 

ΑΠ {απ Πατ] εαοεγᾶοέεε. ἴοι αἰ 185Ἠπη εἰ εαοεγῶοίεδ | βασιλειαν (εί. 608 Ἐ5) 
επ αΑο αἱ50 (εί. 91. 95, 94, 95. 96. 9τ. 98. 100.) Απᾶς Ατε οἰἰσῦ 

αἰζοπΙ (Αγγ ορ 7εοῖέ πο ΕΦ ΠΊΙΠΙ δασεγζοία{ε). Τεπι ῥασιλειαν και Ἁς 9. 

(Ρειραη5 (ερατευμα) 80. 99., ἴἴεπι νος]ε ἀεπη]ά 11ρ55 Υοίονῖη Ῥτίπα εί 

7εοῖέ πο γεθππο εἰ, Τοτιεκμοτί σαδίΤ γεπιΠὸ Φ1ιοφιιθ Ίι08 εἰ δασεγᾷοίεξ 

ἄεο εξ Ραΐτγὶ 5ο Γεεί. ἘῬταθίεγθα ν]ᾷς απίο α1π {α οίο... Β βασιλειον, 

ΡΕΤΡΕΠΒ ερεισ. Τίεπι 19, 14. 99. 91. 65. 92ἱΧί βασιλειον, ΡεΓΡΕΠΙΕΣ 

νερατευµα, απεπικάπιοᾶπη Απά ἵπ οοἵη καὶ ποιήσαντι ἡμᾶσ βασίλειον 

ἱεράτευμα, ἀντὶ ἀλόγων θυσιῶν θυσίαν ζῶσαν καὶ λογικὴν λατρείαν 
προσφέροντασ ....ς (-- 0 Β1) βασιλεισ καν επτα Ῥ 1. 28. 9θ. Τὸ. αἱ 
πα] (903 οπιῖθεο καιϱ) Απάα Ρναν, Ο8 οί. Ταγίζοτοπ1ό Ναπι εἰ Τεβεδ 

π0δ ἄεο εἰ ραἰτὶ 6ο /εοῖί Οιγίκέμς Πεδιβ, ιιαποποβαπαῖ Ἠαρεῦ Δοβ αιέεπι 
{Εδι18 -- δαοεγάοίες ἄεο ραΐγί βιιο Γεοῖέ ου1Σ φΐα δασεγᾶοίεδ π0δ ἄεο εἰ βραϊγὸ 

7εοίέ | ειστουσαιωνασ 6. Νὸ.... Αγ εισ τον αιωνα | των αιώνων (εἰ. 

"ω5ὰ πια) ΟΠΠ ΝΒΟ αἱ ΡΙεγ νρ 8ΥΥ αὖΠι αθίἩ ΑΠΡ ο 0αν Ατείης... 
1μη8ὰ πω ΤΙ οπη «ππῃ ΑΡ 9. 28. τθ. 91. 99, ορ Απάδ ::1 Ἱερίίαν ἵπ 8Ρο- 
68]ΥΡΒΙ εισ τουσ αιωνασ των αιωγων α]ίς5 Ιοεί5 ἀποᾶθοίπι; των αιω: 

γων [απίππῃ πο Βασίπαί | αμην: 98. [οἱ οπη 

Τ. µετα: ο ΕρΗχ191 επι. Τμῖρογε αθἰμΏῖν ὑπ πιθε | των νεφελων: 95. Απάζ 

εἰθαν οπι των ... ἘρΗχ αάᾷ του ουράνου | οψεται ο. ΔΒΟΡ ΑΙ Ρ]ετ Απά8 

είς Άγα. Νες αΠίεν νς ΟπΙπίδ/δ69 γ]ο(ονίη Ῥτίπη ... ἃ 1. 19. ορ Απάθαν 
είΡ οψολται | αυτον: 1, 46. 88. ΕΡΙΗΥ2255 (ποΣ15 πθς 154) οπι | οφθαλ- 
μοσ... 8τ. ΕρΗΥΣ194 ει βῦδ (964 πο” 16) ο οφϐ.. | αυτον 8ες εἳ. Ερ]ς 

ώμο, Ἀσθδν ω τσπα | εξεχεγτησαν: 1. αἱ 5 Απῦζαν -τισαν | επ 

(εἰ. πό; αὖἲ οπη) αυτον: ΒΡΙΗΥ2184 επ αυτω...: 1. Ατ3 οπι. Ῥχαθίογθα ο 
α4 Ἠ. ν. Ριϊπιέονι εἰ νιῶεδίέ ἐἶζπι οπές ἐεγγα (8εᾶ Ρατ]]ο απίε ΡΤ86- 

ορβδῖ{ εἑ υἱῶεὖῦ{έ επι οπιπῖ οοιζ8. Πέθιη Ιάοίγσο αεί: εἰ φιιὲ επι ο0π- 

Παεγιπῇ), ἵαπι: εἰ Ρίαπφεπέ δε αἀνεπίεπίε εο. Πα, Απιει. 

δ. αλφα 6ΝΠΙ ΝΑΒΟΡ αἱ {ογοῦδ (ος. 91. 99. 98. 94. 95. 96. 91. 98.) 1188 

ααεμπα ϱ0ρ Απάς Ατοίμα...ς «4, αἴαιο α (Ποπ αλφα) Ριαουεπέ 

1, 99. 98. Απ. 49. 90. 99. 100. αἱ ααἲξ πι ΑπάαΡ αν, Οοὰά απ. {ι 
ἀαπιῖὰ ἃ εί (12 ἄταεοῖς Π{ετῖς. | καιτοω (6ί. ν): κ ΡΙΚΕΙΗ παν 

εγω, Ίο Ἐρ{ρμδ19 και εγω ειµι (5εᾷ ραι]]ο απίε αὔθᾳπε ΠΙ5 Ἱαρίίατ) | 

ω: δὶς, αΏδαιθ βίρπο, ΝΑΟ 14. 51. 95. 94. αἱ πλα; Β 84. 96. αἱ νίκπια 



ΑΠΟΚΑΛΥΝΨΡΊΣ ΙΩΑΝΝΟΥ τα 907 

/ ς { - Δ λ 2 - 

9 ᾿Εγὼ Ἰωάννης, ὁ ἀδελφὺσ ὑμῶν καὶ συγκοιωνὸσ ἐν τῃ | 
θλί ΔΝ λεί Λ. ες ον ξ η ον 2 τὰ .] κακἠ - 

ίψει καὶ βασιλείιᾳ καὶ υπομονῃ ἐν /ησου, εγενομην εν τῃ γησῳ τ]] 
/. ’ Ν Δ / κ« πι Δ Δ ΔΝ / 

καλουμένῃ Πατµμῳ δια τὸν λόγον του Όεου και διὰ τὴν µαρτυρίαν 
- . - ος ο 

᾿Γησοῦ. 10 ἐγενόμην ἐν πνεύµατι ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ, καὶ ἤπουσα 
2 / Δ / ς / / τ ἃ / 

πίσω µου φωνὴν μεγάλην ὧσ σάλπιγυσ 1 λεγούσησ᾽ ὃ βλέπεισ 

ὦ, Ρ 96. το. 91. αἱ ὢ | και το ὦ αΏξᾳιο αἀάῑίαπα «ΠΩ ΝΕΑΒΟΡ αἱ Ρ]1535 
(εε, 91. 9ΡΙΧί 95. 94. 96. 96. 9Τ. 98. 100.) ΒΥγτ αἲπι αεί Γ1αἆδαΙ! 5,219 

Ατοί]ια (νιάε Ρο»5ί) Απιρᾶά 3Ητ6 (14 επιαῦτ ὅ553 ροβα5 αἆ 91, 6 8Ρες- 

{αθ) Ῥχϊπι, Οπαο αραιά Ατοίμαπη Ἱεραπίατ: ἄλφα διὰ τὸ ἀρχὴν εἶναι, 
ὅτι καὶ τὸ ἄλφα ἀρχὴ τῶν ἐν γράμµατι στοιχείων" ω διὰ τὸ τέλοσ 
τῶν αὐτῶν. ἀρχὴν δὲ καὶ τέλοσ τἰσ οὐκ ἂν ἐννοήσοι τὸ πρῶτοσ ση- 
μαίνεσθαι καὶ τὸ ἔσχατοσ; εκρ]εατο Ρο(ῖτβ νΙἀθπίαχ αλφα εί ὦ, 4 πάπα 
ε.α ἀἰἰαπηεπίαπα {εβίατὶ... ς (-- αὐ Φ5) αἀᾶ αθχη και τελοσ ει νἲ Ἱ. 

9δ. 6τ. 921318 α1 παν] νρ «ορ Ονίπί 59099 Αμπάς ε{ῦαν, Ίεπι 28. 96. 49. 
το, 80. 99. ΑπάΝ η (99. οπ1) αθχη και το τελοσ | λεγει: 99. οτι. Ο8 εἴ. 

Ροδΐ ΗΙρρ. | κυριοσ ο Όεοσ ο. ΝΑΒΟΡ 1. αἱ ρ]1βδύ ΓΙ ΕαΗ 345 ΑπάΣΡ ο 
Ῥαν Αγο Απιρῤβᾶ 2 Ρνίπι, ΟΕοί. Οτ]πί 1/8 ΤοΠαππεπη η αροζα]γραῖ ἀϊσθιι- 
{επ: Παεο αἰοιέ ἄοπιῦιιβ ἄειιδ, οφ εδ εἰ φιιὶ εγαὶ εἰ φωῦ υεπίτγιις εδέ, 

οπιπέροίεπς''. Τίοπι Ἡϊρρποείϐ (Τ/,αρ”55) ουτωσ γαρ και ιωαγγησ ειπεν ̓  

0 ὧν και 0 ήν και 9 ερχοµενοσ, ο Φεοσ ο παντοχρατωρ ...ς (5 60 

37) ο κεριοσ εππι 90.5 {ο παντοκρατωρ: Β 28. Τ. ΑΠ ΟΠ1 0. Ἀ6- 
5ρϊεϊε Ἠιιο εἰ. ΕΡρΙρΙ455 εν τη αποκαλυψει᾽ ο ων απ αθχήσ και ερχο- 

μενοσ παντοκρατωο. 

9. ιωαγγήσ: Ἀιωαγησ | ο αδελφ. ΕΠΙ ΝΑΒΟΡ 1. αἱ ρ]αςδὺ να τε] ΟΥ5139 

ΠἶοἨ αρ ΕδαίδίΤ,25)11 Απᾶ Ατε Ρτῖπι Οαββίοά...ς (- αὐ 52) ο και 
αδελφ. εκ εΊΤοτο | συγκοι- πί ΝΟΡ το. εἰο,ς ΤΠ σιγκοι- πέ ΔΕ 4] Ρ]ετ | 
συγκοιν. (συγκοιν.) «ππῃ ΝΑΒΟΡ αἱ ρία Οτῦτὸ Ώ1οπθι5 Τ,35)11 ΑπάαςΡρο 

μον πο ο αμ πο 2ο οἳ, 1. αν. ορ. ος ου, οἱ. 95. 98 0, 98. 

100. αἱ {ογεῖὸ Αγείμαβ κοινωνοσ, ἵάᾳπο ΑΡ’ | βασιλεια ΕΙΠΠ ΝΑΒΟ αἱ 
{ογεδῦ νο σορ Ον Ῥϊιοπει5 ΑπάΣό Ατείμα Ῥνπ...ς (5 6ὐ Β7) εν 

τη βασιλ. επι Ρ 1. Τ. 49. αἱ υὶκ πια ΑΠάΡ εἰῦΔΥ .., ΒΥΥ αεί οπ καν 
βασιλεια | ενιησου (9) εππι ΟΡ 98. απ [α ἀθπιῖά {οἱ 11ρ55" 6. «ορ 

Οτὔτ30: Ίτεπι βἴπο εν ΓΙοπθᾶ5 αἱ κυριου νήσου ααἰἴµ... Β αἰδὸ νας]ὲ ματ 
Ηρ ή” α]]αεμπ αγπι Αμπάς Ατείμας Ῥτίπι Ἠαγπῃ εν χριστω (ήσου, Ἁἲς 
ΕΥ εν νήσου χριστω .... Α 35. εν χριστω, Ἰάᾳπο δ΄... ςιησου χριστου 

ουπῃ 1. 28. Τ9, αἱ νίκ τη Απᾶα Ρ αν | τη καλουμενη (40. λεγομενη): 1. 

οσα | ὅνα ρτῖ: ϱ {056 παι | και δια την ΕΙ ΝΒΡ αἱ Ίοηςδε Ρία ΜΥΣ 

ΑΊΠΙ ΑπάΡ εἰἴθαν.... ἴπ ΤΙ οπι δια οπη ΑΟ 1. 4, 9. 28. 91. 84. ὃδ. 
ὃτ. 9δ. 48. το. 8τ. νς εορ Ώϊοπειδ Απάᾶᾶ εἰ Ατείμα Ῥτῖπι | νησου 

ΟΠΙ ΤΑΟΡ 12. 98. 96. το. νρ (εἔ. απι {πα αἱ [εγο οπππ) Γἱοπει5 ΑΠΣ εί 

ραν.,..ς (6009) αᾶᾷ χριστου εΠ1 ΝΟΕΒ αἱ Ρ]ευ 15” «ΟΡ ΔΥΣ ΑΤΙΑ ΔθίΠ 
Απάρ εἰς Ατο ΡΒεῖπι Παγπι 

10. εγενοµην: Α Ρταεπι εγω |. οπισω µου φωνην εγαλην (αεί. Τε πια!) 

ΕΠΙ ΝΕΡ αἱ Ρ]ὰ (28.οπ. µου φωγην σαλπιγγοσ µεγαλην) νσ Απάᾶ Ῥτίπι 

ε.. Ώπεὰ πα φων. µεγαλ. Οοπισθεν (98. οπισω) µου επι Α 98. αθίῃ, 

16. ΑπΠάΡ φωώνησ µεγαλησ οπισω µου... Τί φωγήν οπισω µου µεγαλ. 



9058 1, 12. ΑΠΟΚΑΛΥΨΊΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

51.58. 1ο 18 ; 5 ν η τν. νό 
αι.τ γράψον εἰσ βιβλίον καὶ πέµψον ταῖσ ἑπτὰ ἐκκλησίαια, εἰσ Ἔφεσον 

14 ᾿ Ν 3 / Ν Δ 

καὶ εἰς Ζμύρναν καὶ εἰσ Πέργαμον καὶ εἰσ Θυάτειρα καὶ εἰσ 
/ ὃν 3 ν / . 

Σάρδεισ καὶ εἰσ Φιλαδελφίαν καὶ εἰσ «Ιαοδικίαν. 12 καὶ ἐπ- 
΄ η Ν υ ιν] δ. / δι ο. Αρ 9 να 

ἕστρεψα βλέπειν τὴν φωνῆν Ἆτισ ἑλάλει µετ ἐμου᾿ και ἐπιστρέψασ 

οππ Ὦ ο: τ. 8. 19. 14. ΙΤ. 29. 81. 84. 8Μ. 91. 94. 99. 94. 95. 96. 

9Τ. 98. 100. αἱ [εγε”ῦ Άτα, Ιίεπι Απάξ φωνησ οπισω μου µεγαλησ 

11. λεγουσησ (88. φωνουσησ, 90. 95. λαλουσησ, 19. ἠχουσησ): ΝΟ λε- 

γουσαν ... τ. οπι | ο (94. 9δ. 9δ. 8Τ. οορ Ῥτίπι α) βλεπεισ (Ἴαες Ίρβα 

Βαρρ]6έ κε, οπηΐδθα αΏ κα”) αΌδαπθ εγω ειµι οίο ΟΠΠ ΝΑΒΟ αἱ {εγοδῦ νρ 

ορ 3Υύτ αππι αεί Απάᾶ εί Ατείμα Ἐτίπι Ἠαγπ...ςσ ( αρ δα) 

Ρταθίη Έγω ευµι το «ἄ και το 4ὲ, ο πρωτοσ και 0 εσχατοσ, και ΕΠΙ 
1. 96. 98. 49. αἱ (16. 69. 92ἵΧί οπι και αἱΠπι) ΑπάΡ, Ἰίεπι Ρ Τ. εγω 

αλφα και το ὤ' πρωτοσ και ο εσχατοσ᾿ και (Τ. οπι και) | εισ βιῤλιου: 

Ν εισ το βιῤλ. | και πεμψον αἵ. νὸ ... Νἲ ΟΠ1 και | επτα 6ΠΤΏ ΝΑΒΟΡ αἱ 
Ρ]αβ50 νς ϱ0Ρ 8ΥΥ ΑΙΤΏ αθἰμ ΑπάΣ εΡ βαν Αγοίμα Ῥτίπη Ἠαγπι...ς 

(Ξ αρ Βασ) οπι ομπι Πί]απι 1, Παβεί. | εκκλήσιαισ 8ἵπθ αἀάῑί8πα οµπΙ 
ΝΑΒΟΡ αἱ Ρ]155ῦ0 (αἱ. 561, ὢσ εγγα!) απ ἕα ἀεπιῖά Παν] 1ρ85 {οἱ οπιῃ 

186ΆΤΑ ΑΥΥ ααίἩ ΑΥΠΙΣΟΗ Αηᾶα ὁΡ αν Αγο Ῥτίη Ἠαγπι... ςσ(- αυ β1) 
αᾶᾷ ταισ εν ασια οππηΣ (6ξ. 1. οιη) νβο19 «ορ ατιπαδέατθ | καιρορδί εφε- 

σον: 98. 94. 100, {ο] ΑπάΡ οι. Αίᾳπε 100. ΑπάΡ οπι 6{. ροδί ἔμυρνα», 

περγαµον, 8 υατειρ. εἴ (εἰ. {ο]) σαρὸ. | ζαυρναν ο. Ν απ Γὰ (Ἠαχ]) οπηΗ 

Ἰαομπα, ς Τη ΤΙ σµυρναν ο. (Α)ΒΟΡ τε]]. ΟΕ ΒίερΗ. Τ168. αὈῖ οχ Ηετο- 
ἀϊαπο (Ῥμ]εί, Ρρ. 4δτ. Ῥϊοις.) αΠετίατ: ζητεῖται πὠσ γραπτέον τὸ 

σµέίρνα, ἐπειδή τινεσ μετὰ τοῦ ἕ γράφουσιν αὐτό, ἕτεροι δὲ μετὰ τοῦ 
σ. Τη παπι πιοᾶο σ ιποἆο ὅ ἀπναπίέαγ. Ἑαπα Ἱηβεγ]ρίϊοη6β ραδαῖπι ἕ 

Ρτο σ Ρταθβοπ{... Α 1.Τ" 59. 95. 60.69. 82. 96. εισ µυρνα» (1" 953 µυ- 
ραν)... Ἠαχ] κπιεγπαπι. Ν κ.ε. ἵμυ. Ρροδί Θυατ. Ρο | εισϐυατειρα ο. αἱ 

ΡΙΟΥ (εορ ϐυατηρα) Απά8 «Ρ Αγο, Τίεπι Ρ 12. 96. 86. 88. εν Φυατειροισ 

(1 οί, 18 εἰ 94)... Ἱωπ ΤΙ εισ θυὐατειραν (Β -τηραν, Λο -τιραν) επι 

ΑΠΟ ϐ. 8. 11. 14. 84. 95. 8τ. 91. ΦΥπορφ15ὀ, Τίθ6πι 1. 12. Απάῦαν εισ 

Φυατειρασ. Ἐκ Πα μῖς απι ἀθιπίά λατ] Ηρςή- ὅ- α]αεΏπι (γαέύγαπε, ΥΕ 
εἱο [α 11ρ96: (οἱ Ῥεῖπι {]γαἰύγαε. Οοπίσα 1 ν 1αβ5τ)5 οὖνσα Τ]ιψαείγα οσα 
γεν ΤΠαέύα. ΔαΙΠΡΡ αρποβοῖί Φυάτειρα (5εἆ Ἱαῦοί εἰίαπι φιλαδέλφενα 

6ἱ λαοδίκεια, Ροδί(παπη Ργαεσθβδίί ἔφεσον δἱ πέργαμον), αοϊμῖο θυά- 

τειρον. Αγιά Πϊομ. Ιμαοτί. Ατοθβ]. 4, 90 εδι τηλοῦ μὲν φρυγίη, τηλοῦ 

9) ἱερὴ Θυάτειρα. Αἰηπε ΒίερἩ. ΥΣ. εκ Ἱπερία εἰγπιο]ορῖα εοπε]αα[ί 

Ῥγορτίο ἀἰεεπάππι 6586 ἡ θυγάτειρα. | κ" οπι Σ. εισ σαρὸ., ΒαρΡΙό ροβί 
λαοδις. | φιλαδελφιαν ΕΠΙ ΔΑΗΟΡ (-φίαν Ἆοε αςς.) Τ. 28. 95. 90. 91. 

9». 98. 100. αἲ...ς Ἰωπ ΤΙ φιλαδελφειαν «απ πιῖπαξςε Ίοηρα Ῥ]α Απά 

Άϊια, ΟΓ Μοβεμορ. περὶ σχεδ. 191. φιλαδέλφεια πόλισ τὸ εἰ δίφΦογ- 
7ου, φιλαδελφία δὲ ἰῶτα. ἈΒϊπηλῖεγ ΠΟΏΥΠΑ. ἵη ΒοΙδ8οΗ, απεςᾶοί, 8, 

408. | λαοδικίαν (αἱ ἵαπι δαρτα οοηβίαπίεν ἵπ ερ αᾱ ΠΡΙ εα1ά πια) 
οµπῃ ΝΑο 83” 98. 100, οἷο... ς Ἱωη Τί -δικειαν επι ἩΡ αἱ Ίοηβο Ρ]α 
Απά Άτα « 

19 και Ριῖ αἱ. Ππἱπί356 ΟΥ Ρ295 ({οδίϊπι2,3ϐ) Ὑ]οίοτίη οίο... Ὦ αἱ Γεχοῖῦ (εξ, 

ΚΕ ΜΟΡΥΝ 3 



ολ νου οσρνη ο πι ὃν, 

ΑΠΟΚΑΛΥΝΨΊΣ ΙΩΑΝΝΟΥ πα ασ, 909 

ασ [4 Δ ’ -- ΔΝ 3 ’ ωμά - ο 

εἶδον ἑπτὰ λυχνίασ χρυσᾶσ, 19 καὶ ἐν µέσῳ τῶν λυχνιῶν ὅμοιον 
{λ 2 / 5 ΄ Ν / λ -- 

υἱον ανθρωπου, ἐνδεδυμενον ποδήρηή καὶ περιεζωσµένον πρὺσ τοῖσ 
- / ον ο ο κε Ν Ν 2 -- λ ς ῃ 

μασθοῖσ ζώνην χρυσᾶν' |4 ἤ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ και. αἱ τρίχεσ 
σης 2’ λ « , νο Ν 2 πλω ασ ΤΠ 

λευκαι ὡσ ἔριον λευκὺν ὧσ χιών, καὶ οἱ ὀφθαλμοι αυτοῦ ὧσ φλὸξ 
/ Ν ς / » ο στο Ωω) ς 3 / 

πυρύσ, 19 καὶ οἱ πὀδεσ αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ ὡσ ἐν καμύφ 
/ Ας η] - ς δε ΄ - Ν 

πεπυρωµένῳ, καὶ ἡ φωνή αὐτου ὧσ φωνὴ ὑδάτων πολλῶ», 16 καὶ 

91. 95. 98. 94, 96. 96. 97. 98.) αάά εκει (81. εκει Ρῖο και) | ελαλει 
(αυ”) ουπι ΝΕΟ αἱ] [ετεῦὸ ΑπάΣ ο Ρ Όαν ΑγοίἽα, Ίίειη ζογμεδαίι νε ἵτ 
Πέ ΟΥΡ Ρτῖπῃ α].... Α λαλευ...ς (Ξ- Βᾳ) ελαλησε ουσ Ῥ 1. Τὸ αἱ πια 
ΓΓειδον ουπι κ ΑΡ αἱ Ρρ]ετ Απὰ Ατείμα... ΤΙ τδον «πΙΠ ἈέΒο Τ. 14. 

93. αἱ 

18. εν µεσω ο. ΒΡ α] «θγῖθ ΡΙ6Υ θείο ... Τϊ εµµεσω ο. ΔΟ... Ἀ μεσον | των 

λυχνιων ο. ΛΟΡ 1. 19. 28. 88. 45. 100. απιἨ «0Ρ βδἩΏ ΒΥΥ αγπιδῦ αγθ αθί] 

Απάα Ρ ῦαν Ττπί356 0Υρ355 Μαίετηδ αρ 6α111 Ρυνῖπι αἲ.... ς (009) τ. 
επτα λυχν. οπι ΝΕ αἱ Ρίο νρε]ε απηπΒ βᾳ ἁσπιῖά Ἱαγ] 1ρ98 οπηπ]δέΏτῃ 

αγΠΩϊΤΘ ΑπάΟ Ατγο Ηαγηι αἱ. Ῥγαείεγοα ροδί λυχνιων 94. ὁδ. 49. 81. νο 

οἱ ἀεπη]ὰ 185 αἱ (5εά ποη απι {α {ο].31) Απάς αάά των χρυσων | 

οµοιον: Α οµοιώωμα, Ἰέεπι Πατ] θἰπιδμιάίπεπι | υιον οππη ΝΕ 1. τ. 8. 11. 
14. 1Τ. 28. 91. 9δ. 41. 82. 67. 92ἱχί 94. 100. α129 ἔετο Απάς, Ἰτεπα 

βὑπο]επι Πζπι απ ... ς ΠΠ ὕνω 6Η ΑΟΡ αἱ Ρ]π ΑΠΡ Όαν Ατοίμα | 
ποδηρη επτη ΝΒΟΡ αἱ {εγο ΟΠΩΝ θἱο ... ]ηθᾶ πῖπ ΤΙ ποδηρην επι Α 11. 

|/ προσ τοισ: 9ὔ. 989. 9Τ. εν τοισ | µασθοισ ουπι κ τ. 29. 46. 88. 97. 
100. (4παε {ογπια Ῥαδδίπι Ἰηγεπίίιγ. Ῥταεῦεπί εἴϊαπι ΡΕαΣ 4 Τις 23, 

299.) ... ς ΤΙ µαστοισ οππι ΒΟΡ αἱ Ιοηρο Ῥία Απάξ εἰδ 1 Αχγοθίς 
... Ἱη µαζοισ οππι Α 10. 1Τ. 28. ὃτ. 49. τὸ. 803 91. 96. ΑπάδἘ αίρ εί 

Ῥαν :: ο 6. αἆ Τι 95, 99. Εκρ]ίοαί 4ος ναχί{ς Ἠί5 {οπιῖς ΦίαρΗ. ΤΙ6Β. 

| χρυσαν εστι "ΑΟ... ς χρυσην «ΠΠ ΝΕΒΡ αἱ οπιηῦ]ᾶ ΑπάΟΙΙΠ Ατο 

14. λευκαι ωσ (ει. αὐ Βσ Τη) οπη ΝΑΒ αἱ Γογ6ῦδ Απάο Αγ, Ιΐοπι Πγ]πί 356 

αἴθὲ φμεπιαζπιοᾶωπι, 56ἆ οκ Π18 Ὦ αἰ5 Απάξ λενκαι και ωσ, 46. 48. λευκ. 
ωσπερ ...ς (Ξ αυ Β2) ΤΙ λευχ. ωσει οὐπι ΟΡ 1. 328. 49. Τ9. 91. 96. 
100. αἱ Απᾶς Ρ Ραν | λευκον ωσ (88. 100. ωσει) εἳ. Πτπί 356 ((ιεπιας- 
πιοάπι απα αἶδα «ιιοπιοᾶο πία): 8. και ωσ, 96. νΕ αἲπι αεί] Υἱοίογίη 

λευµ. και ὧσ (96. ὧσει) ... ΟΥΡΣ55 οἳ115 (180 νίτρε 16) Ῥνῖπι πὶ] π]βὶ αιέ 
πίω. ΟΙ εἰ. Ατεζοπῃ τοῦτο ὃ ἡ πολιὰ Ορὶξ καὶ ὡσεὶ χιὼν ὑποσημαίνευ. 
Γωσ απίο φλοξ (Τ. φλογδξ): 21. οπι 

15. και εί. Ιπῖπι 356 οίο .... Τ. Βεῖτη οἱ] | χαλκολιβανω (5 Τ. 89. 100, χαλ- 
Κωλιῤ. βἶνε χαλκω λιρ.): νς ΟΥΡ:55 Υἱοϊογίη αἱ αιιγτσ]αῖσο (απι ογσ]ιαίο., 

{α αεγἰσαίσο, Το] αεγτο]λαίσ.), 1ἴθπη Ἐτῖπι αι Ἰσ]αῖσο Ιῤαπί, Πατ πἳ 256 ο]ια]- 

σοζίδαπο, 8ΥΧ αεἰἴ] αεξ Πηῤαπί | πεπυρωµενω οππῃ Ν 16. 46. 69. 88, (αἱ 9) 

νο «ορ 54Η 8ΥΥ αεί] Ἱτπί ΟΥΡ ΥΠοοτίη Μαἴετηρτοῦ τες (Βιγς”5) Ῥτίπα 

Ἠαγπι, Θίο οηῖπι νρ Παγπι: οὔπιῖ[εν αιωἰσ]αίσο κἶσιιέ ἴπι οαπιῖπο αγά επί; 

Ππίπί οὐπιῖ]ες ο]ιαἰσοζίδαπο φιεπιαάπιοᾶμπα ἴπ σαπιπο Βισστιδιι ἐδί; ΟΥΡ 

αὐπιῖζες ατιγζσ]ιαῖσο φτοιέ ἄε Γογπαςε ἐφηῖε, ΥΙοξοτῖη αὐπιίζες αιωε]αίσο ἑαπι- 

φιίαπι ὕπ Ίογπασε οοπῄαίο (π οοπι ᾳπϊάεπι 68έ: Ώεᾶε αροδἰοἴογαπι αῑοῖί 

φιά ρε αδείοπεπι οοπ]{αξί ἴπι ιιπίυεγδο ογὀε υεγὂιπι εἶἴιδ ργαεζίσαυεγιτϐ), 

Ὅαπ Ἱ, 198. 
10, 5 

2, 18 
Ὅαπ 10,6 

Εσ1, 94 
Ἐν 49. 3 



2,8 

Ἐν 48, 13 

910 απ. ΑΠΟΚΑΛΥΨΊΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

᾽ » ς - λ ”- / Ν -- / 
ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτου αστέρας ἑπτά, και ἐκ του στὀµατοσ 

ὁ 3 - ΔΝ { ” 2 - 

αὐτοῦ ῥομφαία δίστοµοσ ὀξεῖα ἐκπορευομένη, καὶ η ὄψισ αὐτου 
[ά ς ό , ο] - ’ 3 -- 9 [ζά γ. 2 / 

ὧσ ὁ ἥλιοσ φαίει ἐν τῇ δυνάμει αυτου. 1Τ καὶ ὅτε. εἶδον αυτόν, 
2 ο. ς / ο 5 Δ 

ἔπεσα πρὺσ τοὺσ πόδασ αὐτοῦ ὧσ νεκρόσ, καὶ ἔθηκεν τὴν δεξιὰν 
” ο . δι 3 ε - ας; 

αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐμὲ λέγων μὴ φοβοῦ' ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτοσ και ὁ ἔσχατοσ 

Μαίονη Ῥνίπη εὐπιῖζες ατιγἰσ]ιαῖσο εἶειέ ἄε Πογπαςε ἴφπεα. Τίαπι ΥΣ φποᾶ 

Παπιπιαί σἰοιέ ἐπ ΓοΥπασς, 8αοἲἩ φιοᾷ σαπᾶεΓεσεγιπέ ἴπ ἐφπε, 60Ρ αεοεΠδΙΙΒ 

ἴπ ἔρφπε 11 Ῥτο ἱαπία ααεἰοτ{ία{θ (κ Πηπί ΟΥΡ) οπιπίπο ταπεπἁππα ν146- 

Ῥαίΐαγ πεπυρωµενω, ᾳποᾶ {ρβΙΤΏ Πθβςῖο η αρίῖαδ 5Ιί ᾳπαπῃ πεπυρωµε: 

νοι, πξ Ίβπ 5εηβῖς Ῥαπσα] ἵπ ἄποπη. Ψἱἀοείαν 1ρ8ῖ5 αἵδ εοπιπιεπᾶαγῖ 

ᾳπαε ΏαἨ 10, 2 Ἱεριπίαγ ...... ς Τϊ πεπυρωμεγοι ΕἨπι Ἡρ αἱ Ίοηφα 

Ρῖα ΑπάΣ ερ ὕαν Αγο, δίο Απά: πόδεσ τοῦ χριστοῦ καὶ οἱ ἀπόστολοι 
τῇ καμίνῳ τῶν πειρασμῶν πυρωθέντεσ κατὰ τὴν τοῦ διδασκάλου µί- 
µησιν. Πθιη Ατε: πόδασ δὲ τοῦ χριστοῦ καὶ Θεμελίουσ τῆσ ἐκκλησίασ 
καὶ τοὺσ Θείουσ ἀποστύλουσ ἐκληπτέον, καθαροὺσ μὲν καὶ αὐτοὺς 
τῷ πυρὶ τῶν πειρασμῶών ἀναφανέντασ είο. Τίεπι οί απΟηΥΠΙΕΟΠΙ αρ 

Αβ5)5108 ϱὐπι(]ε αιιγἹσ]ιαίσο 1λαπί, ἐᾳπιέὲ υεζωέ ὑπ Τογπασε ἐρπίθ, αἰδ105 
αὐπιίζος αιγ{σλαῖσο, ἑαπφιιαπι ἑπ Γογπασα οοπΠαἰ ...... ΑΟ πεπυρωμενήσ, 

αίαιιο δίς Ιμη αὐ]ά{ξ ... 9Τ. 1η ὦσ εν κα. πεπυρ. | πολλων (εί. πε 214): 

1 πι 306 οσα 

16. και εχων ΟΝΠΏ ΝΕΒΟΡ αἱ] Ρ]εχ «ορ (δῖπο και) ΑπάΣ Ρ Ραν Ατο ... κ. 94. 

36. 86. 8τ. Απάς και ειχεν, ἴοπι νο αγ ΟΥΡΣ5 ΨΠοοτίη Μαίΐετη (αἱ 

ν. 15) Ῥνϊπὰ ἨΠαγπι αἱ] αἱ Ἱαδθεζαί (8Υν εί εται εἲ π πιαι εἴμφ), Π1αἳ 356 

εἰ λαδεί . .. Ἰωπθά ΙΙ οπι επι Α 41. ααἰ]αίτ (ν]ᾶο Ρο») |. δεξια χειοι 
αυτου 6ΙΙΠΠ ΝΑΟΡ 19. 14. 11. 91. 99. ὁδ. 96. ὃτ. 46. 48. 49. το. 8τΤ. 98. 

91. 95. 96. αἱ Ραπς ΑπάΣ οῦαν Άτα... ς δεξια αυτου χειρι εστι 1. 98. 

100, α ΡΙα71, Β χειρι αυτου τη δεξια, ΠΤἱ91356 γιαπιι ἀεαίεγα κια ... 10. 

98. 96. ΥΡ 8ἲΠΙ ΑπάΡ ΟΥΡ335 Μαίενη Βτῖπῃ αἱ οΠΙ χειρι | αστερασ: Τμῃῆ 
ο πηῖπ αστερεσ οππι Α 41. ααεἰμαίῖ (ν]άο απίθ) | οξεια: 46. 48. ΟΠη | 

ωσ ο ηλιοσ: δτ. 46. ἀΤ. 69. 88. 9Τ. 100. οπι ο | φαινει: ΑΠΑΡ φαινων, 

1πΠ{256 Τμῖφεπβ ... Ν Πίο ὧσ ο ήλιοσ Ρο, Ἰέεπι (εφζεπᾶεῦαξ) ΟΥΡ" .5 
Μαΐετη Ῥτίπι Οαββῖοᾶ 

1Τ. ειδον οΙΠῃ ΝΑΡ αἱ Ρ]6Υ εἴο ... ΤΙ νόου οι Β0 Τ. | επεσα ου] ΝΑΒΟΡ 

εἶς.... 6. 19. 14, 25.298.909. 90. 65. οι. ο. 92. 99. Ολο οδ ουοἳ 
Ατο επεσον | προσ τουσ ποδασ 6ΙΠΙ ΑΒΟΡ αἱ {εγθ ΟΠΊΏ είο... Ν 19. 
ειστ. ποδασ:: οἳ αἲ Μί 18, 29 (αὈ1 ειστ. ποδὸ. αυτου α]ἴεπα ΠΙΑΠΙ8 

αἀ 1418) εί αἆ Το] 11, 53 (αὈ] εισ ρχο προσ αΠἲεπας ππαπΗ5 γίδαπι ο»). 

Ῥ]εγιπηβιθ παρα να] προσ ἀῑεϊίαν, Αα 10, 26 επι. | ωσ νεκροσ: Ἀ αἱ 

οί ὧσει (ΑἨ ωσι 5ετΊρβθγαϐ) νεκρ. | εθηκεν (εί. αὐ Βσ) «μη ΑΒΟΡ αἱ 

Ῥ]940 Απάς Άτα, νρ Ρεῖπῃ αίς ροδμᾶ ... ς (Ξ αὐ 82) επεθηκε «ΠΠ Ἀ 
1. 98. 49. τὸ. 99115 αἱ νίχπια Απάξ Ρ δαν, Ίέοπι ΟΥΡ" 5 Μαΐεγη ὑπιροδιῖέ 

Γ την δεξιαν αυτ. βἶπο αἀ ἁῑίαπι ου ΝΤΘΙΟΑΒΟΡ αἱ Ρἱαδὸ νρ ατπι ααἴῃ 

Απάς Ατο ΟΥΡ Ῥπη αἱ... ς (Ξ 60 Φᾳ) αὖά χειρα επ πο 1. 28. 91. 
99, 96. αἱ νὶκ ππα ΥΓ Απάᾶ Ρ αν | λεγων 5ἶπο αἀαῑίαπι ΟΠΙΏ ΝΑΒΟΡ αἱ 

(οχοδὈ νρ ο0Ρ ΒΥΥ ΤΠ αθί1 ΑπάασΡ βαν Αιο ΟΥρ: 5 Ῥτίπι α]... 5 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΊΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ νο, 911 

18 καὶ ὁ ζῶν, καὶ ἐγενόμην νεκρὺσ καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμὶ εἰσ τοὺσ αἰῶ- 

ασ τῶν αἰώνων, καὶ ἔχω τὰσ κλεῖσ τοῦ Θανάτου καὶ τοῦ ὥδου. 

19 γράψον οὖν ἃ εἶδε καὶ ἃ εἰσὶν καὶ ἃ μέλλει γενέσθαι μετὰ 
ταῦτα, 390 τὸ µυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων οὖσ εἶδεσ ἐπὶ τῇσ 

δεξιᾶσ µου, καὶ τὰσ ἑπτὰ λυχνίασ τὰσ χρυσᾶσ. οἱ ἑπτὰ ἀστέρεσ 

ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσίν, καὶ αἱ λυχνίαι αἱ ἑπτὰ ἑπτὰ 

ἐκκλησίαι εἰσίν. 

(Ξ συ Βπ) αάᾶ µου επ 1. αἱ νῖκ πια αεί [µη φοβου αἴ. κό ΟΥΡ εἰο 

Αθ οπι. Νες αὐποβεῖέ, πὲ νάισ, Πππἵ356; Πο]αππε σεγο ποπ διδέὐπιεπέε 
υἰβίοπεπι -- εἰ υἰνίσαπς θτπι υεγόιπι εἰ αἄπιοπεπα -- ἀῑσεδαί: 1940 8τίπι 

παλι εἰ 0Ο πουἰδύπτιε, εξ φιζ υἴνο εἰ Γμᾶ πιογέιι5 οίο | πρωτοσ αἳ. ΟΥ 

498 ϱίο: Α πρωτοτοκυσ (πια]ο αἀἁ [αχ Αγοαζοπι, αὈ! εδ: ἐγὼ γάρ εἰμε, 
φἠσίν, ὁ ἐπὶ σωτηρίᾳ πάντων ὑμῶν - καὶ πρωτότοκοσ πάσησ κτί- 
σεωσ.) | και ο εσχατοσ: ΕΡΙΡΙδΙΦ καιο µετα ταυτα. Βεᾷ Ροΐεδί οῖαπα 

αἆ 19608 ϱΕΠΙΊΠΟΒ, αί 2, 8. 2, 19. βρεςίαγ6α. 

18. και ο ζων αἱ. κὸ Οι4033 Πἱπί 356 ΟΥ ρ3955 οἱο.... Ν” ΟΠΙ και | καν εγεΥο- 
µην: Ῥτϊπα φμία Γω, ΟΥΡ: 35 Μαΐοτη (αἱ απίθ) αἱ φαῖ Γογαπι [και τδου 

ται. Πεπί ΟΥΡ οἱο ... 01435 οπι καν | αιωνασ των αιωνων 5ἱΠ9 πἀάῑίαπη 

ευη Ν”ΑΟΡ ὀθ. 98. (οιι τ. αιωνων) να «ορ αππι (5εὰ Βαοί ]αεί]ο) αεί 
αι Ογ435 (64:96) Απιάρ Πχ πίΣ56 0Υ 255 Α)ι]αέ 560 Μαίονη (αἱ απ{θ) Ἐτίπι 

α]...ς (Ξ αυ 87) αἲά αµην ΕΙ ΝΕΒ αἱ Ρίει 8ΥΥ ατπιθᾶά Απάαο ναν 

Άτε | τασ κλεισ ΕΠΙ ΝΑΟΡ αἱ Ρ]ὰ Απάᾶ δαν οἱ Απάζοϊι Αγοζοπ.,, Ἡ 
αἱ ρΙαβὲο (αἳ. 99ίΧι 99. 94. 96. 97. 98. 100.) ΑπάΡ Αγοχι τας κλειδασ 
Γ του Θανατου καν του αδου ΕΠΙΠ ΔΑΒΟΡ αἱ ρ]α5δ0 νο τθ]] Απάς οἳρ 

Άτο Ιπίπί 356 0Υρ205 Μαίετη Ῥντίπι Οαβεῖοά...ς (-- αὐ Θα) του αὐου 

καν του Θανατου επι 1. 28. 86. Τ9. αἱ Απάᾶ οἶῦαν 

19. ουν ΕἨΠ1 ΔΑΒΟΡ αἱ Γεγεδῦ νµ «ΟΡ ΒΥΥ αεί] Απάς ο ΡΌαν Ῥτίπη Ηαγπι 

α)...ς (5 αὖ 92) οπι επ 1. ὅδ. 9Τ, αἱ νὶκ πια τι Αγθ οπι | ειδεσ 
οἳἩῃ ΔΟΡ αἱ ΡΙεγ οίο... Τί τδεσ επι ΑΗ Τ. |. µελλει εί. Νο... κἈ δει 

κελλειν, Ίξεπι ο δὲν µελλει. Οἱ νρ Ετῖπῃ αἱ φμαο ορογέεέ Πεγὶ, | γενεσθαι 

οὔπι ΝΒΟΡ 6. 11. 14. 28. 96. 49. τὸ. 91. 99. 96 100. ΑπάαΡ ὑαν... 
Ίμπ ΤΙ γινεσθαι έαπι ΔΕΑ 1. τ. 9δ. αἱ Ίοηςα ρ]Π ΑπΠπάς Ατε 

90. αστερω» ουσ ΕΠΙ ΝΑΟΡ 1. δ. 12. 46. 80373 88. ΑπάσἲΣ είδαν ., 

1 

ση 

Τ1 αστερ. ων οσπι 6. Τ. 14. 98. 91. α] Ρ]ον Απάα” «Ρ Αγο | εἰδεσ οι ΄ 

ΔΑΟΡ αἱ ΡΙ6Υ εἰο ... Β τ. 96. ιδεσ | επι τῆσ δεξιασ οΝΠη ΝΒΟΡ αἱ ΟΠΙΗΣΙ 

Απάα ΕΡ Αίθ8... π εν τη δεξια «πα Α Αμάθαν, Πίθιη νρ Ῥεΐπι Ηαγπι 
αἱ πι ἀεπίεγα. | και τασ (25. 903 51. 55. 90. 99. 96. 98. 100. οπι) επτα 

λυχνιασ: 9. και των επτα λυχνιων | τασ χωυσασ: 97. οι... 19. 25. 

94. αἀἁ ταυτα εισιν (94. εστιν) | των επτ. εκκλησ. εισιν: 9Τ. εισι των 
επτ. εκκλ., Ίΐοπι νρ Ῥτ]πῃ α] δτπέ δερέ. εοεἰεδίαγιήα ... Ν ΟΠ1 εισιν (ΒαρΡ] 

πό) [καν αν λυχνιαι αι (50. 9δ. 9δ. 96. οπι) επτα ΟΝΠΙ ΑΒΟΡ αἱ50 νσ 

Άιϊα.... σ(Ξ αὐ ὢσ) καν αν (1ίᾳ κα, θεά κἲ 1. 98. 92118 Απάῦαν οπι) 

επτα λυχνιαι μπι κ” εἰε 95. 91. αἱ Ρρ]α Απάᾶδ οΡθαν.,,, Ῥππι οπι αν 

επτα. Ῥταείετεα ς (Ξ αὐ Αα) αἀά ασ ειδεσ ουπι Ρ 1. 14118 το. 91. 
92115 99. αἱ πιπὺ] «ορ ΑπάαΡ ῦαν ,., ΟΠΙΙΒΙΗΙΠΒ 6ππι ΝΑΒοΟ αἱ (αἱ. 8τ, 
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1Γ. 

1 Ίῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Εφέσῳ ἐκκλησίασ γράψον’ τάδε λέγει ὁ 
κρατῶν τοὺσ ἑπτὰ ἀστέρασ ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐν 

µέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν' 3 οἶδα τὰ ἔργα σου καὶ τὸν 

κόπον καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ ὅτι οὐ δύνῃ βαστάσαι κακούσ, 
καὶ ἐπείρασασ τοὺσ λέγοντασ ἑαυτοὺσ ἀποστύλουσ καὶ οὐκ εἰσύ», 

μαὶ εὗρεσ αὐτοὺσ ψευδεῖσὶ ὃ καὶ ὑπομονὴν ἔχεισ, καὶ ἑβάστασασ 

94. 96. 9Τ. 98. 100.) νο 5Υτ ατπι αθἰἩ Απάζ Αγο Ρτίπι αἱ | επτα εχκλ. 
εισιν: 94, 98. 4τ. 9Τ, Αὖπι Από Ῥίβθπι αι... τ. 9. ΟΠΙ επτα, Ἱία τα 

ἨαὈθαιί και αι λυχλιαν αι επτο εκκλ. εισιν 

Π. 1. τησ οιπι ΝΗΡ αἱ οπηηΥΙᾶ (8εἆ 56. τω τησ) ῑπι ΑΠάΒ Ὁ Ρῇαν Άτα 
... αὐ΄ Τωῃ τω οππ ΑΟ 1: οἱ θίῖαπι αἆ 9, 8 δέ 18: Ἱΐθιι 9, 12. 9, 1. Ἱ. 

14. | εν εφεσω οππι ΒΑΒΟΡ αἱ ρ]1550 νρ πι15 (113 Πρ]ιεδὶ εοοζεξίαε, Ἐν πα 

εοοῖ. Πρ]ιεο) Απιᾶα Ρα αν Αγο; Ἱίσπη 16. εφεσου, 1. 98. αντι ΟνΙπί 59681 
εφεσιων ... ς (Ξ αὖὐ Β2) εφεσιγησ, 8ἱπθ Μεβίε πεσία, Οτίαπα οηΙἵπῃ ν]άε- 

{πχ οκ {α]5δα, Ἰεσίίοπο νοςίς εφεσιων, οπἷαδ πάπια ΑΥ]]άῦα. «οπιρεπά([ο 

αὐ δαν. [ ο κρατων: 54. 55. 8τ. 90. 98. Απάς Ῥγαεπι κυρνοσ | δεξιο 
αυτου: αἲ (πο επι) ασπι δεξ. αὖὐτ. χειρι, 5. 8τ. Απάς δεξ. χειρι 

αυτ. | εν µεσω: Τὶ εµµεσω εππι ΑΟ... 1. ἐπι (Ἠἶπο Έταδπη Εηχϊί επν 

μεσω) | επτα: 100. απίθ χρυσων Ροή... 98. 69. 9Τ. ΑΓΙ ο] | χρυσων 

ΟΠ ΝΒΡ αἱ οπηηὐΊᾶ αίο... ἴωπ ΤΙ χρυσεων οππι ΑΟ 

9. καν τον κοπον 3ἱΠ6 σου 6ΝΠ ΑΟΡ 10. 12. 1Τ. 28. 96. ὃπ. 46. 49. Τ9. 

91. 96. 100. νο στ αγπιξὺ Απάα οἴοαν Ἠ]ετίουὰ Αιρερ”ὸ Ετίπι αἱ 
(ίθπι Ὑἱοζοτίη αόογεπι ἔωπι οἱ οφεγα εί βαΐζϊεπίέίαπι ἔπαπι) ... 5 (αυθ) 

αἀᾶ σου ΕΠΏ ΝΕ αἱ Ῥ]α 1ρ86:. οοΡρ (αι) αεί Απάς είρ το... 22. 

90. 96. οπι καν τ. κοπον | και Οτι οπΠῃ ΝΒΟΡ αἱ οπιΙΣ1 νρ ΒΥΤ ΤΠΙ 8εἰἩ 

ΡΡ ΑπάΒ ο Ρῦαν Αγο Υἱοτοσίη Ααβεβ 5 Ῥνήπῃ 4)... ΓΠ8ᾷ π]Ὦ ΟΠ καν 
οππ1 Α «0Ρ αθίμτο | δυνη: 100. δυνηση | βαστασαι 6Ππῃ ΒΑΒΟ εἴίο..» Ῥ 
1. 98. ΑπάΌΑνΥ βασταξαιν | επειρασασ επι ΝΑΒΟΡ αἱ Ρ]1550 Απάᾶδ ε Ρ 

ὕαν Ατο...ς (- 0 Βπ) επειρασω Βπθ οοᾶῖσς αἲν1. Ύειρα επίπῃ καν 

επειρασασ τ. λεγοντ. εαυτ. αποστ. απαπι ἀθεβῖηί ἵπ οοἆῖσε 1., βαρΡὶ 

Εχαρπι (ἄπςσς να). | λεγοντασ ΕΝΤΙ ΝΑΒΟΡ θείο... 5 (-- 0 82) φασκο)”- 

τασ τΙΥΒΙ5 8ἱπθ οοἁῖεθ, ν]ά6 απίο | εαυτουσ (13. ΑπάΡ οπι) αποστο- 

λουσ οπΠΏ ΔΑΟΡ 18. 26. δ1. απι αὖπι Απάναν, Τέεπι 60 Βᾳ Τί 5εᾷ αᾱ- 

ἀππί ευναν (4050) οππ ΝΟΕἨ α] {οχοδὸ να Απάδ οΡ Ατο Ψἱαίϊοχίη Αρ «Ρ 

4 Ῥγίπι α] .... ς ειναι αποστολουσ βἶπο εοᾶΐσα, υ]άε απία | καν ευρεσ 

αυτ. ψευδεισ: ΤΠ εἰ ΠεΌγαεοθ, εἰ ππεπζασύπι ἀἰσιού 

ὃ. υπομονη» εχεισ και εβαστασασ οἶπι ΝΟΑΒΟ αἰὸ νρ εοΡ ΔΥΙ ΑΤπι θίἩ 
Απάς Ατο Απρορ4” (αἱ να Ῥαξίοπέίαπι ]αῦον οἳ φιιθέύιϊνέέ) Ἐτίπι (ιαὔιᾶ- 

κὲὲ ραζεπιέίαπι αἱ ἐοϊεγαδέί, αἴῖ]απι αΤπι ᾖαδιϊείτ). Ττετα μ 864 ροβί εχεισ 

δ4ἆ και Όλιψισπασασ ...ς (ἵξ αυ Βπ) εβαστασασ καν νποµ. ἐχξισ 

ουπη 28. 98, 49, Τ9. 91. αἱ Απάῦαν α{ρ. Τίοπι Ρ 7. 16. 4ὔ. 46. 88. εβα- 



ΑΠΟΚΑΛΥΝΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ οτι "ημας 

Ν αν ’ Ν » / 3 ΑΝ β Δ  ὁ 

διὰ τὸ ὄνομά µου, καὶ οὐ κεκοπίακεσ. 4 ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι 
Ν 2 ΄ Δ / . ” / η, / / 

τὴν ἀγάπην σου τὴν πρώὠτῃν ἀφ]κεσ. Ὁ μνηµύνευε οὖν πὀθεν πέ- 
πι , π - . 3 π [ 

 πτωκεσ, καὶ µετανόησον καὶ τὰ πρῶτα ἔργα ποίῃσον᾿ εἰ δὲ µή, 
Ν ’ - ” Λ 

ἔρχομαί σοι καὶ κιυήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆσ, ἐὰν 
Ν / 6 2 Δ ” / [ίά - ον ώ 

μὴ µετανοήσῃσ. ἀλλὰ τοῦτο ἔχεισ, ὃτι μισεῖσ τὰ ἔργα τών ΝΙ- 
.. αι σι ος - :ς 8 5 2 ῃ ᾷ ἠκφ - 

κολαϊτῶ», α πα} μισω. τ ο έχω} ονσ απουσατω τι το πΎἒυμα 

λέγει ταῖσ ἐκκλησίαισ᾽ τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου 
.” - σ - ’ ” ” 

τῇσ ζωῇσ, ὃ ἐστιν ἐν τῷ παραδεισῳ τοῦ Θεοῦ. 

στασ. µε (8Ιπα]1{εν Ἠατ] αὖΠΙ ἐ08) και υπομ. εχεισ ... 1. 93135 Απάδ 

εβαπτισασ και υπομ. εχεισ ... 9ὺ. 94. 95. πΙ] π]θὶ εβαστασασ, ὃτ. 

ψ1οἰοτῖπ πῖ] πΙδί υπομον. εχεισ | δια (6. 143 91. οπι) το ονοµ. µου 

6ππι ΝΑΒΟΡ οἱο...ς (- 60 52) ΡΙ8εΠῃ καν 8ἵπε {εδίθ ασ] | και ου κὲ- 
κοπιακεσ (51. -κασ) εππι ΑΟ 51.... 60 Βσ και ουκ εκοπιασασ ΕΠΙ Ἀ 

ΒΡ αἱ {εγαοῦὂ Απάα αίὸ Αγα, Ἰίαπι, αιοά πέτῖᾳἁθ 1εοΙοπ] τεδροπᾶςεί, εέ 

ποπ ἀἄεγεοίδέί νς «ορ 8Υτ αεί ΑιρερΆδ Ῥτϊίπ ... 16. δΤ. 98. 69. αἲπῃ 

ΑΠάΡ καν κεκχοπιακασ, Ἱίετα 1. καικοπίακασ βῖςο ....ς (Ξ- αμ 52) κεκο- 

πιακασ και ου κέχµηκασ: Ἰὰ αιιοᾶ Βπχίββο Ίρ8θ Βταβπι ναίτ (απ οπτΏ 

και αΠἲθ δια το ο,οµ. µου). Αἀποίαέ νετο 6απῃ Ιδοβίοηπεπα θίῖαπα 92191Ε 

. αλλα οτι ΝΒ 6. Τ. 8. 14. 51. 95. 8τ. 91. 98. 94. 96. 96. 9τ. Απάὸ ΑΤε 

ως πι αλλ οπῃ ΑΟΡ 1. 28. 99. 98. 100. οίς ΑπάΒΡ Όαν | κατα σου: 

ναοᾶᾶ ναοί (απβάιπ 1569) Ἱ1ραδ' 6, α4ά Ῥαμσα. 8εᾶ τοοίο Ίαπη Τιοῦτιξ 
»Νοπ Πῖε αὔάας Ραμσα’'. | οτι την αγαπην σου την πρωτην ... Α οτι 

την πρωτην σου αγαπήην | αφηκεσ ουπι απ θίθο... 6 ΤΠ αφήκασ ΕΠΙ 
ΔΕΟΑΒΡ αἱ οπιηΥ1ᾶ 

« μνήμονευε: 98δ. μνηήμονευσον | ουν (80. Απάᾶ γουν): Ῥτίπα οτι, Ίξεπα 
ΟΥΡΕΡ 18 (1Ρ5 19) ο{εΡ 38 (1Ρ5 94) οἰερ 53 (ἱρ 55) θί]αβ5 16 (θά ρ5 14). βοᾷ 

απαπι {6ς 191 δἳέ σωπι δογέρέωπι κἱέ: {επιεπίο τιπᾶςε, αἱ 5επιθὶ φιιῖα 8ο) ζρέιη 

εδ: επιεπὶο τπᾶς, πΙλΙὶ {εβιπιοηΙϊ Ίπᾶᾷςθ αἆ Ἠαπο χ6πι βαπηῖ Ἰσοί. Βἱ- 

πη{]1{6Υ αραᾶᾷ 81198 Β{. | πεπτωκεσ ευπη Αν Ἰέεπι (αἱ αὐ Βσ Ἰπ ΤΙ) πε- 

πτωκασ ΑΒΟ αἱ ρ]αβ”0 Απάς Αγα, Ίΐεπι σεοἰζενῖ Ογραπαύετ Βτίτη α].... 
ς (-- 6ὺ Β2) εκπεπτωκασ επι Ῥ 1. Τ. 28. 49. το. 91. 96. αἱ Απάδ Ρ 

αν, 1έ6πι εποἰζεγί νΡ αιοῖβθᾶ ποναί ὃτά (6119) Υἱοίοχ]π αἱ | ερχοµ. σοι 

(49. 96. ατπι αεἴὮ ΟΠ σου) 5ἶπ6 αἀ απ 61ΠΙ ΝΑΟΡ νΡ «ορ αθἰμ ίσα ιοί 

δᾷ που 5τ4 Αιρερ{ὖ ΗΙετίου” α] ... σο (4900) αἀά ταχυ ουπι Ὦ αἱ [θτε 

οπιΏ Πατ] 87 ΥΠ ΑπάΒ ΟΡ Ῥαν Ατο Ῥεΐπι (:: εκ 2, 16. ὃ, 11.).. Τέεπι 

ς τάχει, αποᾶ ἴαπι Ἐχαδπι εκ οο 1., πὈῖ οδί ταχεῖ, πβ]ο εἀϊ]άεταξ. 
µετανοήσησ: 1. (-ησισ) τ. 9Τ. -ησεισ (αἱ οῖαπι Έταδπα οἁἶάξ) 

. πουτο εχεισ: 1ρ5ή- 5: 6. Ῥτίπι Ίου Ίιαῦεθ ὀοπωπι. ΟΕ εἰ. ἙρϊρμϊἸῖ εχεισ 

δε τι καλον ... ΆΥΠΙ ου 7αο | ἃ οΠ1 ΔΒΟΡ αἱ οιηηῦᾶ νρ τε]] [ε]ηί 105 
ἘρίρΗῖΤ είο. Τέ6πι οἶσιμέ αεἰ]αῖ Ῥτίπα ... Α ΟΠι 

γουσ: ἀθπιῖά 11ρβ”” Ἡατ]” Ρτῖπῃ αιἰγεδ; 1ρ8” α1]8έἈπι 6οΡρ (εί Ρροβδίεα) αάά 

αιαζἰεπᾶῖ, | ταισ εκκλήσιαισ ο. ΔΒΡ αἱ οπηπῦῖ νρ τε]] Απάᾶ εΡ Όαν Βεῖπι 
α] ... Α ταισ επτα εκκλ., 8ίᾳ19 εἷς Ίωη ε]ά1ξ; ϱ ταισ εκκλ. ταισ ἑπτα 

γικωντι (8 Τ. Τ9. 823 -κοντι) ΟΝΙΏ ΝΒΟΡ 8] ΟΠΙΠΣΙ θίο... μμ ΤΙ νι- 

ΤΙΡΟΒΕΝΡΟΒΕΕ, Ν. Τ. Ε. 8. 65 Β 

14, 90 
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8 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῇσ ἐν Ζμύρνῃ ἐκκλησίασ γράψον τάδε λέ- 
« - Α΄ ο πν το Ἡ Χο "9 ἶδά 

1/11 5είο ἤέΙ 0 πρωτοσ καιο ἑσχατοσ, οσ εγεγετο 2έχροσ χαι ἔζησεν οιοα 
αν κεν λ / σ ο εαν ς 

ρειε σου τὴν θλίψιν καὶ τὴν πτωχείαν, ἀλλὰ πλούσιοσ εὖ, καὶ την ῥβλα- 
/ 2 - / » / σσ ς / Δ 2 τν 

σφηµίαν ἐκ τῶν λεγόντων Ιουδαίουσ είναι ἑαυτουσ, καί ουν εἰσίν 

ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ σατανᾶα. 10 μηδὲν φοβοῦ ἃ μέλλει πάσχει». 

κουντι ουπι Α. Ο εἰ. αἆ 9, 1Τ εἰ 16,9. | δωσω αυτω: α 10. 11. 46. 49. 
88. 91. 96. οπι αὐτω. Τίεπι νρζ]θ 11ρ88 Ἠατ] οπι αυτω, 8εᾷ απι {α ἀεπη]ά 

{ο αἱ Τ{ποεπέί ἆαδο εἰ. | εν τω παθαδεισω επι ΝΤΕίΞΑΡΟ αἱ νρ 57τ 

αθίἩ Άτα ΟΥΡ510 ΟµΙπί2)169 Ῥνϊπι 1... ἈΕΕΡ εν μεσω τω παραδεισω ... 
ς (-- αὉ 51) εν μεσω του παραδεισου εππι 1. 28. 9ὔ. 96 49. τὸ. 51. 

: 99πήΡ 96. αἱ «ΟΡ ΥΠ ΑπΠάᾶ ο Ρ Όαν ῬΕ-ΑΙΠΙα536 του θεου βἶπο αἀα]- 

9 

{Απ ΟΠΤΏ ΝΑΟΡ 1. 28. 96. Τ9. 90105 αἱ ατπι ΑπάαΡυαν.,,, αὐ ὃα ΤΙ αἀά 

µου επι Β αἱ Ρρ]ᾳ54ὅ να «ορ 87 αείἩ Απάς ΟΥρ Οµπί Βτῖπῃ αἱ 

«τησ εν (αἱ. α, Θσ; ςτησ, νἰᾷε Ροβ{) ουπι ΝΒΟΡ είο... η τω εν εἨπι 

Α (1 ν]ᾶρ αἆ 9, 1:) | εν μυρνη εκκλ. οπτα κ απι δα α)]αομπα (:: αἲ 1, 11) 

ων Ε ὃα Τυπεᾶ πιαὶ Τί εν σµυρνή εκκλ. οιιτΏ ΒΟΡ αἱ 155 Απά 6 Ρ 0ᾶν 
Αγθ, Ίἴθπι Α εν σµυρνησ αἱ Ππθὰ πίη, Ίτεπι πιγγπαο (Ζπιγγπας) εεσῖε- 

βίαε νΕ, εοοἰεδίαε ΑΠΙΙΥπαε Ἐτίπι ο0ορ αθεἰἩ; 8ΥΤ εσοῖέδ. φμαο ἴπ ΟπιΨγτια 

(90. εκκλησιασ ο εν σμυρνηι) ... ς(Ξ αὓὺυ Β2) εκκλησιασ σµυρναιων οἵιπα 

1. (5εὰ ΠαῦὈαεί μυρναιων) απ, Τε 28. Τ9. ΑπΠπᾶᾶ σµυρναιων εκκλ. | 

ταδε λεγεν: αείὮ αάά αρίγζέις δαποίι | πρωτοσ: Α πρωτοτοκοσ (1: οί 
αά 1, 11) {| καιο (81. 98. 96. οπι) εσχατοσ: 14. αἆᾶ ο πρωτοσ των 

νεκρω» | οσ: 9. 9. 19. 98. 25. 36. 27. 29. 98. 43. 48. 50. δΙ. 82. 90. 
98. 94. 95. 97. 98. οπι 

9. οιδα σου 8ἵΠθ τα εργα και επΠῃ ΑΟΡ 19. 4Τ. νς «ορ αεἰμαίτ Απά 6 ὅοπι 
(οἶδά σου, φησίν, τὴν Θλίψ. καὶ τ. πτω. ἐν τοῖσ σαρκικοῖσ, ἣν εἴς, 
ΜΙπα5 οθτία βοτῖρίατα εοπιπιεπίατ οδί η Απάᾶ αίΡ, αὈί δαᾶεπι βῖα 

Ιασαπίέατ: ϱλίψιν δὲ καὶ πτωχ. ἐν τοῖσ σαρκικοῖσ φηµί, ἣν εἰς) Ψ]οίο- 
τίη Ῥτίτη α] ... ς (909) α4ᾷ τα εργα καν οππι ΝΕ α] Ρ]6Υ ΥΣ αγ Απᾶ 

τχὲ (πὲ εβί Ίηᾶ ο Ρ ῦαν) Αγοϊχί οίεοπι αποηγπιδαξιςί 5115 { πτωχειαν υἱ Ἀ 

ΒΡ Α] Ρ]ετ ... Α0 1. 9”. -χιαν | αλλα πλουσιοσ Επι ΝΑΒΟΡ αἱ Ρ]α850 

Απάᾶᾶ ο Ρ αν (Ἠ{ οπιπεβἰκί) Ατα, Ἱέοπι θεᾷ ἄἶνες εξ νο Υἱοίοτίη Ῥχίπι αἱ 

νως (Ξ 60 Βσ) πλουσιοσ δε επι 1. 12 Ἐ]ασϊβεα νάΐτ εχ Απάζοπι, 

πὈὰ Ῥοβέ οχροβ!ίοπετη νετρογαπι τὴν Θλίψιν καὶ τ. πτωχ. Ρετρῖίατ ἵπ 

Απᾶς: πλούσιοσ δὲ εἶ ἐν τοῖσ πνευματικοῖσ, ἵπ ΑπᾶΔ εἰο πλούσιοσ ὃν 

ἐν τοῖσ πν. εἰ. 1μ10εχε ατπι θε Ραιρεγίας έια ἄἶσεν ονέε. | εκ (85. 8Τ. 

Απάς σου εκ) των λεγοντων επι ΑΒΟ αἰ νο (αὖ Ἰε) οορ 5γτ Ετῖπα 
(αἳ νϱ) Απάς (ν]ᾶο απίθ) Αγα. Τίεπι Ντην εκτων λεγ....ς Ξ αυ να) 

οπι εκ ουπι Ε 1. 28, 56. 49. Το, 91, 96. α] αὖπι αθἲἩ Απά8Ρ αν |] του- 
δαιουσ (αἱ, κ): νἲο τουδαιων | εαυτουσ (28. Τ9. απίε ιουδ., 96. αἱ 
αηίθ ειναι Ροπ): 6. 91. 96. ΑΠάΌΔΡ αυτουσ .... 16. 69. πι | σατανα: 
πόζα α4ἆ εισιν 

10, µηήδεν εππι ΒΡ αἱ Ρ]εΥ νρ ΑΥΤ (αείἩ πε ἐἴπεας φιϊάφπαπι ἔα φιιοᾶ ρα8- 

8Ηγ18 εδ) Απά οΏαν Ατο ΟΥΡΖ6Τ Ῥεῖπι (τρ πῖ]τζ Πιογαπι ἐἐπιεαβ, Απ ΟΥΡ 
Ῥτίπι πῖ]ϊ εογωπι ἐἴπεας) ... Β΄ ΤΠ µη οππΙ ΑΠΟ 8. 98. 49. ΑπάΡ, 
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ἰδοὺ μέλλει βαλεῖν ὁ διάβολοσ ἐξ ὑμῶν εἰσ φυλακῆν ἵνα πειρα- 
σθήτε, καὶ ἔξετε Ὀλίψιν ἡμερῶν δέκα. γίνου πιστὸσ ἄχρι ὃανάτου, 
καὶ δώσω σοι τὺν στέφανον τῇσ ζωῇσ. 11 ὁ ἔχων οὖσ ἀκουσάτω 

τί τὸ πνευμα λέγει ταῖσ ἐκκλησίαισ' ὁ νικῶν οὐ μὴ ἀδικηθῃ ἐκ του 

Θανάτου τοῦ δευτέρου. 
19 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆσ ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίασ γράψον᾿ τάδε 

λέγει ὁ ἔχων τὴν ῥομφαίαν τήν δίστοµον τὴν ὀξεῖαν ' 15 οἶδα ποὺ 
κατοικεῖσ᾽ ὅπου ὁ Ὀρόνος τοῦ σατανᾶ καὶ κρατεῖσ τὸ ὄνομά 

µου, καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν πίστι µου ἐν ταῖσ ἡμέραισ “4ντείπασ 

Ἱτθπι 60Ρ ΠΠ. ΟΕ Απάος 6ο μὴ φοβηθῇσ, φησίν, τὴν ἐκ τῶν θεομά- 

χων - Θλίψω. ἸΤίοπι Απά Ρ μὴ φοβεῖσθαι δέ φησι τὴν ἐκ τῶν εἰς. | 
πασχειν οΝπη ΝΑΟΡ 1. 7. 298. 96. 96. 49. 51. το. 83τ. 91. 96. 96. αἱ νῖχ 

τι ΑπΠάᾶοΡαν ,,, Β 9. 6. 8. 18. 14. 99. δΙ. 98. 41. 4Τ. 50. 69. 99. 

98. 94. 96. 91. 98. α1 {οτα]ὸ ΑΠΡ Ατεπαθειν | τδου 5ἵπο αἀάῑίαπι 6ππα 
ΝΑΟΡ 1. 7. 14. 96. 896. 88. 5Ι. Τ9. 99. αἱ πιπ ΑΠά8 ο ῦαν; πθο παρίβ 
αχρτῖπι ὃη νο Ῥτϊπι είο... ΤΙ αἀά ὅη εαπι Β ϐ. 8. 29. 91. 49. 91. 99. 

94. 95. 96. 97. αἱ ΑπάΡ Ατο | ῥαλλειν (εί. 82) επτῃ Νεἰε(ν]άς Ῥο5ϐ) 

ΑΟΡ 19. 1Τ. 18. 99. 90. 992. 94. ὃδ. 96. 98. 46. δΤ. 88. 90. 99. 989. Απάς 

(είδαν βαλλεῖν). Τη μ” εδ βαλλειν βαλι), Νὲ ἀθ]εν]έ βαλιν. ἘτβείθτθΒ 

98, Ροβΐ ο διαβ. Ροη, Ἱέεπῃ (96. βαλειν) «ΟΡ ΑΥΤ αΙΠῃ βείἩ.... ς (5 Βᾳ) 

ΤΙ βαλειν οπι (Ν” νιᾶςε απίθ) Β 1. 6. τ. 14, 49. το. 91. 94. 96, 96. αἱ 

Ρ]α Απάξ οἱρ Ατο | ο διαβολ. εξ υμων ΕΠ ΑΒΟΡ αἱ: νᾳ Απάς εἰθαν 
Άτο Ῥτίπι αἱ. Τίεπι (ν]ᾶο απίθ) «ορ ΑΥΤ ατπι αθείμ...ς (- αυ Β5) εξ 

Όμων ο διαβολ. οὔτη Α 1. 8] πιισῖ ΑΠά8 αἱρ | πειρασθητε: 1. πειρα- 

Όητε (απᾶςθ Ρ6Υ 6ΥΓΟΤΕΠΙ 1Π θᾱ. ρτῖπῃ, ΕΙ8δΙΗ παραθήητε) | και εξετε 

εππῃ ΝΕ αἱ Ρ]ες (δ. κ. εξητε) νο (μέ ἐεππέεποὐπὰ εἰ Παδεῦτέῖ) Ατπι Απάξ 6Ρ 

Άτο αποηγπιααβιδί 5119 Ἠαγπι αἱ]... μη καν εχητε ΟΠΠ ΑΡ ὅθ. Απάῦαν 
Ῥτῖπι (Παδεαί(ίζθ) ... ο 1. 11. 19. καν έχετε | Ίμερων οππι ΝΑΟΡ 1. Τ. 28. 

ϱΤ. 91. αἱ πια ΑπάΔ ΟΡ αν Ῥτίτι (ζει)... Β 9. 6. 8. 14. 99. 91. ὁσ. 

98, 41. Απ. 92. 99. 99. 94. 96. 9Τ. 98. αἱ {εγθ”ὸ Ατο ηµερασ. Τίεπη ἄἱε- 
ὃμς να ατπι, ἄίε αποπγπιααβισί [ γινου: Ριαθίθγπιίββπω α κ βαρρ]εν1ξ 

νὖ ] αχρι: ὃ8δ. μεχρι. ΟΙ ας αἱ. Τοσ(δεοχρ 13: αππαπάανεταί οἰοπίτη βρ]- 
τ1ίαξ αᾱ αηρε]απη εσσ]εβῖαθ ΡΠΙΥΥΠΒΘΟΥΗΠΑ: ἤσοε ἄἰαδοζις ετὸ πιιπιεγΟ ἴπιο 

οοπῖἑοῦέ (εοπ{ἱοζεί) ἴπ οατοεγεπι, πί ἐεπιίεπιῦπῖ ἀῑεδις ἄεσεπι. ἸἨείο ΠάεΙίς- 

είς. 

11. ουσ: ἀεπιῖά 11ρς”. 5- 6 Ἱατ]”Σ (9, τ. ετα(Ἡ) Ῥτϊῖπι αιιγες, Ἰΐθπα 11ρβ”” 

«ορ αάά αιζίεπαί :: ο αἲ 2, τ. 

13. τησ εν περγακω ἐκκλησιασ: νΕ ΑΠΙΡΡΣ 113)1311 Ωπααβ{103 3950 αποησπη 
819! 5119 α] Ῥεγραπιί εσε[εδίαε, Οτῖπὲ 51961 Ῥτῖπι εοο]εείαε Ῥεγραπιί 

19. οιδα 8Ίπε τα ερ. σου και ϱπΊΠ ΝΑΟΡ 98. να οορ αεἰλαίτ Η1ετῖονίη 3 

Ω πα ες5{103/3050 Ῥτίπῃι α].... ς (609) αἀὰ τα εργα σου και οτι Ὦ αἱ [γε 

οπηπίὈ αὖπι ΔΥΥ ΑΠάΟΠΙΠ (864 1π 6ΟΠΙ ποῦ αἰήηραπ{αχ Ιδία νεγρα) Αγα 

Ἱυτο ονομα μον θἳ. κέὸ... Ν το ον. σου | εν ταισ ηµεραισ αΡβᾳ16 και 

οτι ΝΕΡ 1. 6. Τ. 8. 19. 14. 11. 98. 99. 80. 91. 36. 96. 58. 41. 46. 49. 
. 583 

1α1, 15: 
Τ εἰο 



16 914. ΑΠΟΚΑΛΥΣΤΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

ε / ς / α 2 / 3: δν αν σ ον Ἡ 

41ο ὁ μάρτυσ µου ὁ πιστόσ µου, ὃσ ἀπεκτάνθη παρ ὑμῖν, ὅπου ὁ σα- 
Νηι οὔ, 3 ο» - α- 2 -- α πο τανᾶσ κατοικεῖ. 14 ἀλλ’ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα, ὅτι ἔχεισ ἐκεῖ κρατουν- 

τασ τὴν διδαχἠν Βαλαάμ, ὃσ ἐδίδασκεν τῷ Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδα- 

51. το. 8τ. 99. 985. 94. 95. 96. 97. αἱ ρ]ας5-ὸ ἀειηῖά βΥτ αππι αθίμαῦν 
ΑπάςοΡ Ῥαν Αγθ Θιαοα5102/3950 Ῥνίπα .., ς(0909) Τη ΤΙ Ργαεπη και ου 
Δο 91. αἱ να «ορ Βεᾷ Ηαγπι | εν ταισ ηµεραισ βἶπε αἀά[ίαπι ου Ας 
να «ορ Ρτῖπι Ἡαγπι; βεᾷ νρζ]ο 11ρ84- 6. Ῥγίπι (ΠΟΠ 1ΐ6πι απι {ὰ Ἠατ] 

Το] 1ρ85: οπιπ]8έἨπα Ἠαγπι) αάά ἐί. Βιποϊίεν κ αἱ αἀά εν ταισ. ΟΕ 
Ἠαγπι: ειζιδ Ιαὐπζίαζῖς 5τύ Ίιαεο ζοειέίο, ποπ Γαοτίε ραΐεί, πιῖδὶ Γογέε ρε 

δαιιάδῖοπεε ἐπίε[ίφαίων. δἱ επύπι ἀἰωίθβεί: Νο περαδθί Βάθπι ΠΙΘΑΠΙ 
η ἀἴεραςδ ΑπΐρΙας {εδίΐ5 πιαῖ, αἱ οσοἵδαβ θδί αριά νοβ, Ρίαπιδ εδδεί 

ΦΕΛΡΙΙ6 οί /αοῖῖε ἐπέε[ἴἐρεγείιν. 4έ οιπι ἀἰοίέων: Νοη περαδΗ Βάεπι πιααΙη 

εἰ ἵπ ἀῑεῦας ΑπρΙας {οβεῖ πιθιβ, εί οδίεγα, οὔδοιγα εδὲ δεπζεπἰία. 
1άεοφιε πεεεδδατίαε δέ διιζαιιζξἴοπεβ. αέ ἔέα Ίιαπιο δεπέεπέίαπι ϱγοππέζε- 

πιιδ: Πί ἴθπθβ ΠΟΊΠΕΠ ΠΙΘΙΠΙ, 6ἱ Ποη πθραδ{ῖ Πάεπῃ ππθαπη. ῆέ 1η ἀἱθ- 

Ρα5 1115, ἵπ ααἴρας εκδ α{ ΑπΐρΙας {αβί5δ πιθιδ Πά615, απῖ οσεἴδι5 

-.ο8ὲ αριά νοβ8, ΠΟΠ πεσαρθὶ Πάθπι πηθαπαί,..... αὖὐ΄΄ Τϊ αάά αισ εππι 
Β 6. 14. 99. 91. 96. 88. 41. 4Τ. 61. 89. 92ἱαι 98. 94. 96. 9Τ. αἱ {εγο”ὸ 

ἀαπιῖᾶ βγγ ααἰλαῖ Ωπ8οβ{102/3950. Τΐθπῃ ς αἀᾶ εν αισ οππη ΑέΡ 1. τ. ὃδ- 

49. τ9. 91. 96. αἱ (ατπι ἴπ ἄῑε ἴπ φιιο) ΑπάΣ ΟΡ Ραν Ατθ ... ἑᾱ. Βγαδπα 
1. εµαισ, τί θΙδτη 921165 { αντειπασ ΟΙΠΙ Ν0ΟΑ 3. 9. 19. 19. 98. 41. 45. 

5033 9Τ. Βϊο ΠΟΠΙΕΠ Ιδίπά βοτ]ρίαπι {1ἱ5βθ, ΡτοραΡ1]6 Πέ είῖαπι εχ ταῖτο 

πίογρτθίαπι σ0Ρ 6{ ΒΥΥ 6ΥΓΟΤΣΕ; 6οΡ δπΊπι ού ἔτι ἄἰεδι5 ργοαίᾶἰεέὲ ἐεδίετι 

(Λάείεπι, Αγ πι ἀἱεῦ. [ία φιῖφιις οοπἑεπιαἰθίὲ οιιπι 11ο ἐεδίε πιεο ἀῑίο | ἀε[έ 

πιεο (41118 νοτο οοᾶεΣχ: φιΐύις δρεοίασιζωπε Γαοίμς εδέ ἐῆίε ἐεδέῖς πιει εἰς) 

ενω ς Τμ ΤΙ αντιπασ ΟΤΙ Ν”ΒΟΡ 4] Ίοησο ρ]α αεί; νρζ16 απι ια Πασ]”” 
αἱ Απέΐζρας, 8εᾶ οπιπ]ᾶομπι 1ρΑδ. 6. Ῥτίπι Ἠαγπι Απέζριας, Πρ”. πι 

φ]ιαδ: Πατ] απζφιῖς (1. ϱ. εέ ἵπ ἀϊεδι απ(ζφιῖθ): Ῥτασίαετϊξ ΠΟΠΊΘΏ αε{]ι 
(ἴπ ἀἰεδι φωΐζις οοσἰζεγιωιέ αριιᾷ Ό08 ἀιιδέπι πιειιπι Πάείεπι, ιτ Παδίαί 

Φαίαπαθ) | ο µαρτ. µου: 13. 96. 6ΟΡ 418 ΟΙΏΠ µου | ο πιστοσ µου επι 

ΑΟ 14. 99. ΑΥΓ... ς ΟΠ μου ΟΙΠ1 ΝΒΡ αἱ Ῥ]ει νς «ορ αεί] ΑΠάΟΠΙΠ ΆΑγα 

Ῥτίπι 4] | οσ απεκταν η ο. ΝΑΒΟΡ αἱ Ρ]ετ νΡ ϱοΡ 8ΥΥ ΠΠ ΑΠά Ρ βαν 
Άτο Ρεϊπι αἱ ... 6. 91. 8τ. ἀαπιίά αεἰα Απάς Ωααος(1033050 οπι οσ | 
παρ υμιγ: 96. παρ υμων | ο σατα. πατοιχει (98. οπι οπου οσα. κατ.) 9. 

ΔΑΒΟΡ 1. αἱ {6γ6δθ νρ «ορ αὖπι ΑπΠπάΝ «Ρ Ρᾶν Άγε Ωιαοςί10 Ριῖπια]....ς 

ςΞαὖυ ΑΣ) κατοι. ο σατ. οµΠ 2 ΒΥΥ αθίΠ. Τοΐαπα γετδιπα δἷο Ωπαρδ{10”, 

39δυι. Γί απφείο Γετραπιῖ εοο]εδίαο δογῖδε: Ἠαεο αἀῑοιί -- εἰ ποπ πιεφαδὲῖ 
Πάεπι ππεαηπι πι ἀῑεδις φιϊδις Απιΐρας ἐεδέῖδ πιεις ιΠάεζιβείηιιθ οεοΐδεε ἐδί 

αγιᾶ Ό08, δὲ δαίαπαδ ιαδιίαί. ΟΕ ο. ΤετίδεοὶΡ 13: ππιαπᾶαυεγαέ εἰεπῦπι 

αμιγζέµ8 αἆ απιφεἶωπι εοεῖ. πι ιαεογΗπι -- επι αἴ ΓεΥαπιεπογωπι ἄε -«Ίτι- 

ρα Πάεζἰβείπιο πιαγίγγε, ἔπέεν}εοίο ὕπ Λαδίαίίοπε δαΐαπιαο. 

14. αλλ «ΙΠΙ ΝΑΟΡ αἱ δαΐ πια ΑΠΔ... Τί αλλα επι Β 6. 8. 19. 14. 91. 
96, 98. 984. 96. 9Τ. αἱ Απάᾶς εἰρ Ὀαν Ατο | κατα σου εἰ. Ου]Πί 5951 α{- 
ᾳπθ οἱ. κὲ .., Ἀ ο | οτι εχεισ (Α εχει) ΟΠΠ ΝΑΒΡ αἱ οπιπν]ᾶ νᾳο]ε 

ἀοιηῖά 11ρ55: 6. Ἠαν]”ῦ ΑπάξΦοΡ ῦαν Ατο Ωιαε8{1023950 Ἠαγπι ... νηω Τί 
011 οτν 6ΥΠΙ ο απ. {1 Ἠαχ]”. {οἱ Ηρ53” α]8εἈπι 6ορ 5γγ Ριῖπι | βαλααα: 

. 



ΑΠΟΙΚΑΛΥΨΊΤΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ες, 917 

λον ἑνώπιον τῶν υἱῶν Ἱσραήλ, φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ πορνεῦσαι.. 
κ. ” Δ Ν ” ” .. ” 

15 οὕτωσ ἔχεισ καὶ σὺ κρατοῦντασ τὴν διδαχὴν τὰν Νικολαϊτῶν 
ς η , ο λλιάίν ο η 
ὁμοίωσ. 160 µετανόησον ᾿ εἰ δὲ µη, ἔρχομαί σοι ταχὺ καὶ πολεμήσω 

μὴ» 3 ω {ε -» / ’ ᾿ τ 
μετ αὐτῶν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ στὀματόσ µου. 1Τ ὁ ἔχων οὖσ 

’ - . / . - - 

ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖσ ἐκκλησίαισ᾽ τῷ νικοῦντι δώσω 

19, 96. 98. Ρτ8επι του | εδιδασκεν ΟΠΠ ΝΑΟΡ 1. 28. Τ9, αἱ Απά8Ρ, 
Ἰέαπι ζοσεδαί νρ (11ρ56: ἄοσεί) ΟΩααςξδί Ῥνϊπι ... 6Ρ’ εδιδαξε «απ Β 6. 

τ. 14. 29. 91. 98δ. 8τ. 91. 92. 99. 94. 95. 96. 9ἵ. αἱ Ρ]15850 60Ρ ΑΤΠΙ 
Απάς Ατο ΟπΙπί 2511 (ζοσιάϐ) | τω βα. οππι ΑΟ Τ. 11. 95. Πίεπι ς (ΠΟΠ 

ςε εἰς) Σ) τω βα. ΕΠΙ 1. 18,.... σὲ (-- 6ἳ ή, δεά 4Ρ’) τον βα. οτι 

πό αἱ ΡΙεσ (Απ εἰξ εἰθαν, 5εὰ νῖάο Ρο58) Ατθδ.... Ρ ΑπάΡ αἱ ΑπΠπάΕΟὨΣ 
1Ἠ8 ϱἱΡ εἰξ εν τω βαλααμ τον βαλ. ... Β πΙ] πὶβὶ βαλ., Ἱέετα κ” οἵπ τω 

βαλ., Ύᾳπ8 ἵπ τθ βοχ]ρίου α ῥαλ- (1. ε. βαλακ) αἆ βαλ- (. ο. βαλειν) 

(γαηβ]]πῇ5βο νἰάείατ. Ώο6αΙπιΠδ νετο βαλακ «πΠ ΝΟΑΡ 1 Ρ]ετ νο είς 
εως Ἠ0 α] ραπο ἴᾳ α1]8εβπη βαλαακ, Οτἶπί 33911 Ἡαγπι Βαἶαεμ | βαλειν 
πο βαλλειν ... Α οοτταρίε βασιλει | φαγειν «ππι ΝΑΟΡ 1.28. 96. 98. 49 

το. 91. 98. αἱ α]α (εἰ 9. 19. 16. 25. 69. του φαγειν) νΡ οοΡ ἄτπι 
5γχ Αμπάς οἰθαν ΟτΙΠΙ 2041 Ωπαεςί Ρτΐπα... Τί και φαγειν επ Β 6. τ. 

8. 14. 29. 91. 9τ. 98. 94. 96. αἱ {οτε Απᾶς αἱρ Ατε | ειδωλοθυτα εἴ. 
Ον δ4τ Ωπαθςδί Ῥτίπι αἱ... νρ Ηαγπι οπ. ΟΡ οί. Τετίρταθςδου 55 
«101. ΌεγΟο πι αροσαζφρεὶ Ι4ο]οξπγία οἀεηίθς εἰ βίαρια οοπηΙέ{εηίθε 

ἴιδεέ οαδέφαγο.΄ 

| 15. των νικολαϊῖτ. εππ ΝΡ 1. Τ. 98. 98. 91. αἱ δαΐ πηα ΑπάδοΡΌαν Ατο 
ενω δα (ο αΡ09) Τπ ΤΙ οπι των ΟΠ} ΑΒΟ αἰ50 ΑΤΙΏ | οµθιωσ ΕΠΠΙ ΝΑΒΟ 

8150 νο ϱορ 8ΥΥ Απάᾶς Αγο Ωιαορδί10” Ῥτίπι. Ῥαπί ἵαπιθη πἱ 14, ο9ίχί 

Υρεἰθ (ἴθπ πὲ οα1ῖ βαπὀ Ωπααξί Ῥτίπη) αἱ οµοιωσ ΟΠΠ µετανοησον 

σοπίπης ...σ(Ξ αυ 2) ο µισω επι 1. 92196 α) 5 αὖπι; Ιίεπη Απάᾶ ην 
µισω. Ίεπι Ρ 19. 15. 17. ΑπάΡ αἰῦᾶν οµοιωσ ο (ΑΠΑΡ ήν) µισω. Ῥτας- 
{εγθα Ηρ84: φιε εφο οἱ αὐπιδίεν ... 98. (5εᾶ ποίαίαχ ΓΟΥΑΠΙΕΠ 1Π ο04ἱσς) 
αθἰἩ Ῥ]απς ΟΠῃ 

16. μετανοήσον 8ἱΠθ ουν εµπι ΝΡ 1. 14. 28. 9θ. 49. το. 91. 99. 96. αἱ να 

5γΥ ΑΠΔ εἴθαν Ωιαρξί103 Ῥτῖπι αἱ... αὖ Β2 Τπ ΤΙ αἀά ουν οππη Α8Β0 
1 ἴετε"” ϱ0Ρ αΥΠΙ αεί Απᾶς δἱρ Ατοα | σον (ν” συ): 19. 14. 98. 995. αγπι 

οσα | µετ αυτων: Ῥτῖπι ἔεσιπι (Ίέετη Ἠίατ»), Οοπίτα ἀῑσοΙε Απ ἵπ 6ΟΠΙ: 

σ 

8, 8. Ἱ εἰς 

ἐν τῇ ἀπειλῃ δὲ ἡ φιλανθρωπία: οὐ γὰρ μετὰ σοῦ φησίν, ἀλλὰ µετ - 
ἐκείνων πολεμήσω τῶν νοσούντων ἀνίατα. Οείεταπι εκ 5 ϱΟΠΩΠΠΘΗ- 

{αχ Απάτεαθ νεχβίβ Ιηγερβοτιπέ ἵπ θχίάτα ᾳπαθ 7. 16. 46. 69. ροβέ 

στοµατοσ µου αἀάππῖ: και εν τη απειλη ή φιλανθρωπια. 

1Τ. οὔσ: ἀειι]ᾶ 11ραδ: 6. Απιυροεπϊ 1405 Ῥγῖπη αιγες, Ἡρςδ: «ορ α ἆ αιῶἑεπιζὲ 

|. κουντι 6ΠΠΙ ΑΟ... 6 γικώντι «πΤῃ ΝΒΡ αἱ οπηἩ εἰς, 5εᾷ Τ, 8. 96. τὸ. 

ΑΠΑΌΑΝ γικοντι | δωσω αυτω (Ν 991ἳΧί νρε]ε {0] α]1Δ6Ἀπ οπι αυτω) 8ἶπθ 
φαγ. ΕΠ ΝΑΒΟ ϐ. 8. 29. 91. 96. 98. 41. 41. 61. 85. 9οἵχί 95. 94. 96. 

9Τ. α] ΡΙ1515 νςρ «ορ ααἰβιι Αγε Ψ]είοτίη Ἐνίπι α1 ...ς(Ξ αὖ 52) αἀά 

φαγειν οΙπ Ρ 1. τ. 14. 98, 49. το. 91. 92318 96. αἱ ΥΠ ΑΥΥ Απᾶᾶ Ρ αν 

ΑπηΏΡροεπΙ{ 1305 ϱπ8 8810335250. Ἱέθπη 19. 14. του φαγειν, επι 35. 97. 



Δ, 19 
19, 1 

19, 19 

2 είο 

918 2, 18. ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΡΑΝΝΟΥ 

- -- -- ΔΝ - - 

αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμµένου, καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν, 
Ν ν - ἓ) ὁ] Ν 

καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμµένον, ὃ οὐδεὶσ οἶδεν εἰ 
/ 

μὴ ὁ λαμβάνων. 

18 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῇσ ἐν Θυατείροισ ἐκκλησίασ γράψον᾽ 
/ ’ ς έν ων - ο, δι Ν 3 Ν .) - ς 

τάδε λέγει ο υἱὸσ του Φεου, ο ἔχων τουσ ὀφύθαλμουσ αυτοὺ ῶσ 
λ Ν / πα Αν Ἂ 

φλὸξ πυρός, καὶ οἱ πὀδεσ αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳφ' 19 οἶδά 
τ) Ν / Ν ΄ Ν Ν 

σου τὰ ἔργα καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν καὶ τὴν διακονίαν καὶ 

Απάᾶς φαγειν Ροδί του µαννα | του µατννα ουπι Ας 8. 99. δΙ. 96. 98. 
51, 8τ. 99ίχι 95. 94. 95. 9Τ. αἰ150 {ογο ΑΤο. Ιΐ6Ιι Β το µα)να, Ἰίθπῃ 14. 

µαννα (Ἠ µανα), πιαηπα να ({ο] εὔεγε πιαππα) Ψϊἱοϊοτῖπ αἳ (πιαπάποατε 

πιαηπα) Απιοροεν 1 Ωπαεβίθ”... κ5θ.9Ι. εκτουµαγνα, Ρτῖπη ἄε πιαηπα 

τ11ο, Ἰίεπι (εκ βἱνο απο) ϱΟΡ ΤΙ ΒΥΥ... 5 απο του µαννα ουπι 1. Τ. 

99, 49, το. 9216 96, αἱ ΑπάΔΡ ῦαν.., Ῥ απο του ἔυλου. ΟΕ οἱ. Ώπο 

Τογ{δοοΥρ 15 Ἰγωύπᾶε υἱοίογῖ σιζφιιε Ργοπιϊέέζέ πο αγΌογεπι υἴέαε εί πιοτίτε 

υεπίαπι δεοιπᾶαε, Ίππο ζαίεης πιατπια οι οαἰσιιζο σαπιῶἰζο εἰ ποποίπε {φ- 

ποίο, πιο θἷο. | δωσω αυτω 5ος Ιοο: κ 98. οπι | ο οὐδεισ: ο αὓ νἲ 
Ρτασεειπιίςδατη βαρΡΙ κό { οιδεν οππι ΝΑΒΟΡ αἱ Ρ]αςδὸ (46. 88. ειδεν) 

ΑΠάΟΠΙΠ ΑγΘ. ΤιαΙπΙ σοῦΐέ (νς οίο), πουτέ (Ῥτίπ) ... ς (-- αὐ 57) εγνω, 

ααοά Ἐπαβπι 81π6 ἑορίο ἄταςσο ἀθάϊμδο νἰάείατ, 1. επίπι ο ουδεισ 8- 

ᾳπθ λαμβανων οπ. | ο Ἆοςυ νθυδα ΡΙπτα ν{1οβε: κεκρυµενου, ψημον 

λευκην, κενο». 

18. τησ οἳπι ΝΒΡ τοα]] ... ἨἨπ τω 61π1Α... 6 ο. ΟΕ ΕρὶρμΗ55 γραψον 

τω αγγελω τησ εκκλ. τω εν 8 υατειροισ, 1{επι ρα11]]ο ροβί γραψ. τω αγ- 

γελω τω τησ εν Φυατειροισ εκκλησιασ. | Θυατειροισ (-τιροισ Δο ΕΡΙΡΗ 
οοᾶ, -τηροισ Ρ το. 95. 94.) οππι ΝΑΟΡ 1. αἱ Ρ]α αγ ΒρΙρΗΗ56 Απάς ο Ρ 

Άτα; ΑΠάΡΑΝΥ -τειραισ, πί εἀἰαῑί Έταρπι ... Β Τ. 8. 14. 19. 41. 89. 9ἵ. 
8110 [εγο Θυύατειρη (8 αἱ -τηρη, 14. -τειρα), Ίέεπι Τ]ηαίίγαε νβ 90Ρ 

αθοίὮ Θααας{103/3551 Ῥτϊπι (απφεζο εοοζεδίαε φιὲ εδ Τηαἐῦ'αε) αἱ :: ο{ αἆ 

1. 11 | εκκλησιασ: Α οπι | τ. οφθαλμ. αύτου επι ΝΒΟΡ αἱ {6γ6 ΟΠΙΠ 
«ΟΡ 5ΥΣ αΠΠΙ αθίῃ Ἐρ]ιρημθᾶ ἀἰπᾶ οχοοᾶά νεα Απάα οί οἰθαν Αίο... Τη 
ΟΙ αυτου οππι Α 96. 98. γρ Ἡρίρμ455 εᾱ Ρείαν ΑπάΡ ΩπαςβίόΣ Ῥνίπι 
αἱ | φλοξ ουπι Ν Γὰ οπΙΠΙΔΕΗΠΑ,,, ς Τῃ Τί φλογα 6Πη ΑΒΟΡ αἵο | οι 
ποδεσ εἰἴε: ΑΠάΡΔΥ τουσ ποδασ αυτου οµοιουσ | χαλκολιβανω (ϱ 
χαλκωλιῤανω, Τ. χαλκῶ λιβάνω): Τιαβπί αἱ 1, 15, 5δοά ΦιααβίΙ03 αεγα- 

πιεπίο Ίηγίπο; 8ΥΥ αενῖ 1δαπῖσο; ααἲἩ Γεγυογ αεγῖδ Γζαπῖ (εί ρεᾶεΒ εἴιδ 

θἶσιε ΓεΥΌογ αεγῖς ΙΠδατιῖ) 

19. τα εργα και: 499 οππῃ 19. (εορ αραιά ΊΨί5ἱ) Ερίρ]ι/δδΡείαν (πο 1έεπὶ 

αῑπά ϱχΥεη) | καιτην αγαπην (Οτῖπί εαγίέ. ἔπαπι) καν την πιστιν και 

την διακονχιαν (ΝΑ οπΙ και τ. διακο., ΑΝ 5πρΡΙ και διακο., ΑΕὸ κ. την 

διακ.) οππῃ κ οἰζθίςΟΒΡ ϐ. Τ. 8. 14. 298. 99. 91. 96. 98 (5εᾷ οπι την 8εο 

εί (ογ) 49, 9ἵ, 91. 99. 95. 94, 96. 91. αἱ {εγα-ῦ απ [ι ἀθιη]ά {οἱ αἱ οορ 

ΒΥΥ αππΙ αθείἩ (58οᾷ «ορ αθἰῃ ἴεγ αᾶᾶ σου) ΑπάΦοΡ ῦαν Αγο Οτ]πί 515 
Φπαεβ(103/3951 Ῥνϊπι ... Α0 48. 96. νρο]ὲ ΒρὶρμΗδ5 καν την (ο οπι) πι- 

στι» καν την (Ερίρη οΠ1) αγαπην (νβ91θ αθᾷ σου) καν την διακονιαν 
.γες ποαι την αγαπην και την διακονιαν και την πιστιν εππη 1. | καν 

ο. 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΊΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2, 21. 919 

/ Ν - 5 

τὴν ὑπομονήν, καὶ τὰ ἔργα σου τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων. 
1 2 ” λ αν τά 2 - Δ - .) ’ ς ιά 

20 αλλ ἔχω κατὰ σου ὅτι ἀφεῖσ τὴν γυναῖκα Πεζάβελ, η λέ- 
Ν - Δ Ν -- 

γουσα αὐτὴν προφῆτιν καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺσ ἐμοὺσ δούλουσ 
τω π 2) ] , 91 . με, ᾱ- / σ 

ποργεῦσαι και φαγεῖν ειδωλόὀθυτα. 31 και ἔδωκα αυτῃῇ χρόνον ἵνα 

την (Α ὃθ. οπι, αίᾳ1θ βἷο Ἡπ) υποµμονήν 8ΐΠθ6 σου εππῃ κ 49. ἀθιηῖά αἱ 

Ίαομπα Ο επί δ,Τὸ μα θβ(105 Ῥτΐπη ... ς Ἰωπ Τϊ αἀὰ σου οΠπῃ ΑΒΟΡ αἱ Ρ]εγ 
νς (οί. απι {α α]) 5Υτ (εῖαπι «ορ αείἩ, 5δεᾷ ν]άε απίε) ΑπάΒ ὁ εἰ (ρταε- 

ΠΙΙΡ6Ο και την υπακοην σου) Ῥ Ατε Ἠανπι ... ΕρὶρΙή55 ΑπΠάΌΑΥ οπι ͵ 

τα εσχατα ΟΝΠΙ ΔΑΒΟΡ αἱ {ετεδὸ νο τε]] ΑπάσΠΠη Αγο ΟτΙπί Ωπαεδέ 

Ῥτπα...ς (Ξ αυ Β2) Ρτ8ετῃ και ταπ] 1. (Ροβῖΐο Ροδί εργα σου Ριςίο). 

11ρεχα Βρῖρ] ροδέ δια. Ρετρῖξ: και οτι τα εσχατα σου πλ. τ. πρωτ. 

90. αλλ εχω «ἳτη ΝΟΡ ϐ6. Ττ. 14. 298. 99. 91. 98. 91. αἲ πια ΑπάΔ Ρ Ρᾶν Ατο 
.., Τί αλλα εχ. εππι ΑΒ 8. 18. 50. 98. 94. 95. 96. 8τ. 985. 94. 95. 9τ. 

5ἱ Απάςο ... Ερὶρα εχω ὃε | κατα σου 5ἱΠ6 αἀά]ίαπα «μπι ΑΒΟΡ αἱδό 
{γα απι Τα ἀαπιϊᾶ {οἱ Πατ] 11ρΕ5: α16ἨΙῃ ςορ 5Υτ αείὮ ΒρΙρΗΖ55 Απάς 
Τοαγίραἁἰσ1θ Ωπαεβε/033981... 19. 13 96. 49. Απάῦᾶν αᾶά πολυ, 258. 
Τ9. ΑπάΒ πολλα, Ιἴθπι αγπι ΟΥΡΤ5 Ῥνϊπι παώία ....ς (Ξ συ Απ) αἀὰ 
ολιγα σπα 1., 1έεπα Υυρεἰὸ Ηρ53 6. Ἠαγπι ραιµσα | αφεισ εσπι ΑΑΒΟΡ αἱ 

ἑετα”5 ΕρΙρμ55 ΑπάΣ οίδαν ... 94. 95. 41. 9ὔ. Απάς Ατο αφιησ, κ 36. 

86. αγπι ΑΠάΡ αφηκασ, 98. ποθεισ... 6 (Ξ- Ε) 35) εασ 5ῖπε εοᾷ αἱσὶ 

(ἀεβιπί επἶπα ἵη 1. οτι αγεισ) | την γυναικα 8ἶπθ σου ΟΝΠΙ ΒΟΡ 1. Τ. 

96. 98. 95. αἱ νρ ο0οΡ αΥΠΙ αθί]ι ΕρΙΡΗΗ55 Απάραν Τοατεραᾶίο 19 ϱπαοβ(103 
ἨἩαντα ... 0 95 Τη Τί αἀᾶ σου οτι ΑΒ αἰ 1 5Υτ Απάα οΡ Ατο ΟΥΡῖ” 

Ῥνϊπι. Ῥταείετεα Α ΊΠπδιρεγ αάά την, αίᾳπθ δἷο 1ωη | τεζαβελ οαπῃ ΝΟΑΒ 

οΡ 1. αἰ νεὶ Ῥ]ατρ (Ἠ ναζαβελ) «ορ ΕρίρΠΗ5ὅ ΑΠάΟΠΙΣ Αγ8...5 

-- 60 Β5) ιεζαβηλ επ | η λεγουσα επι πἲΑο ... Β αἰδ {ετο Απιά 
3οΡ Αθ ή λεγει...ς την λεγουσαν οππι ΝΕΡ 1. 96. 58. αἱ Απάῦαν; 

Ίέθπα ΕΡΙΡΗ455 οπηββο την. Ὑο]αϊέ Ἡμεχιι5 βεπ]δί ἤ λέγουσα. | αυτην 
ουπι ΝΕ Τ. 16. 40. 69....ς Ίμι ΤΙ εαυτήν επ ΑΟΡ α] ΡΙεχ εἰο | πρυ- 

φήτιν επτη Ἀ(-τιν ταδε (]ΐῖ Νο οκ -τειαν) ΑΟ αἱ Ίοημο Ρ]ι ΕΡΙΡΗΑ5 εἰς 
εως ΤΕ τ. 96. δτ. 96” ΑπάῦΙν προφητην. Ῥταείετεα κ αἀά ειναι. | και 

ὀιδασκει και πλανα (1. πλαναται) οµΠι ΔΑΒΟΡ 1. αἱ Ρ]αδὸῦ (95. η ὁνδ. 

Σ. πλα.) ΒΥΥ αθί]ι (εξ ἄοοεί μὲ δεᾶισαξ) ΑπάΟΙΩΣ, Ί{θπι οοΡ (άϊσεπίϊ φιῖα 

εΦο Ῥγορ]εία εἰ ἀοείον, εἰ φεζιοίέ) αἱ ατπι ΤοχίραᾶἰεΙὸ Ωμαεςεῦἳ...ς 

(-- οὐ Βσ) διδασκειν και πλανασθαι οιπιὸ, 5εᾷ Άτα διδασκειν και 
πλαναν. ΟΓ εἴῖαπι νρ φωία Ῥεγπιῖς -- ἄοσετε εἰ 5εάωσενε, ΟΥΡΤ" φιιοᾷ { 

Ώωογεπι παπι - δίπίς ἄοσεγε εἰ δεάμοετα, Ῥτῖπα φιοᾷ δἴπίς ππογεπι ἕαπι -- 

οἱ οἶπίθ ἐαπι ἄοοετε εἰ δεάισεγε. Νὶο Ἠρὶρμή5δ: οτι αφεισ την γυν. ιεζ. 

απαταν τουσ ὃδουλ. µου, 1εγουσαν εαυτην προφητιν, διδασκουσαν 
φαγειν ειδωλ. και πορν. είο. ΟΕ εξ. Τετιραα]ο 19 ιὐἱ αἆ απφεζωπι Τ1ιγα- 

ἐἰγεπογιιπι δέ πιαπᾶαέ Ἰιαῦεγε δε αὔυεγοιιδ επι φιιοᾷ ἐεπεγοί πιιζζειετι 

Περαδεῖ φμαε δε Ργορηείεπ ἄῑοιέ εἰ ἄοοεὶ αέφιιε 5εζιοῖί 5ε’Υο05 πιεοδ αἆ εἴο. 

| τουσ «ππι ΛΑΒΟΡ αἱ οετίο ρ]οχ εἰςο... ς (-- 6Ρ Αα) οπι εαπι 1. (1 
ᾳπο 1ρ5ο πλανᾶται εκ πλανᾶ τοὺσ ογίαπη νὶἀείατ) | φαγειν ειδωλοῦ. 

οἵπι ΝΑΒΟΡ αἱ Γεγεδὸ νᾳ τε]! Ερίρι Απάσπιπ Αγο Τετίρααῖο ΟΥΡ Ῥνίη 

8]... ς (-- αὐ Βσ) ειδωλοθ. φαγ. ευπη 1. 96. (εἰ Γογία5δ5ο αἱ ραῖιο) 

1 Π616, 581 
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Φα Τ, 10 

920 2, 29. ΑΠΟΚΑΛΥΨΊΣ ΙΟΑΝΝΟΥ 

ον 3 - -- - 

µετανοήσῃ, καὶ οὐ Θέλει µετανοῆσαι ἐκ τῆῇσ πορνείασ αὐτῆσ. 
ὉΌαο ο Ἱ / 3 ; Δ ῃ ῃ 2 ώς 
23 ἰδοὺ βάλλω αὐτὴν εἰσ κλίνην, καὶ τοὺσ μοιχεύοντασ µετ αὐτῆς 

3 , ; ο νο - 

εἰσ θλίψιν μεγάλην, ἐὰν μὴ µετανοήσουσιν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῆσ. 
ω Ν ” ” / Ν ’ ην 

25 καὶ τὰ τέκνα αὐτῆσ ἀποκτενῶ ἐν Θανάτῳ, καὶ γνώσονται πᾶ- 
” ς -” Ν Ν 

σαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ ἐραυνῶν νεφροὺσ καὶ καρδίας, καὶ 
, μεν [ π ” ε ” τρ λ κ 

δώσω υμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν. 24 ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς 

λοιποῖσ τοῖσ ἐν Θυατείροισ, ὅσοι οὐκ ἔχουσιν τὴν διδαχὴν ταύτην, 
ω 2 ” σα ή ; -- -- ε η « 2 ; 

οίτινεσ οὐκ ἔγνωσαν τὰ ῥαθέα του σατανᾶ, ὧσ λέγουσιν' οὐ βάλλω 

51. αὐτῇ: Αη αυτοισ | και ου Όελει (Α Ωπαθβίῖό” Ργῖπι ουκ η8ελησεν) 
µεταγοήσαι εκ τησ πορν. αυτησ (ΝΑ ταυτησ) οππι Νε(μΆ οπι κ, ου θε. 
κεταν.)ΛΗΒΟΡ αἱ Ρ]ιβδὺ νο οορ 5ΥΥ αεί ΕΡρΙρΗ455 Απάοπιπ (βρᾷΌαν οἱη 

Ἠππο νθγβαπι) Ατο Τετέραά 19 ΟΥρῖΣ Ωπαθβε105 Ῥνίπι αἱ]... 98. ει (και 

ἔιθ) μεν ὄελει είο ... ςσ(-- 68 Βσ) επ τησ ποργειασ αυτης, και ου µετ- 

ενοησεν οππα 1., Ίἴθπι ΑΥΠΠ εκ τ. πορν. αυτων, και ου µετενοησαν | 
πορνειασ πῖ ΒΟΡ εἰο ... ΝΑ -γιασ 

99. ιδου 5ἱΠ6 αἀαῑίαπι οί ΝΑΒΟΡ αἱ Ρ]1559 να ϱορ ΑΠάΟΠΠ Αγο Τογί 

Ραά1ο19 ϱπαοκ(103 Ῥτίπῃ αἲ.... ς (-- αὖ 5) αᾶά εγω ουπι 1. (8αρρ! 1ρβε3 
5αρτα Ιπεαπ]) ΑΤΙΑ | βαλλω επι ΑΟ 1. αἱ Ρ]ε; ΑπάΟΙΙΠ Αγ, Ίέθπι πιίίο 

Άτα {1 ἀαποῖᾶι ο] Πασ! 1ρ55 οπιπ]αε μπα Ῥτίπῃ αἱ (Ἠαγιηπ ροπο)... κ παλω, 

6 βαλω)Β (βάλω)Ρ 58. αἱ ραιο βαλω, ἵἴεπῃ παέέαπι νρζ]θ Φαα8β{10Σ, ἆαδο 
Τετίραα]ο | µοιχευοντασ: 14. 92. -σαντασ | αλινην: Α φυλακην, αΤΠΙ 
καμινον. Αγιά Εχΐπι οδέ: αἴία ἐγαπβίαίτο Πποῦιπα ϱγο Ἰεοίο ῥοδιῦέ. | µε- 
τανοησοισιν (εί. 1μη6ᾶ πιίπ) ϱΠΠ ΝΑ... ς ]μπθᾶ πιαῖ ΤΙ µετανοησωσιν 
οππ1 ΒΟΡ αἱ οπιηῦ1 οίς | εθργ. αυτησ οππι ΝΒΟΡ 6. Τ. 14. 19. 29. δΙ. 85. 
98. 4933 87. 91. θ2ἱχι 959. 94, 96. 96. αἱ Ῥ]4850 απ ι Πατ] ἐο]ἱ 11ρβδ: 
οπιη]αεΏπῃ ϱΥγ Απάς Αγαο Τοτίρααἷο 19 Ἠαγια... ς(-- 0 Βα, βεᾶ 9’) 
ΕϱΥ. αυτων οπα Α 1. 19. 96. 49” το. 92911Ε αἱ νρς]θ ἀεπι]ά Πατ] Πρβή- 
εδ: «ορ ατπι αεί Απάα εἰρ εἴῦοαν ΟΥρΤ3 Ωπαε8ί103 Ῥτίπα 

25. και τα τεχνα ΟΠΠ ΝΒΟΡ οἷο ... 18 πΙἩ ΟΠ1 Καν ΟΠΠ Α «ΟΡ | αυτησ 
εν 36. 88. Αγπι ΑπάΡᾶν αυτων | εν Θανατω: ὃθ. εν δυμω | εραυνων 

ΕΠΠ1 ΑΟ... 5 ερευνων 6ΙΠ1 Ἀ(8εά αρίᾳπθ Ργκαείεγ Π. Ιοσπῃ εραυ-)ΒΡ αἱ 

ΟΠΩΠ εἰς | τα εργα: 6 ΟΠ τα | υμων επ Νο” ΟΠΙ)ΑΟΡ αἱ ρἱθτ απ {ι 
ἀεπη]ά Ἠατ] 155: αἱ ΒΥΥ αείὮ ΑπάΟΠΙΠ Ατο Βτίπι Πανπι ... Β 98. νρο]ε 
Πρβή 6 {91 αἱ οορ αγπι ΟΥΡΖ50 Ωιαεβ{103 αυτου (οφεγα 8μα) 

94, τοισ λοιποισ ΕΠΙ ΝΑΒΟΡ 1. 6. αἰ:5 {ενα απι {απ ἀεπιῖά 11ρ88 αἱ «ορ 5Υτ 

αθίΏ ΑπάΟΙΙΣ Ῥγίπι, θὰ κ τ. εν (κό οπι) λοι. Τΐεπι ΕΡ’ λοιποισ εατη 2. 9. 

1τ. 168. 96. 412... ς (-- αὐ Απ) και λοιποισ επι 92118 νρεΙθ Πατ] {ο] 

Ατε Ωιαθδί0” Ἠαγπι ... αἲπι οπι | Θυατειροισ (Αο αἱ -τιροισ, Ρ αἱ 
-τηροισ) ϱΙΤη ΝΤΘεἰέέΑΟΡ οἵο ... Β Θυατηραισ, 14. 93. -τειραισ ... Νὸ 
Φυατειρη, επι Τ]ηαίίαε νο ΩιαεβεῖθΣ Ῥτϊπῃ αἱ | οιτινεσ οΙΠΙ ΝΑΒΟΡ 

1, α] Ρ]αβῦ0 απι {α ἀθπιῖά {οἱ Πατ] 188 οπηπ]ΒΕἈΠι ϱ0ρ Αππι ΑΥΥ αεἰἩὮ 

:ΑΠ4ΟΠΙΠ Ατο Ῥτίπι Ἠαγπι... ς (-- αὐ 57) ΡΙαΘΠΙ και οππη2 νροίε, Τῖ- 

Ῥ6χο Θιαες{10Σ φιῖ Ἱαπο ἀοοἰγύιαπε ποπι Λαδειῖ εἰ ἐφποταῖῖς αἴδιιζίπεπε 

εἴο | βαθεα οππι ΑΒΟ α150 {το ΑπάΟ δἱρ Αγθ (564 πθς ΑπάξΟοπΙ ηθς 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΝΙΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ὃ, 9. 951 

ο φις 2/ / « | Ν ο ἡ / ” να Θ σΑ 
ἐφ᾽ υμᾶσ ἄλλο βάροσ' 25 πλὴν ὃ ἔχετὲ κρατήσατε ἄχρι οὗ ὢν 
΄ ας ” Ας - ” /, Χο [ή 

ᾖξω. 26 καὶ ὁ νικῶν μαὶ ὁ τηρῶν ἄχρι τέλουσ τὰ ἔργα µου, δώσω 
.] ο ο νι - 3 -” σ Ν - 3 Ν Ε] ε” 

αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν, 21 καὶ ποιμανεῖ αὐτοὺσ ἐν ῥάῤδῳ 
-- ς 2. 

σιδηρᾷ, ὧσ τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ συντρίβεται, ὧσ κἀγὼ εἴληφα 
- Ν - Ἆ 

παρὰ τοῦ πατρόσ µου, 258 καὶ δώσω αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν πρω- 
. εν 4 ” - 

Ὀόν. 29 ὁ ἔχων οὖσ ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖσ ἐκκλησίαισ. 

1Η. 

κ -- - 

1 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆσ ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίασ γράψον᾽ τάδε 
΄ 2 - - Δ α 

λέγει ὁ ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ Θεοῦ καὶ τοὺσ ἑπτὰ ἀστέρασ 
ον / Ἀν ὦψ αφ μυ ά 3 [σά ρὰ Ν λ 3 / 

οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι ὄνομα ἔχεισ ὅτι ζῇσ, καὶ νεκρὸσ εἴ. 2 γίνου 
-- Ν - ΔΝ 

7ρη7ορῶν, καὶ στήρισον τὰ λοιπὰ ἃ ἔμελλον ἀποθανεῖν. οὐ γὰρ εἴ- 

Ἀτθξοπι).., ς (-- αὐ Β2) βαθη επι ΝΡ 1. 28. 56. το. 8] ΑπάΒ εἶδαν, 
Ίΐεπα ΑπάΕΟπΙ Αγεζοτα | βαλλω (αὐ’’) ουπι ΑΟΡ αἱ Ρ]1830 5γγ ΑπάΟΠΙΠ 

Άτε, Ιΐ6πῃ πιο Υἱοίοτίη Θα οβΙ105 αποηγπιδαβαδίδ11έ ος, ς (-- ᾧσ) βαλω 
(5 1. 82. ῥάλω) ουπι ΝΕ 1. 14. 49. 82. 91, 99. αἱ νρ οορ Ῥνϊπι Ἡαγπι 

25. αχρυ οππη ο 14. 16. 89.... ς αχρισ εαπι ΒΡ αἱ ῬΡ]ι ΑπΠάΟΠΙΠ ΑτΘ... Α 
ΑΠ. εωσ | αν (98. οπι) ηξω οΤΏ ΝΑΟΡ οἱο... Β 3. δ. 18. 14. 99. 89. 98. 
94. 95. 9Τ. 98. 8115 ανοιξω ... 86 Ίδφιιε ἄπιπι Πιίβεγεατ' 

96. καν ο νικων: Τ. 16. 98. 69. 98. αποηγπιᾶηξιιδί 5114 ΟΠ και | εξουσιαν 

επι οἵ. Νο... ΑΝ ΟΠ επι 

2Τ. κεραµικα αἱ ΝΑΒΟΡ αἰο.... 19. 99. 91. 46. 88. 91. 94. περαµεικα | 
συντριβεται οπΏ ΝΑΟ 1. Τ. 98. αἱ νῖκ πια Απάᾶ είδαν... Β΄ συντρι- 
βησεται οἵιπΙ ΒΡ αἰδ0 {οτο νρ «ορ 5ΥΥ αθίῃ Απάς εἰρ Αγο ΡΕΙΠΙ ΑΠΟΗΥΠΙ 

απβ Ἡαγπι. ΟΕ Ατείμοοπι 4ᾳθ ὧσ, ᾳποᾶ νι]{ αἰτνιατικῶσ ροβίέαπη, ἀντὸ 
τοῦ ἵνα. διὰ τοῦτο, φησί, ῥάῤδοσ δίδοται σιδηρᾶ, ἵνα τὰ κεραμικὰ 
συντριῤήσεται σκεύη. Ῥετρῖέ: εἰ δὲ καὺ ἀνελλήνιστος ἡ σύνταξισ, 
οὐδέποτε γὰρ ὁριστικὸν ῥῆμα ὑπυτακτικῇ λέξει συντέτακται, οὐδὲν 
µελήσει τοῖσ διανοίᾳ μόνη, ἄλλ οὐχὶ λέξεωσ ἀκριβείᾳ, τὴν σωτηρίαν 
πορίζουσιν. Ῥταείοτεα οἱ αἱ Ἡ. ν. (6ί ϱ8 2.) Νααβ5ΠΙΡΡ 104 περὶ τούτου 

έγραπται΄ ποιμαινεῖσ αὐτοὺσ ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ. 

28. πρωϊνον 6Τῃ ΒΟΡ αἱ οετίθ Ρ]6Υ είο .... ΤΙ προῖνον εππι ΑΒ ΑπάῦΑΥ 

ΠΠ. 1. τησ εν σαρὸ. εκκλησιασ (6 ν1{1ο56 --ναισ): 57τ ἰαπίαπα φιᾶ εδὲ δατ- 

ἀἶδι6 | τα επτα πνευµατα ΟΝΠΙ ΔΑΒΟΡ αἱ {ετθ ΟΠΙΠ Υρ τε]! εἰίο...ς 

(ποη ςὲ 658 97) οπι επτα οἵιπι 12. 298. Εἰικῖί Ἱρ]ίαν αριᾶ ΕταβΙ εἰ ς 

εχ ΕΣΓΟΥΘ. | ονομα 6ΙΙΠΙ ΝΑΒΟΡ 1. αἱ ρ]α5”9 (αἱ οἰξαπίατ) Απάσπιπ Αγο 

εκες (ς- 6ὓ Βσ) Ῥταεπι το οι” | οτι ζησ πι ΝΑΟΡ αἱ ρ]α Απάσπιπ 

(Άχπι οἴσεπέῖ) ... Ἑ 6. 8. 14. 29. 9Ρίκί 9δ. 94. 96. 9Τ. 98. αἱ ρ]αφ1ὸ 

Άτο και ζησ 

2. 7ρήγορων ΕΤ ΝΕΑΒΟΡ αἱ] οπηπὖ1ὰ οίς... νΝ εγρήηγορων (ε εΓβδΗΠΙ -- 
ὖ - εἴ ἵαπι απίεα ποϊαίαπι α κ8 νε] κ”) | στηρισον «πι ΑΟΡ α115 (1 Ἠ18 

ας τᾳ 

Ῥ9 2.88 

19, ὅ 

95, 16 

Τ εἰο 

1, 4. 16 

20 2 εἴσ 
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2) ο κ -” - 

ρηχά σου τὰ ἔργα πεπλ]ρωμένα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ µου. Ὁ µνηµόνευε 
- ). Αλ Ν / Ν 

ώς οὖν πῶσ εἴληφασ καὶ ἤκουσασ, καὶ τήρει καὶ µετανόησον. ἐὰν οὖν 
16, Τ ὅ, 9 ω ᾖ / σ « ’ ; Ν :) Δ / / σ ο 

μαμό, μὴ γρηγορήσῃσ, ἤδω ὡσ κλέπτησ, καὶ οὗ μὴ γνώσῃ ποίαν ὥραν ἤξω. 
34 / 4 .) λ Δ ῤλ. / ” 2 / ” στ ’ ὃ αι 2 Ε] / 

ἐπὶ σέ. 4 ἀλλὰ ὀλίγα ἔχεισ ὀνόματα ἐν Σάρδεσιν ἃ οὐκ ἐμόλυναν 
5) - Δ / ο - 

τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ περιπατήσουσιν μετ ἐμοῦ ἐν λευκοῖσ, ὅτι 

953 96. 9633)...ς (-- αὖ Απ) στηριξον οπι ΝΕ 1. α] Ρρ]ᾳ Απάδορῦαν 
Άϊθ... Ὁ. 19. 250. 298. 99, 90. 96. 40. Τ9. 94. 98. ΒΥΥ τηρήσον | εμελ- 

λον οµΠῃ ΝΑΟΡ 19. 28. 94. ὃδ. 96. 98. τὸ. δτ. (1ίεια ΠΡ 16. Ατο εμελ- 
λεν, τ. ημελλεν) νΕ (Φιιαε πιογίξωα εγαπἰ) 60β ΒΥΥ αγ Απο Ρ ΡΑΥ Ψἱο- 

(οτῖη Ρε] 8]... Β΄ εµελλεσ (5εᾶ ΕΒ 19. 94. 9Τ. ἡμελλ.) επ Ὦ 9. 6. 
8. 14. 91. αἱ ρ]αδῖὸ...ς (-- αὐ Β5) µελλει επι 2 (1ἳχί οπη ἅ ἔμ. πβαιθ 

πεπληρωμ.); αθίλ φιιξ π ϱο διέ τιὲ πιογἸαπέιη: Υἱρ 3 5 φμαο πιογέιγα 

βωπέ | αποθανειν ΕΠΙ ΝΑΟΡ 1916 α] πια ΥΕ «ΟΡ ΥΣ αΤπΠΙ αείΠ. Τεπι 

98. 96. Τ9. ΑΠά8 Ατο αποῦνησκει» ... ΕΛ’ αποβαλλειν ουπα Β:2. 6. 8. 
14. 91. αἱ Ρ]α83ὸ (5εὰ 49. 91. αἱ αποβαλειν) | ευρηκα: Ὦ εύρηκαν | τα 
εργα 61ΙπΠ ΔΒΡ αἱ {εχγο ΟΠΠ ΑπάΟΠΙΠ Απο... Τη Τϊ οπι τα ουπη Α0 1196 

(δίο οίῖαπι Έγασδπι εἀ11ΐ ος 1. οἱ δᾳᾳ) | πεπληρωμενα (40. απίε τα εργ. 

Ροπ): 94. οπι | τ. Θεου µου ΕΠΙ ΝΑΒΟΡ αἰδ0 νᾳ 60Ρ 5ΥΥ αθίἩ Απάᾶᾶ οίξ 

Άτε ΡῬτίπι αἱ... ς (-- αὖὐ Β5) οἱ µου εαπ 1. αἱ Ραιοσῖ αγπι ΑπάΡ εἰ 

ναν, Πίοπι Υ ση ὃ 6ογαπι ἄοπιίπο. 

ὃ. ουν ρτῖ απ ΑΒΟΡ αἱ [6Γγο ΟΠΠ ΥΡ 6ΟΡ ΥΣ ΑΤΠΙ ΑΠ4ΟΠΙΠ (Βε8 γουγ) 

«Ν 14. βεἰἩ Ατο Ῥτίπι ΟΠ 1: ϱ[ αᾱ 9, 16. 3, δ. | και ηκουσασ (εορ 
ετγαυετίθ) και τήρεν ΕΠΠῃ ΝΑΟΡ 1. Τ. ὃδ. 81. 91. 96. αἱ νρ «ορ 8 Απά 

ΟΙ Ῥμήπι αἱ... α0θ οαπι Β 9. 6. 14. 49. αἱ Ρ]1550 (αείμαίΣ οπη και τη- 
θεν, ΔΓΠΙ ΟΠ1 ειληφασ και) Απο | εαν ουν (νµ σὲ εηρο): Ἐτῖπι δὲ αμίεηη, 

86. εαν δε | γρήγοφησησ (Τ. -σεισ) εἰ. νὸ ... κἲ «ορ Ῥτῖπι µετανοήσησ 
(5εὰ «ορ αάά εἑ ποπ υέρἰαυενί) | ἠξω ωσ κλεπτησ: Ῥτϊπι σεπίαπι εί 

οιδοζαῦο ανοπίωπι πισυπι αἆ ἐο, φμαθί Γι’ υεπίατι [ ξω ρτὶ 5ἴπε αἀά- 

{απ οι ΑΟΡ 1. 19. 98. {αι ἀθπιῖά Παν]” {ο] 115’ οπιπἱαομπη ϱ0Ρ αγΠι 
ααίμ Απάα Ρ ῦαν (Ρνῖπι ν]άθ απίθ)... ς(600) αᾶᾶ επι σε οΙΙη 8Η αἱ 

ΡΙεγ νρς]ε απ 113”: 6: ΥΣ Απάξ Αγο Ηαγπι (5εᾷ οπι Ροδί α]ίογαπῃ ἠξω) 

ΔΙ { γωση (-σει Τ. 40.) ειπῃ ΝΕ 9. Τ. 8. 14. 99. ὃ5. 9δ. α]ὸ νρ (πιεβοίεβ) 
(είῖαπι «ορ αθί] 5υτ) Απάό Ὠτίπι α].... ς Ίμη Τί γνωσ οὐ ΑΟΡ 1. αἱ 

βαΐ πηὰ ΑΠ ΡΌαν Αγο; 1ἴ6ΙΠ ΥΠ εξ πεπιο 8οίέ αζυεπέιπι πιειηι | ποιαν : 
ὰ οιαν . 

4. αλλα επι ΝΑο 14. 98., Ιίεπι αὐ Βσ αλλ οιτη ΒΡ αἱ ρ]α540 Απάᾶ 6 Ρ Άτε, 

Ιίοπι 5εᾷ νο «ορ 3ὺύνΥ αεί ΟτΙπί 5,4 Ῥτίπι (σετ) αἱ... ς (-- αυ 5) 

οπι ο 1. α1Υ{ αγπ Απάῦαν | εχεισολιγα ονοκατ. ΟΠΠ ΝΑΟΡ 1. 28. 
98. αἱ βαΐ Ἱηα Υρ οορ αἲπι 5ΥΥ αθίῃ (γεἀἁῑξ οΡοματα ϱροχ Λοηπιπεδ) Απ 

α οἶθαν Ον]πί Ῥιϊπ... Τί ολιγ. εχεισ ονοµατ. επι Ὦ αἱ Ρρ]αβ0 ΑπάςΡ 
Άτα... θ. 14. δΙ. 99. 98, ολιγ. ονοµ. εχεισ | εν σαρδεσιν 6ΝΠι ΔΑΒΟΡ 

αἱ59 (οπιΏ αρ Βογ]) νΡ ο0ρ 5ΥΥ αΥΠΙ αθείῃ ΑΠάΟΠΏ Άτα Ῥιυΐπι α]...ς 

-- αὖ 82) ΡΙΕΠΙ και εαΙά 1. | ἆ οὖκ 6µΙΏ ΝΑΒΟΡ αἱ ρ]οι Απάδ.... Τί 

οι ουκ οτι 1. ΙΤ. 28. 9τ. 98. 46. τὸ. 98. (98. αι) νΡ ϱ«0οΡ ΤΠ ΑΠΑΒΡ 

ὑαν Αγο Τεγί1ο5 οαἵἩ 3 ῬεΙπι (Για ἰπῖ ποπιίπα -- αι) | αυτων: ο εαυτων. 

Ῥιαείοτεα αείῃ αἆά οτι πιιεγίδαδ. | µετ εµου: αεί]Ὦ ἐέσιηι ... ΥΠ ΟΠ] 

. 
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” ’ 3 ς Ὡς [οἱ - 3 ς / -- Δ 

ἄξιοί εἰσιν. Ὁ ὁ νικῶν οὕτωσ περιβαλεῖται ἓν ἱματίοισ λευκοῖσ, και 
΄ ” - - -” υ Ν 

οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆσ βίβλου τῆς ζωῇσ, καὶ ὁμο- 
ῃ σος αλ δα τα. ηλ « / να) ορ εν Μειο, 90 

λογήσω το ονομα αυτου εγωπιο» του πατροσ μου χαι εγωπιο» τῶΩΦ Τιο1δ)8 

λ / 2 το, ς 34 “γ 2 / Ἀ - ) Ξ 
ἀγγέλων αὐτοῦ. ϐ ὁ ἔχων οὖσ ἀκουσάτω τί τὸ πνευμα λέγει ταῖσ 3,1 οἵο 

ἐκκλησίαισ. 
Τ Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τησ ἐν Φιλαδελφίᾳ ἐκκλησίασ γράψον’ τάδε Ες, 3 

ς ον - - {4 3 

λέγει ὁ ἅγιοσ ὁ ἀληθινόσ, ὁ ἔχων τὴν κλεῖν τοῦ «{αυείδ, ὁ ἀνοίγων. 1ου 15, 14 
Ν 3 Ν η Δ / Δ 3 Ν 2 /. . σ / Δ 

καὶ οὐδεὶσ κλείσει, καὶ κλείων καὶ οὐδείσ ἀνοίδει᾽ ὃ οἶδά σου τὰ 

6, ουτωσ οἵπι ΝΤΑΟ αἰ50 νς ϱ0Ρ ΒΥΥ ΤΠ αείῃ Ῥτίπῃ αἱ... ς ΤΙ ουτοσ ΟΠΙ 

ΝΕΒΡ αἱ Ρ]α (68. ουτοσ ουτωσ) ΑπάΔ6Ρ Ραν Ατο | περιβαλειται ΟΠΙ 

ΝΑΒΡ αίς ... 6 περιῤβαλλεται | εξαλειψω: 9δ. απαλειψ. Ἠεδρὶοῖί Άι 
Τοτίδσοχρ 13 φἱοίογὲ οιέφτιε Ῥγοπιεέέ -- ππιπο αἰδαπι οεδέγὲ πεο ἀε[εγί ἄε 

ζἴφγο υζαθ. | εκ τησ βιβλου πδᾳ το ονοµα αυτου: 1. 28. οπι (ρτορίεσ 

ομοιοτελ.) | οµμολογήσω επι ΝΑΒΟΡ αἱ εετίθ Ρρ]θ; ΑΠάΟΠΠ Αγ6...ς 

(-- 0 Βπ) εξομολογήσομαι ο | ενωπ. του πατρ. µου: Ἀ εµπρυ- 

σεντ. πα. µου 

τ. Καιτω: 858. Ῥεϊπα ΟΠ1 καν | εν φιλαδελφια ϱΙΠΙ ΝΑ(-φιασ)ΒΟΡ αἱ πια 

(6 αρ Βοχϊ) ... ς εν φιλαδελφεια οἱ πηῖπαβο Ίοηςο Ρία .., Πωπθά πα 
εν φιλαδελφειασ ο. Α(-νασ). Αραά Τμαίϊπος (νς Η1Ι5 Ρτίπι α]) οδί απφείο 

Ῥ]ηαάεΙρ]ίαε εεεἰεδίαε. | ο αγιοσ ο αληθιν. οεππὶ ΒΟΡ αἱ] {εγο οπη νρ 

60Ρ 8ΥΙ αγπι αθίῃ ΟΥ3055 (οἱ αριιᾶ ΕρίρΙόδν) Απάςα Ρ βαν Αγο ΗΙΙὅ Ρεῖτη 

8] ... ΝΑ ο αληθιν. ο αγιοσ ... ὃδ. 8τΤ. ΑπάΟ κυριοσ ο αγι. και αληῦ. 

Γπην εἰ. 012535 (εἰ αρ ἘρίρΗδ5θ) οἰῷδῖ κὸ οίο ... κ” οτι | κλενν οππῃ ΝΑ 
ΒΟΡ αἱ ρ]αβῦ5 ΟτήΤ εί αρ ΕρΙρΗΣ50 Απάς...ς (Ξ αυ 82) κλειδα οι 

1. 14. 2989. 96. το. 8. αἲ πι ΟΥ3535 Απάξ Ρ Όαν Αγο | του δαυ. 6 ΙΤ ΝΕΡ 
1 {θτα ΟΠΙΠ ΟΥ2/535 (εί αρ Ἠρϊρ]550) οδτ Απάσπιπ Ατο .,. ΤΠ οπι του 

εαπι ΑΟ 98. (:: αἲ δο]εί απίο ὅαυ. ϱεπ]Μναπη οπηΙ{1 του, πε Μί 19, 99. 

20, 90. 91. 9. Το 1, 9ἳ. ὁδ. 69. 1οἩ Τ, 43. Αοὶ π, 45. 156, 16 εἰο) | 

δαυειὸ (δαυειὸ, δαυιὸ, δαβιδ, νἷάο αἆ Μι 1, 1) εἰ. Ππ{358 οίς (ορ ααἰ]ι 
ἄοπιις Ιλαυιᾶις): τἈ 16. 99. 45. αδου, Ίίεπι οἆᾶ αρ Απά: ἔν τισι τῶν 

ἀντιγράφων ἀντὶ τοῦ δαυὶὸ ἅδου γέγραπται, εί αρ Ατα: ἐπειδὴ δέ 
τινα τῶν ἀντιγράφων οὐ τὴν δαυὶὸ (Όατοσς τοῦ δαυ.) ἔχει κλεῖδα (εοὰ 
Ῥατοςο κλεῖν), αλλὰ τοῦ ἄδου, οὐδὲν διάφορον (ΌἈχοςο Φιάφωνον) οὐδὲ 

ἐν τούτῳ" δείκνυται (Όατοσο σι) γὰρ ἐκ τούτου ὧσ ζωῆῇσ καὶ Φανα- 

του τὴν κυρείαν ἅτε Φεὸσ ὁ χριστὸσ αἀναμφιβόλωσ ἔχει. Ῥοβίίανη 
Ἱρ]ίας ε5δί ΣΟΥ Ρτο ΧΑΑ. Πείεγίιγ εἴίαπι α 60 ’αὖηοδί «οΡρ”’, 

ααοᾶ ππάἆε Ἠαρεαί πηεβοῖο, σοτία ποπ 6βί εκ εᾱ, Ἠγ]]ς. | ο ανοιγων εἴ- 

Ον3535 (εί αρ Ἐρὶρ]ιδῦο) ΠἱρραλπΙαΙ50 (Τ,αρ159) Ἠ]]5 Ῥτίπι αίο (Πἱρρ 

αὐτὸσ γὰρ ἦν ἡ τελεία σφραγὶσ καὶ κλεὶσ ἡᾗ ἐκκλησία, ὁ ἀνοίγων καὶ 
οὐδεὶσ κλείεν, καὶ κλείων καὶ οὐδεὶσ ἀνοίγει, ὡὧσ ἰωάννησ λέγει) ... Ἀ 
Οµή97 καν ανοιγων (Δ ανυγ.) | κλεισει ΕΙΙΠΠ ΝΑΠΟΡ 1409 [ογο (5εά Τ. 29. 

8ἱ κλειση) Ο132535 (εἰ αρ ΕρϊρΙδδυ) οι Απᾶς (Ατο νἰᾷς Ροβ4) Ιτ1πί 250 
(Ίιαδεπε οἴαυεπι Ι)λαυίά; αρενῖέ εἰ πεπιο οἴαιαεί, οἰαιιζεί εἰ πεπιο αρενῖοῖ) 

ΗΙΙδ.εν ς κλειει επῃ 1. 6. 91. 96. 49. 9911ξ αἱ νΕ (εορ) αγπι 5Υχ Πἱρρ 

ἆαη (ΟµΙπί4,δ0θ οηπἱ βο]ας Ίρβο ο8έ φμέ αρετίέ εἰ Ίιεπιο οσα, οἰαιιῶή εἰ 
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” 3 Δ / 3 ’ / ΄ 3 / ) ) ΔΝ ΄ 

9,3ειο ἔργα" (ἰδοὺ δέδωκα ἐνωπιόν σου θύραν ἠνεφγμένην, ἦν ουδεισ δυ- 
- λ. 4 2 Δ 

9,19 γαται χλεῖσαι αὐτήν' ὅτι μικρᾶν ἔχεισ δύναμιν, καὶ ἐτήρησάσ µου 
Γ / Ν 2 2 / Αν ΑΗ / 3 Ν νετ») ” 

ο, τὸν λόγον καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὀνομά µου. 9) ἰδοὺ διδῶ ἐκ τῆσ συν- 

αγωγῆσ τοῦ σατανᾶ τῶν λεγόντων ἑαυτοὺσ Ἰουδαίουσ εἶναι, καὶ 
9 ΛΑ 3 η / ο ἃ / 2 Δ ό σα Δ 

οὔὐκ εἰσὶν ἀλλὰ ψεύδονται' ἰδοὺ ποιῄσω αὐτοὺσ ἵνα ἤξουσιν καὶ 
’ 5 ” ᾽ "ων 

Ἐναδ,1 προσκυγήσουσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἡά- 
[ὗ / ασ ς αν. 

πησά σε. 10 ὅτι ἐτήρησασ τὸν λόγον τῇσ υπομονῆσ µου, κἀγώ σε 

πεπιο αρεγῖέ!) Απᾶξ ϱ 0Άν Ῥεϊπι αποηγπιδΠξδΙΗ4 α1.... 28. Τ9. κλειων. 
Ῥταείετεα Β 155 αάά αυτην: ΟΠΙΙΒΙΠΠΠΒ οπΠΠ ΝΑΟΡ αἱ] τη ΥΡ 6ΟΡ ΑΥΠΙ 

5υν πι ΟνΡΙ5 αἱ Οπ]πί ΑπάΟπΠ ΆΑγα ΗΙ] Ρτίπι αἱ | και(Α Η1Ι οπη, 
αἴαπο δἱς ΤΠ) χλειων 6. ΝΑΡ 1. 6. 28. ὃδ. 96. 58. 49. τὸ. 9Τ. αἱ τί (βεά 
28. το, και ο κλευ.) 013555 (εί αρ ΕΡΙρΗΣ5Ο) ε(ώθΊ ΗΙρρί-]. Απάα ο Ρ Όαν 
Ῥτίπα (η και Άλειων Ῥαπε[β ποίαίαγ τΙΓΒΗΤΩ τ8ἱ5. Ῥπίο κὸ 6 ρο- 

επίβ56 Ρριποία 6ὲ πηπ{α{ο οοπβΙ]10 6Γ88ἱ556) ... ς ΤΙ και (νρς]ὲ απ ἆαπιῖά 

α] πια 91η, ΠΟΠ Ίΐέθπι [α {οἱ Ηρ8ή- α.)αεἨπι ῃθο αποηγπιᾶᾶξ ΗΑΥΠΙ) κλειευ 
εαπι ο δΙ. 99118 αἱ νο ΑΠ ΒΥΥΓ ΑΠΟΠΥΠΙΔΑΠΕ Ἠαγπι. Ὑἱάα απίο οἵἵαπι 

Τπί Οπὲ,,. Ὦ αἱ ρ1α8ὸῦ (η Ἠ]8 εἰ. 91. 989. 94. 95. 96. 97. 98.) εν µη 

9 ανοιγων, Ι{6πη ὅ. τ. 19. ὁΤ. 46. εν µή ο ανοιγωών, παν κλειων ... θετα 

Άχθ Ρο ο ανοιγων εἴο ουδεισ Ἀλεισει εν μή 0 ανοιγών, καν ουδεισ ανγοι- 
ξευ ευ µή ο Άλειων, Ίξεπι αθ{] εἰ πεπιο αρεντέ αἱ πεπιο οἴαιιαίέ πε εἴζε | 

ανοιξεν (-υξει Ν, τ. 29. αἱ -ξη) ουπι ΝΕ αἱ ο [οτο «ορ Πϊπί (νῖᾶςε απίε) 
Οτ2/935 (αἱ αρ ΕριρΗδ5θ) οἱ Απάς Αγά (νὶάε απίθ) Ἠ]Ι]δ...ς Τη 

ανοιγει 6ΠΤΏ ΑΟΡ 1 (ανειγει) 96. 92106 41 νς αὖπι 8ΥΥ ΗΙρρί- ]. Απάᾶξ Ρ αν 
ΟυτΙπί (νιάς απἲθ) Ῥτίπι αἱ 

8, σου τα εργα εἰ. Ο13935 (εἰ αρ ΕΡΙΡΗἔ50): Ἆ τα εργα σου, Ίἴεπι νρ εἰς 
Γ.ενωπ. σου 8υραν: 95. Ο132535 (εξ αρ Ἐρίρ]) Θυρ. ενωπ. σου | ηνε- 
ὦγμενην «πι ΑΡ 91. ὁδ. 98. δὲ... ς ἨΠ Τί ανεωγµ. ουπι ΑΒΟ αἱ Ρ]εχ 

δές (θέ. Ο13/535 Απᾶ Ατθ) | ήν ουδεισ Επι ΝΑΒΟΡ αἰδ0 νρ ο0Ρ ΒΥΥ ΑΠ 
αεἲὮ ΟΥ2/555 (οἱ αρ ΕΡΙΡΗ) Απάς εἶἴθαν Αγο Ῥτῖπι...ς (-- 0 Βᾳ) και 
ουδεισ οππα 1. 99198 αἱ ραπσὺί Απάξ δίρ | αυτην ε{. Οτ οίς... κ 49. 
Απάδαν οπι, πθς πηαρῖςδ εχκρτῖπι νρ οἷο | µικραν: 9δ. Τ9. ΑΠά8 ου µικρ. 

ἔχεισ: 1. 91. Απ εχει 

ϱ, διδω οππα Λο... ς διδωµι οππι ΒΡ 8] ΟΠΙΠΝΥΙ ΑΠάΟΠΠ Αγς6... Ν δεδωκα 

εν ἆαῦο νΕ «ορ οί] Ῥτϊπι Ἡαγια αἱ | νδου ποιησω: 1..19. 49. Απά 

ΑΡ Όὰν και ποιήσω ... ΔΥΠΙ ποιησω | ηξουσιν (9) επι ΝΑΟΡ 9. ϐ. 
14. 98. 81. 98. 9δ. 9θ. Το. 94. ... ς ήξωσι ουπα Β αἱ Ίοηβε Ρ]α ΑπάΟΠΙΠ 

Άτα, Ίέθπι 1. ἠξω | προσκυνησουσι (0’) οππι ΝΑΟΡ 1. 2. 18. 356. 81. 
τ9. 94.... ς προσκυνήσωσι ουπι Ὦ αἱ Ρ]εν ΑπάΟΠΙΠ Άτε | γνωσιν οππη 

ΑΒΟΡ αἱ Ρ]ε; Απάσπιπ Αθ, Ἱίεπη δοΐεπέ νρ «οΡ (εξ δεῖεπέ οπιπιεβ) ΥΧ 8Η 

αθίἩ Ἠαγπι αΙ. Τίεπι 15. 96. γνωσονται, 49. γνωσωνται ... Ἀ 14. Ετῖπα 

γνωση (Ρε ἱπαῦῖ5 δοίθθ, Ροδίθα ἐὲ ἔτι 604086Ε5 εἰ ἔρδῦ φιαίει εδ ἄῑζεσίίο- 

πεπι εω]έθεαπι) | εγω ΟΠ ΝΑΟΡ αἱ βαξπια νς (αἱ. απι {α αἱ ρ]ετ) οορ 

9ύγ αὖγπι ααἲἩ Απάσπινς Ηαγτη 1... Ρ09 οππῃ Ὦ αἰδό νρεᾶά Ίαεμ Άχε 
Ῥτῖπῃ 
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τηθήσω ἐκ τῇσ ὥρασ τοῦ πειρασμοῦ τῇσ μελλούσησ ἔρχεσθαι ἐπὶ 
τῇσ οἰκουμένησ ὄλῃσ, πειράσαι τοὺσ κατοικοῦντασ ἐπὶ τῇσ γῇσ. 

11 ἔρχομαι ταχύ κράτει ὃ ἔχεισ, ἵνα μηδείσ λάβῃ τὸν στέφανόν 
σου. 139 ὁ νικῶν, ποιίσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναᾷ τοῦ Θεοῦ µου, 
ο ος στο ΑΣ, ὥ 

και ἔξω οὐ μὴ ἐξελθΊ ἔτι, και γράψω ἐπ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοὺ 

Θεοῦ µου καὶ τὸ ὄνομα τῇσ πύλεωσ τοῦ Θεοῦ µου, τῇσ καιῆσ Ἱ1ε- 
ρουσαλὴμ ἡ καταβαίνουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ µου, καὶ 
τὸ ὄνομά µου τὸ καινόν. 19 ὁ ἔχων οὖσ ἀκουσάτω τί τὸ πνεύμα 

λέγει ταῖσ ἑακλησίαισ. 

14 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῇσ ἐν «Παοδικίᾳ ἐκκλησίασ γράψον τάδε 
λέγει ὁ ἁμήν, ὁ µάρτυσ ὁ πιστὸσ καὶ ἀληθινόσ, ἡ ἀρχὴ τῇσ µτίσεωσ 

10. οτι: Α και, 98. και οτι (εί. αγπιδῦ) | τηρήσω: Ἡ Ο1Η 

11. ερχοµαι αὔδᾳιε τδου ΟΠΠ ΝΑΒΟΡ 1. α1ὀ {ετο απη {οἱ οπιπ]ᾶεἈπ ϱ0Ρ 

8Υγ αΤθ ΑπΠάΟΠΙΠ Ατο Ρτῖπι Ἡαγπι α]...ς (-- αὐ 82) Ριααπα νδου οτα 

98. 96. Το. αἱ νροῖο {αι ἀεπιίά Πατ] 1ρ58 αἲπι αθίἩ Βεά | ινα µήδεισ 
λαβη: Τ. 16. 40. ινα µη λαβη τισταχυ 

19. ποιήσω αυτον οἳ. Νὸ.... Ν” ποι. αυτω | εν (ΑΔ οπι) τω ναω εἰ. ΟΥ933 

εἵο .... σὸ 1094. 10659. 1641. (Ίΐοπι εᾶ ἆ αἰἶας ποπηι]]86) ε. τ. λάαω Ρετ 

εστοτεπι | τ. θε. µου: 11. 29. 86. οπ1 µου | ετι: Ἀ οι | επ αυτον: ο 

26. οπι ... ὀθ. τὸ. 92ἱΧί Απάᾶ επ αυτω | Β αΏ ονομα Ρτὶ αἆ 866 ἔταιι- 
8ΙΠεΠΒ5 οπι του Όεου µου α. το ογοµα, Ἰἴειι 1. 19. 5ΥΥ ἐαπβῖΙεπᾶο ἃ 

του Όεου µου Ρεῖ αἆ 8εΟ ΟΠ και το οΊομα τ. πολεωσ τ. Θε. µου. Βἰ- 
πη]]{εχ αἱ ραΆς, | το ονοµα: 98. αάᾶ µου και το ονομα | η καταβαι- 

γουσα (Ρ -βεννουσα) οµπῃ ΝΤΑΟΡ 1. 12. 15. 256. 98. 9τ. 40. 45.... ςε 
(πο ς 0 52) ή καταβαινει ΟΠΠ Β α] ρ]ει ΑπάΟΠΙΏ Αγο, {επι «παε 
ἀεθοεπᾶ νο εἰς ... Νὸ τησ καταβαινουσησ | ἐκ οΠΠΙ ΝΑΒΟΡ 1. αἱ δαΐ 

Ίηὰ ΑπάΝ Ρ ῦαν, 1ΐ6πι ἄε εαεῖο α ἄεο ππεο νυ Ῥνῖπι αἱ... 2. 6. τ. 16. 39. 

51. ὃδ. 87. 95. 94. 95. 98. α115 Απάς Αγθ απο. Ῥιαείετεα 1π Ν εκ ο. 

Ῥτῖοτε Ίπ ουρανου Ἀξ {εεεταί Φεου (ΘΎ) 5ο 1ρ5εζ τος! (π1{ ου απΠἴε- 

4 παπι πημ{αββεί τε]Ίαυα. | µου α]άπι επ ΝΑΟΡ αἱ δαί τη Υσ6ἱθ απι 

(αἱ Ρ]ετ) οορ 5Υγτ αείὮ ΑπάΟπΙΑ Ατο Ῥτίπ αἱ... Β αἱδὸ {α αγπα (8εὰ 

αγπιδῦ εἴιθ) ΟΠ 

19. οὖσ: {α ἀθπι]ά 1ρᾳ5: 6. α]]αομπὰ αμγε 6ἱ ορ αἀὰ αιιζἑεπιᾶὶ 

14, τησ εν λαοδιπια (--μια 6Ἠπῃ ΝΑΟ τ. 94. ας; 0 δα Τμι Τϊ --μεια 61 

ΒΡ εἰς) εκκλησιασ ΕΠΙ ΝΑΒΟΡ αἱδό {εχε (5εᾷ 96. οπι εκκλησ.) ΑΠάΟΠΙΣ 

Ἀγα, {επι /Ιαοαἱοίας εοοἰεδίαε νο πιδὶ Ἠαγπι, ἔτι Ῥτϊπα εεαἰεδίαε 1,αοᾶς- 

οἶαο {-σεαε ἘτΙπη), πθς α]ῑῖει «ΟΡ ΑΤΠΙ ΒΥΥ αθίλ....ς (Ξ αὐ Βσ) τησ 

εκκλησιασ λαοδικεων επι 1. αἱ | ο αμην: νδ απιε, πι51 ἐῑζε απιεπι, 
Ῥτίπα φιμῖ εδέ απιεη | ο µαρτυσ: κ (πο 156Π16) αεἰἩ ΡΓ8ΘΠΙ και | χαι 

αλη6ινοσ ουπι ΑΒΡ αἱ Ρρ]ετ νς πιδῖ ϱ0ρ ΑΓΙ βείἩ Απάς Ρ Όαν Άγε ΡΓΙΠῃ 

αἱ. Τίεπι Νο 2. παι 0 αληθιοσ ... τ. 14. 98. 40. τὸ. 8ΥΥ Απάξ ο αλη- 

Φιν. ] ή αρχη (38. Τ9. Απάᾶ απαρχή): ν αεἲἩ ΡΙΔΕΠΙ και | ατισεωσ εἴ. 

Νε ν.. Ν. εκκλησιασ, 94. ΑΥΡΟΙ πιστεωσ 

ᾳα 4, 36 

2 ασις 

19, 11 
0ο1 1, 15 



2, 2 είο 

ἩἨε 12, 6 
Ῥτον 8. 19 

926 19. ΑΠΟΚΑΛΥΨΊΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

τοῦ 9εοῦ" 15 οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι οὔτὲ ψυχρὸσ εἶ οὔτε ζεστὀσ. 
” Ν αγ Ἂ / [4 ο Ν χι Ν 2” 

ὄφελον ψυχρὸσ ᾖσ Π ζεστὀσ. 16 οὕτωσ ὅτι χλιαρὸσ εἶ, καὶ οὔτε 
λ 2) / / ων 3 ” / / 4 

ζεστὸσ οὔτε ψυχρόσ, µέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόµατόσ µου. 11 ὅτι 
’ 3 Ν Ν 2] Δ 

λέγεισ ὅτι πλούσιόσ εἰμι καὶ πεπλούτηκα καὶ οὐδὲν χρείαν ἔχω, καὶ 
. π π « ῃ Λ - Ν 

οὐκ οἶδασ ὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαίπωροσ καὶ ἐλεεινὸσ καὶ πτωχὸσ καὶ 
Δ / -- 

τυφλὸσ καὶ γυµνόσ, 15 συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι παρ ἐμοῦ χρυ- 
σίον πεπυρωµένον ἓκ πυρὸσ ὕνα πλουτήσῃσ, καὶ ἱμάτια λευκὰ ὕνα 

Ν - { / - Ν 

περιβάλῃ καὶ μὴ φανερωθῇ ἡᾗ αἰσχύνη τῇσ γυµνότητόσ σου, καὶ 
/ ελ Δ 3 / [4 / ” 4 «ο 

κολλύριον ἔγχρισαι τοὺσ ὀφθαλμούσ σου ἵνα βλέπῃσ. 19 ἐγὼ ὅσουσ 

16. ουτε ψυχροσ ει (ΑἨ οπι) ουτε ζεστοσ (46. ζεστ. ειουτε ψυχρ.) ... ποδΣ 
ΒΥΥ οΠ1 ουτε ψυ. ει (εΒ πι” ροβί οαζάμς Ροή) | οφελον (ΕΡ 98. ωφελ.) 

ψυ. ήσ η ζεστοσ: Α 1. 4Τ. οἱ1 (α ζεστοσ αἆ ζεστοσ ἰταπβῖ]]επ{ςβ) | ῆσ 

(8 16. 99. εἴσ) οππι ΒΒΟΡ αἱ {ετο"ὸ ΑΠάΟΠΏ Αγο...ς (-- 68 Βσ) ειησ 
στη 9 

16. ουτωσ οτι (νΡ ΑΠΙΡΡΣ 115 Ῥτϊπῃ α] θεᾷ φιΐῖα): Ν οτι ουτωσ ... ΤΠ ΟΠ; 

9θ. οπι ουτωσ | χλιαροσ εἰ. κὲ ... ν” χλιεροσ | και (αορ οπι) ουτε 6η 
ΝΑΒΟΡ εἴἵο... 2. 6. Τ. 8. 14. 99. 81. 95. 49. 49. ὔ0. 8τ. αἱ: ἔετο 3Υτ 

ου | ζεστοσ ουτε ψυχροσ οππη ΔΒΟ 1. αἰ:ὸ {ετο «ορ ΒΥΥ ατπι Απάσπιν 

Άτο βα]ν]απΕκΙ 1091 ν,,ς (-- 6ἳ 97) ψυχρ. ουτε ζεστοσ ΕΠ ΑΡ αἱ υἷς 

πα νο... 10. πι Πατ] αδεαῦῦ ΑΠΙΡΡ5 115 Απιῤτβίτοπι 13/10 δα] ν]απδα]] 

1036 Ῥτῖπι Ἡαγπα οπι καν ουτε ζε. ουτε ψυχρ. Ῥταείετεα νἘ ροβί ψυχο. 
αάά εν, Ίέειη κό ροβί ζεστ. | µελλω σε εµεσαι (ΕΆ εµµεσαι, ΝΑ εµιν, 98. 

ΑπάΦ αάά και ελεγχω σε) εκτ. στοµ. µου εἰ. Ψϊοέογῖπ ΑπιορΣ Απιυγςέ 
Ῥτῖπι Βα]νΙαπδῖδ... Ν” παυσε του στοµ. σου 

17. οτι πλοῦυσ. ειµι επι ΑΟ 1. 6. 28. 81. 95. 98. 48. Τ9. 8Τ. 96. αἱ πιισί 

νςδ 87Υ Απάξᾶ οἱίό Ατο Παγπι α] ... ΝΗΒΡ αἱδὸ {οτο πιδῖ νοδίχ ατπι αεἰ] 
ΑπάαΡ εναν ΟΥΡρ24Ι ΑΠΙΡΡΡ 11811199 οϱµ1 οτι, Ἠίπο 490 | ουδεν (9/) οτι 

Αο 19. ϱἱ ΑΠΑΡΑΝ .,,. ς ουδενοσ 6ΝΠΙ ΝΒΡ αἱ ρ]εχ ΑπάδΡ ο Ατο | οτισυ 
ει ο ταλαιπ. εἳ. Νὲ ... κἲ Οτι ταλ. ει | ελεεινοσ ΟπΠΙ ΝΒΡ αἱ] ρίετ Απά 
ΟΠΠ Αγςα ... ΤΙ ελεινοσ οπΠῃ ΑΟ Τ. (ελείνοσ):: ο{ Βιερῃ. ΤΗ6Β., αὈί 
Ρταείοτ αἱ αβοτίαχ Ἐςί, Π. ρ. 1916, 68. ὅτι δὲ τὸ ἐλεεινὸν καὺ ἐλεινὸν 
τρισυλλάβωσ ἐλέγετο, παραδεδώκασιν οἳ τεχνικοί. Βοτϊρβίπιις απέθια 
δἶπο αγ{ῖοι]ο οΠ] ΝΟΡ 1. 14. 28. 96 (οπι οἱ. απίθ ταλ.) 4Τ. το. 90. 92. 

96. αἱ ΑπᾶΣ αἰῦαν (ΑπάΡρ οπι και ελεειν.) ... αὉ Βσ Ἱμπ Τϊ ο ελε. οΙΙΠΙ 

ΑΒ 3150 {ετε Απᾶο Αγθ | και γυµνοσ Ἡ. Ἱ. εἰ. ΟΥΡ:11 Βτΐπῃ αἱ... τ. 8. 

16. πιὸῖ αγπι αθί] ΑΠΙΌΡ5 115 Ἡαγπι απίθ και τυφλοσ ΡοἩ 

18. συµβουλευω (38. -σω) σοι: 98. εορ αἀὰ ουν, Ίΐθπι ἀεπιῖᾶ 155: ἐφί- 

Γή μαᾶεο δὲ | αγορασαι: 88. -ρασον | παρ εµου χρυσιον επι ΝΑΟ 
1,98. 96. 49. το. αἱ πηπσῖ νρ πιδΣ αὐπι ΑΥΤ αθίὮ Απάδ εἰρ ΟΥΡ"/1 Υἱο- 

ἰοτῖη αἲ.... ΤΙ χρυσ. παρ εµ. εππι ΒΡ 6. Τ. 8. 14. 29. 98. αἰδὺ ἔετε ο0οΡ 
Άτθ ... δΙ. 54. 95. 8τ. 9τ. Απάς ΘΙΡΔΥ οπι παρ εµου | εκ πυροσ (Β 

πυρασ): εί νρ αιιγιπι ἐφπίέιπι ργοδαέηπι, «ΑπΙΡΡΣ 118 αγιπι έφπε ρτοδα- 

σι | περιβαλη (Τ. -λει) Ἡ 14. 28. τ9" 60. 8Τ. 932. Απά8 Αγθ περι- 

βαλλη | φανερωθη: 14. φανη. Ῥταείετον ΟΥΡ1 Ῥτήπι αάά ἴπ {ε | οι- 
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ἐὰν φιλῶ ἐλέγχω καὶ παιδεύω᾽ ζήλευε οὖν καὶ µετανόησον. 30 ἰδοὺ 
ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω᾽ ἐάν τισ ἀκούσῃ τῆσ φωνῆσ µου Οκ δν» 
καὶ ἀνοίξῃ τὴν Θύρα», καὶ εἰσελεύσομαι πρὸσ αὐτὸν καὶ δειπνήσω 
µετ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς µετ ἐμοῦ. 2ἱ ὁ νικῶν, δώσω αὐτῷ καθίσαι Ννιο, 1» 

µετ ἐμοῦ ἐν τῷ Ὀρόνῳ µου, ὧσ κἀγὼ ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα μετὸ 

τοῦ πατρόσ µου ἐν τῷ Ῥρόνῳ αὐτοῦ. 329 ὁ ἔχων οὖσ ἀκουσάτω 9,τειο 

τί τὸ πγεῦμα λέγει ταῖσ ἐκκλησίαισ. 

ΙΥ. 

- ” Ν. ᾳ / - - 

1 Μετὰ ταῦτα ἴδον, καὶ ἰδοὺ θύρα ἠνεφγμένη ἐν τῷ οὐραιῷ, 
ρε « ο . καὶ ᾗ φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὧσ σάλπιγγοσ λαλούσησ µετ ἐμοῦ, 1,ιο 

σχυνη: Ρ Τ. 56. ασχηµοσυνη | »ολλυριον (Β 98. κολυ--) «Τη ΝΒΟ 2. 6. 
τ.8. 14. 81. 95. 98. 89. 87. 99ἱχί α120 ἔεγο Απάς οἱρ Ατα. Τίεπι σοζζψ- 

γίο να ΟΥΡ":1 Ρεΐπι Ἠαγπι... ς Τμπ κολλουριον εππι ΑΡ ὅθ. 49. 91. 33 
ης 96. 98, αἱ πιαν1 Απάδαν, 1ΐέ6πι πηΣΣ οο[ζιγίο ... 1. Απά8 κουλλουριον, 

28. 29. Τ9. κουλουριον, «ορ καλοουριον | εγχρισαι (Ἀ ενχρ-) εππι ΝΑΟ 
7. 16. 18. 28. 56. 40. Απᾶα (:1 ποΏ ΡΥΟ Ιπ[. αογ. 1. ασΏ. δεᾶ Ρτο Ίπιρ. 

ΔΟΥ. 1, πιθᾶ, Παβεπάᾶταπι Ραίο, απεπιαἁπιοάππα Πιαἰ]πῖ Ἱπτεγρτείες αἱ νο 

τη ἔπμπφε ρταθΏεπί, πθο α1ΐθτ ταἱ1), Ίμπ Τί ἐγχρῖσαι (Τ. 28. ἔγχρισαι) 

: 8 α] Ῥ]α5ῦ5 Απᾶο Ατο ινα εγχθιση (8 -ισει) ... ςἷξ αὐ απ απαϊ 
ἐγχρίσαν τθεεροτιπ{) εγχρισον οππα Ρ 1. 49. Τ9. 91. 93138 96, αἱ Απά 

Ρ εἰῦαν, Ῥταείετεα 10. 97. 91. 96. αάά επι | ινα βλεπησ (Τ. -πεισ): 
96. ΟΠ 

19, εαν: Ν 96. αν | ζηλευε (4}’’) οππη ΑΒ0 αἱ Ρ]αβδῦ Απάςο ΑτθΘ...ς ζη- 
λωσον εππι ΝΡ 1. αἱ δαΐ πια ΑπάΣΡ Όαν ,., 6, 11. δΙ. ζηλου, 91. ζητη- 

σον, Ῥτῖπῃ ογεᾶε | ουν: Ἱ. 19. 16. 98. οπι 

20. ακουση τήσ φων. µου και Οππι ΔΑΒΟΡ αἱ οπηηῦ{ νς τε] Μα οξδ11 Τ1111 
Απάοπιη Αγο ΑπΙΡΡΣ 35/595 οΕ 181211 Ῥνίπη 4]... 0543 (ἐάν τισ ἀνοίγη 
µοι, ἐλεύσομαι εί) ϱἱή306 (ἐάν τισ ἀνοίξη µοι τ. Φύρ.) επί δν11ο (οἱ 
φαΐ αρετιιεγῖέ πιζ]ιέ οδἐζιιπι) αἰάοθ (5ἱ φῖς πιϊ]ή αρεγιετῖ) ἨΠ211 οπι. Βἰ- 

πα] έον ΟΥ4/342 διὰ τοῦτο ἑστηκέναι φησὶν ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούειν, - 
ἵν ἐάν τισ ἀνοίξη τὴν θύραν εἰσέλθη πρὸσ αὐτὸν εἰς, αι» "15 ἕστηκε 
γὰρ ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούει, καὶ ἐάν τισ ἀνοίγη αὐτῷ, εἰσέρχεται 
οἵο. Τέεπι ΕρΙρΗΤ5 ἐγὼ κροίω, καὶ ἐάν τίσ µοι ἀνοίξη, ἐλευσόμεθα 

πρὸσ αὐτὸν ἐγὼ καὶ ὁ πατήρ µου εἴς, | ανοιξη: Ἀ ανοιξω | και ελευ- 

σοµ. ΟΠΠ ΝΕ α]ῦ5 εγο Απάς... ς(- 5 -ἰ- ὦσ) Τμ οπι καν 6ΝΠΙ ΑΡ 1. 

Τ. 28. 96. 98. Το. αἱ νο πιῦ ορ ασπι 5Υσ αθἰῃ ΟΥ5ή53 επί (νιάρ απίε) 

Μας ατβα11 111 Απάᾶ Ρ Όαν Αγο ΗΙΙ511 Ῥτίπῃ αἱ 

29. οὖσ: {ια ἀεπιῖᾶ 1ρ894: ὅ- 6. α]1αοἨπι Ῥγίπη αιγεΒ, 1Ρ5 3: οορ αἀᾶ αιιάίεπὰξ 

ΙΥ. 1. ιδον (-ων Β) οππι ΝΑΒ Τ. 14. 99. ΑΠάΡΑΝ... ς Τμ ειδον ουπι Ρ αἱ] 
Ρος Απάς Ρο Ατο | ἠνεωγµενη οἳπά ΝΑΡ 1. 51. αἱ Απάρ είδαν... 0 
57 αἱ (ί]518 4θ Α) Τη ανεωγµεγη επι Ὦ 4] ρ]α5δ Απάᾶ εἰς Ατε η 



995 4, 2. ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

ἒ λ Ἄ ο. - 

11.9, λέγων ἀνάβα ὧδε, καὶ δείξω σοι ἅ δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα. 
3 η Ε) / 3 / - ἐκ] Ν / 3 3 ” 2 

Έσ12θ9ε 2 εὐθέωσ ἐγενόμην ἐν πνεύµατι᾽ και ἰδοὺ Ὀρόνοσ ἔκειτο ἓν τῷ οὐ- 
- κ δ) Λ / [ή αν ος / σ 

δια ϱαγῷ, καὶ ἐπὶ τὸν Ὀρόνον καθήµενοσ, ὃ καὶ ὃ καθήµενοσ όμοιος 
10, 1 

Ὁ 

/ Ἁλ αι - 

ὁράσει λίθῳ ἰάσπιδι καὶ σαρδίῳ, καὶ Ἶρισ κυκλόθεν του θρόνου 
[ο [ά / ΄ Ν / -- / ’ 

ὅμοιοσ ὁράσει σμαραγδήῳ. 4 καὶ κυκλόθεν τοῦ ὣρόνου Ὀρόνουσ 

(98. 91. 9Τ. οπ1) φωνη: Α Ῥτίπι ΡΙΒΕΠΙ νδου | λαλουσησ: 95. 80. 98. 
λεγουσησ.... Ἀ Ρτῖπι λαλουσαν (ζοᾳμεπίεπι), 98. -σα | λεγων ου Ν”ΑΒ 

αἱ Ρρ]ι5ῦ0 Απάο...ς (Ξ αὐ 82) λεγουσα οππι ΝΕΡ 1. 98. 49. τὸ. 91. 
90Π18 αἱ Απάᾶᾶ Ρ Όαυ ΑγΦ .... Τ. 16. και λεγουσήσ, 96. και λεγουσα μοι 

εως 15. ΟΠ, ηθο οχρτῖ Ρτῖπι | αγαβα «ΠΙ ΝΒΡ 1 οπιπὖΙ ΑπάΟΙΙΠ Ατε ... 

Ίωι αναβηθν οππι Α | ἃ οΙΠη ΝΒΡ αἱ οπιΏΥ{ να τε]] Απάσοπιἃ Αγο Ῥτίτα 

αἱ ... π οσα ϱ1ΠΙ Α. Ῥταθίοτθα 1η ΙΠί6ΥρΕ: δεῖ γενέσθαι. μετὰ 
ταῦτα εὐθέωσ ἐγεν. Θπαπα ἀῑδῆποοπεπι Ῥγαθϊν{έ Ἠϊοτᾶαα ἳ, 

. ευθεωσ οσπι ΔΑΒ αἱ55 απι {ὰ Πατ] {οἱ (οπι ϱἱ. ευε.) 11ρ85: 6. οπιπ]ΒἔἈηι 

βγν (ΗΙετάαα Ἰ Ῥοςί /ναεο δίαέὔι Τζ ὄπη δρίγέέι) Ῥτῖπα 81... ς (64900) Ῥταεπι 

και ουπι Ρ 1. Τ. αἱ βαέ τη νρο]θ ἀθπι]ᾶ οοΡρ (5εᾶ οπι ευθε.) αγπα αθί]ι 

ΑΠ4ΟΠΙΠ ΑγςΘ ... Νὲ εὐδε. δε | απίε επι ἵη Ἀ ΘΙΑΡΙΠΙ οδέο | επιτον 

Όρονο» (ΑΡ) εππῃ ΝΑΒ 3 Ρ]ης50 Απάξ ΑΤΘ...ς επι του Όρονου οι 
Ῥ 1. 28. 90. Τ9. 91. 96. αἱ Απάξ Ρ Όαν 

. και 0ο παθήµενοσ ΕΜΠ ΝΑΒΡ Τ, 19. 19. 26. 96. 41. 42. 99. αἱ νς 8Υτ 

Ηἰοτᾶδη Ἰ Ῥτίπι ΑΠΟΗΥΠΙΔΗΡ 51169]... 1. 6. 8. 14. 91. 98. αἱ Ρ]αδῦ5 οοΡ 
ΑΥΠΙ αθἰλπίσ ΑΠάΟΠΙΠ Αγο ΥΠείοχγίη οπη, Ἠϊπο 9009, Ῥναείετεα ς(Ξ αΡ 

ϱ7) αἀᾶ ήν επι» (νρ θἴπιπ]ί9 εγαέ εἴς) Ἱπν]ίδ ΝΑΒΡ εἶδαιε οπιπίρα5 απϊ 

οἰίαπέαχ ΑΠάΟΠΙΠΏ Ατο | νασπιδι: Β 19. 26. 41. 43. 44. αἀά σμαραγδω 

και | σαθδιω ΟΠ ΔΑΒ αἰ”5 {ετο (89. αἱ σαρδειω) ΑπάβΕΡ Αγδ...ς 
(-- αὖ 5) σαρδινω ο. Ρ 1. 96. 8] ΑπΠάΡΑΥ [ερισ ο. Ἀξίιρεισ 1. 6. ιερεισ 
Υ880Ο ε)Η(ἴρεισ)Ρ αἱ {ετο οπ]π νρ (116) 6οΡ 5ΥΥ Ετῖπα (α.σιϐ) Απάστον 

Άτα. ΟΕ εἴ, Τετίθοχοη 15 εἰ αἰζμβ ἔγιαῦ απιδίύι ογπαέξω οαε]εδίζ Ῥταίο ... 
ΝΑ 98. {9. ατΠ αθίἩ (εαοεγζοίέθ) νερεισ, 1{6πῃ Ροδίεα 28. ΥΠΙ οµονοι | 

κυκλοθεν: Τ. 16. 59. 50. 51. το. 90. 943 ΑπάΔ εἰῦβν κυκλωθεν, 96. 98. 

ΑΤ. κυκλω | οµοιοσ 86ο οι ΑΡ 1. 6. Τ. 11. 19. 90. 96. το. αἰνῖ Απάς” 
είδαν. Τίετι οἴπιζῖ νδ «ορ ΒΥΥ Ρτίπι ΑΠΟΠΥΙΩΔΙΕ α] ... 8.8 9. 9. 9, 18. 

14. 99. 9δ. 4Τ3 48. 60. 51. 90. 99. 99. 94. 95. 9Μ. 98. 8ἱ ρ]μβ10 Άτο 

υµοιωσ, Ἰάᾳπο ΑΡ’... σε (Ξς αὐ Β1, 5εὰ ἄὐ’) οµοια ουπι 91. 433 
49. 91. 96. α13 ΑπάδΣΣ 6ἱρ... κ” οπι οµοι. ορασ. σµαραγδ. "και κυκ]. 
τ. Φρονου Ῥτορίεχ ὁμοιοτέλευτον | ορασει σμαραγδινω ΟΙΤΩ ΝΕΑΡ αἱ ᾿ 
βαΐ πια Απά8Ρ ὁ (5εἆ σµαραγδω, αἱ εἰ. 97.) εἰῦδν Άτα ... Β α155 {ετο 

ορασισ σμαραγδινων, 14. ορασεισ σµμαραγδων, 98. 4Τ. ωσοβασισ σµα- 
ραγδου 

και αἩ Ἱπ]ΙΠο ϱπΠΙ ΑΕΑΡ 1. αἱ δαῖ πηα Υρ «ΟΡ ΑΓΠΙ βείῃ ΑΠΑΟΠΙΠ Άτα 

Ῥτϊπι α] ... Ὦ 9. 9. 9. 14. 99. 98. 96. 50. 51. 90. 93. 995. 94. 95. 9. 

ΒΥΙ ΟΠ | κυκλοθεν: Τ. 16. 99. 51. 90. αἰν1 κυκλωδεν, 328. 9θ. Τ9. ΑπάΣ 
είρ κυκλω | θρονουσ ρτῖ 1ος εππι ΝΑ 94. ὃδ. Απάξ. Οοπβγπ]αί ΑΠΟΠΥΠΙ 
8µ8 {η οἰγοιμῖέι ἐ]γοπῖ υἱᾶὲ 5εᾷεδ υἱφίπέί φιαίιογ εί 8ΡΥα 8εᾷεςδ εἴο; νε 

Ῥνϊπι Ἡ. 1. ὥρονουσ νετιηπί δεαἰία...ς Τϊ ὤφρονοι εππι ΒΡ αἱ Ρ]ετ 



ΔΠΟΚΑΛΥΝΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4, 0. 950 

3 ’ ο Δ Ω / 1 ’ , 

έιχοσι τἐὲσσαρασ, χαι επι τους Ψρονουσ ἑιχοσι τεσσαρασ πρεσρυτέ- 
’ κ. μὴ η 

«ρουσ καθ]µένουσ πἐριβεβλημένουσ ἐν ἱματίοισ λευκοῖσ, και ἐπι τὰσ : 
. ” -- ΄ -- α9 -” / ο ΄ 

κεφαλὰσ αὐτῶν στεφάνουσ χρυσοῦσ. Ὁ καὶ ἐκ του Ὀρόνου ἐκπορεύ- 
2 Ν ΔΝ Δ Δ ΔΝ [ή 

ονται ἀστραπαϊ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί' καὶ ἑπτὰ λαμπαδεσ πυ- 
/ ’ ” / 4 . Ν Ν ’ ” 

ρὸσ καιόµεναι ἐνγώπιον του Όρόνου, ἅ εἰσιν τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοὺ 
». Γ η - / ε ’ « « 

Θεοῦ" ϐ καὶ ἐνώπιον τοῦ Ὀρύνου ὧσ ὃάλασσα υαλίν ὁμοία κου- 
/ : υ 3 ’ - ’ Δ ’ -- ; , 

σταλλφ᾽ και ἐν µέσῳ του Ὀρόνου και πυκλῷ του Ὀφμόιου τέσσερα 

Απάξ Ρ Όαν ΆΑγα | εικοσι ΒἶΠθ και ΟΠΠ ΝΑΡ α]55 [ετο Αμ 6ἱΡ Αιο; 
ἴέοπι ααὶ κό’ Ἡ 1. 95. 96. 98. αἱ Απάᾶς οἰναν «ορ ...ς (Ξ-- αυ 82) αάά 

και επι Τ. αἱ ππαν1 ατπι 8Υτ | τεσσαρασ: ΝΑ τεσσαφεσ, Ἱἴεπα Ρ αἱ Ρ]ευ: 

4ο Ἡ αἱ νἷάε απίθ... Πωθά πιαῖ τεσσερασ Αἶπο ἰθδίο Ἡ. 1. | Ἀ οἱ επι 
τουσ Όρον. εικ. τεσσ. 8εᾷ ΠΟΠ ΒΙΠΙ1] και απΠίθ επι, νετ 95, ΟΠΙΙ55Ο ϱ]- 

πιπ] καν | επι τ. Όρονουσ 8ἶπο αἀ [ίδια οππι ΑΒΝΡ αἱ ρἱβ”0 νς οορ 5Υτ 

(Ίίεπα αεἰ]μ) ΑπάοπΠ Ατοθ ΡΠΠα]...ς (5 αὖ 52) αἀὰ ειδο» οππι 49. 

91, 96. 96. αἰσί, Ῥταείετθα ς (-- αὐ Αα) ΤΙ αἀά τουσ οι Β 6. Τ. 8. 
14. 99. 51. 95. 49. 91. 94, 96. αἱ πι Απάς Αγθ: ΟΠΙΙΦΙΊΗΠΘ ΟΠΠ ΑΡ 1. 

88. αἱ ρ]α810 ΑπάαΡ αν | εικυσι 5ἶμα και, ποᾶ ς(-- αρ 854) α.ά: 
ΒΙπΙΙΗ{εχ αίαᾳμθ απηίε. Ῥτο τεσσαρασ (α{ Ρ αἱ Ῥ]εν εί) Α τεσσερασ, 

αἴᾳπο 5ίο εάά Ώπ ΤΠ 1: εἔαςά Τ, 1 αὈί ΒεπΙε] τεσσαρασ π οπιπ]ῦ. {6- 
βΗῦ. Ῥοβιῖπιιδ απ{είη εν. τεσσ. Ἠος Ἰοέο οι ΒΡ αἱ Ῥ]οχ νο το]! Απά 

οπΙἩ Ατο Ῥτίπη ... ΏΠ απίο ὤρονουσ σπα Α 1. 18. 19. | περιῤεβλ. εν 

ου ΝΕ αἱ Ρ]εν ΑπάςΡρ ῦαν Άτα... 1η οπι εν 6ὐπι ΑΡ 98. το. Απᾶᾶ | 
ιµατιοισ: Ἀ Οπ1 | επι τασ βἶπο εσχον ΕΠΠΙ ΝΑΒΡ αἱ Ρ]α5ή5 νς ατα ΑΥΤ 
ααίἩ (ορ εἰ Παθεπέεδ οογοπας εἰς) ΑπΠπάΟΠΠ Αγαο Ῥτίπι α]....ς (-- αὖ 

ῷ4) µταθιη εσχον εαπιὂ | χφυσουσ οὔπι ΑΒΡ αἱ οΠΙΠΥΙ ΑΠΔΟΣ Άγο,. 

Δ χρυσεουσ :: οἱ αἆ 2, 1. 

δ. εκπορευονται οαἳ. αι [ια 1ρ96: ματ] οπιη]ᾶεἈπα Ῥτίπι Ἠαγπι ... τ. νρε]ε 
ἀεπη]ά {οἱ Ηρ8”- ὅ- απιοπγπιᾶΏξ εξεπορευοντο | φωναι και βρονταν ΕΠΗ 

ΝΑΒΡ αἱ ρ]α510 νο «ορ ΑΓΙΑ αθίῃ (8γΥ ο οπή αι) ΑπάΟΠΙΠ Αγο Ῥν]πι 

8]...ς (-- αυ 52) βροντ.κ. φων. εππι 1. 29. 98. 96. | ενωπιον τ. Όρο- 

νου 8ΐπο αἀΙίαΙη έαΠΙ ΝΑΡ 1. 96. ὃδ. αἱ νίκ πηπα νρ σορ αὖπι ααί Απρ 

οἶυαν Ῥτῖπη αἱ ... αὖ -ἰ- ὢᾳ αἀᾶ αυτου οππι Ὦ αἱ49 9Υγν ΑΠΔ οἱξ Αγο 

(η Ὦ εδί εγωπιον οὐ αυτου, τ 54ρΤ Ηπεαπι οἱ ὤρονου Ἰπ πις 5αρρ]ε- 

5) | α εισιν τα - ὃκαι ενωπ. τ. Ὄρονου: κξ 011, ΓχαΠΡΙ]16Ι5 α θρονου 

κ Ὄρονου | αεισιν επι ΝΟρ 1. ὅθ. 94. Αμάδαν; Ἰέοπι Α α εστιν (1ία 
Ίωπ εδ1ά18). Τίοτη νας]θ Ἱατ] ακομα Ῥχίπι ζαπιραᾶες (Ῥτῖνη Ρ]ίαζας) -- 

φιζ διπέ ... ς Τϊ αν εισι οὕπα Β αἱ Ρ]εγ Απάᾶ Ρ 6 Ανα, Ἱίθμι ζαπιμαᾶες -- 

4μαε διπέ απι {αι ἀθπιῖά {ο] Η1ρ85 Παν ... 14. 92ΙΧί καν (Ρτο α εισι) | 

τα ἑπτα ΕΠΗ ΝΕΑΡ 1. 14. 28. 96. 98. το. 91. θοἵσί εἴὴς α] ΑπάΒ Ρ υαν 

.Ὁ α195 [εγο Απάς Άτα οπι τα, ἡῖπο 600 

6. ὄρονου ρτῖ: πτ. 40. 46. αᾶά αυτου, Ίἴεπι οορ ἄει | ωσ εΙΠΙ ΝΑΒΡ αἱ50 

(γα νΡ ϱοΡ ΒΥΥ αγθ Αμάς εἰθαν Αγο ΗϊεγθανἹ Αιιροῖν ἀ4εί 3010 γΠοίοτῖη 
Οαδρ1οᾷ Ἠαγπι...ς (-- αὖ ὢσ) οπι εππι 1. 94. αἱ απ αοἰμ Ῥτίπι 

ΑΠΟΏΥΠΙΣΗΕ | ναλινη: 9. 10. ὃδ. 98. 49. 4Τ. 49. 9Τ. υελινη | εν μεσω 
αἱ ΝΒΡ 8} οπΙηὖΣ ,.. Τ{ εμμεσω έπη Α | και κυκλω (8. κυκλωῦεν) τ- 

ΤΙ56ΗΒΝΡΟΕΕ, Ν. Έ. ἐ. 8. ον 

15. ὁ 
Ἡσ1, 2) 
κκ 1υ 



990 4,7. ΑΠΟΚΑΛΥΝΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

Ῥα11ο ζώα γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔνπροσθεν καὶ ὄπισθεν. Ἱ καὶ τὸ ζῶον 
τὸ πρώτον ὅμοιον λέοντι, καὶ τὸ δεύτερον ζῶον ὅμοιον µόσχῳ, καὶ 
τὺ τρίτον ζῶον ἔχων τὸ πρόσωπον ὧσ ἀνθρώπου, καὶ τὸ τέταρτον . 
ζῶον ὅμοιον ἀετῷ πετοµένῳ. ὃ καὶ τὰ τέσσερα ζώα, ἓν καθ’ ἓν 

αὐτῶν ἔχων ἀνὰ πτέρυγασ ἕξ, κυκλόθεν καὶ ἔσωθεν γέμουσιν 

Ἠκσ,5 ὀφθαλμῶν, καὶ ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν ἡμέρασ καὶ νυκτὸσ λέγοντεσ' 

Όρονου: 98. 299. 90. 98. Πατ] «ορ αΥΠΗΖΟἨ οπη | τεσσερα . ]. οἳ ν. 8. 

ΟΠΠ Α θδἱἳ ΝΑ... ς τεσσαρα ΟΠΠ ΝΒΡ είο αἱ ΒΡ εἰίο | οφθαλµων: 16, 

28. 96. οφθαλμουσ | ενπροσθεν ΟΠ ΝΒΡ... ς Τη ΤΙ εμπροσθ. ειπα 

Β 4] οογίθ ΡΙ6Υ είς 

7. εχω» οππῃ ΑΒ Ἱ. 29. 0θ.... ς Ίμη εχον οι ΝΡ αἱ Ρ]εΥ είο (εἰ. 1185: αχ 

Απας) ... 6οΡ αὐπιῖ]ε Γαοἷεί ΠΠ Ποπιίηϊς, Ἰΐεπα ΑΥΠΙΖΟἨ αβί1 | το προσ- 
ωπον οἳΠΙ ΝΑΡ 1. 28. 96. 98. 49. το. 99ἱχί αἱ δαΐ πα Απάα αἰδαν.... 
Ὦ α150 {ογο αγπη 1181 190 (οκ Απαβίαπαο5ί 144) Απάὸ αἱρ Αγο οπιτο | ωσ 

ανΘρωπου επι Α 11. 19. 96. νο (φιιαςὶ Ἰιοπιύηίς) ΠπῖπεΙδο Ῥνίπη (13 

αιιαδὲ Ιιµπιαπαπι), Ἰίθιη (αίαπα Ἱία αὐ 82) ανθρωπου 8ἵΠθ ὦὧσ Β αἰδο 

(ογο (5απέ Πάσα ἔογο ᾳπῖ το ΟΠ) ατΠΙ 118" οκ Απαδί Απάς 6ἱρ Α;δ... 

Ν ὧσ οµοιον ανγθρωπου, Ἰίεπι Ψϊοίοτίπ Γαοΐεπι θὐπιῖίεπι Ἰιοπιῦι, 60} 

νιᾷς απίθ, ὃδ. οµοιον ανθρωπου...ς (- αὐ 5) ωὧσ ανθρωποσ οπα 

ρ1. Τ. 98. 58. 49. το. 91. οἱΧί 96, α19 ΑπάΑ εἰῦαὺ | το τεταρτ. ζωον 

οππΙ ΝΑΡ αἱ δαί η νο 6οΡ ΑΥΥ Απάα Ρ Ραν Ῥτίῃ α].... Β αἱ55 {ογο Απάς 

Άτα οΠ1 ζωο»ν. Τίετη αεί] οπι ζωον ᾳπαΐ6Σ, ἵέετη Πέ Ποίοτῖη ἴαν. | πε- 
τοµενω οἵπι ΝΑΒΡ αἱ Ρρ]αβ-0 ΑπάοπΣ Ατο...ς αυ 94) πετωµενω 

επ 1. τ. 28. 91. 96. 91. 96. αἱ ες Απαδί 

8. τα τεσσ. ΟΠΠ ΝΑΡ αἱδ0 {ογο Απάδ....ς (-- αὐ Απ) οπι τα οππ] Ἡ 1. 8. 

99. 98. ΑΠ. 48. 50. 94. 9Τ. 98. αἱ Απάᾶ Ρ θαν Ατο | εν καθ εν αυτων 
οἵπῃ ΑΡ Τ. 12. 28. 90. 92. 96. 96. ος. 99, 49. τὸ. θπ. 91. 96. αἱ ΡρΙαβ5 
Απάᾶς Ρ Ραν (Απάᾶ εν καθ αυτων) απο: Ἰέοπι (48’) οπιβδο αυτων Β αἱ 

ΡρΙΗ835 Αγο... Ν ὀδ. εν επαστο» αυτων... Νβ 60ΟΡ ΑΠΟΠΥΠΙΔΠΕ ἨΠαγπι 
αὕιφιζα εογωπι (Ῥνάπι αἱ ΟΠ1 ἑογ μπι), Ίζεπι Αγ τπιπηιοάφιιε εἰ ἐδίς... ς 

(-- αὖ Αᾳ) εν καθ εαυτο ομτι 1. 92116. Ῥναείετοα 94. 9δ. Απᾶς αάά 

εστωσ | εχων ου Α 1. 2. Τ. 19. 16. 90. 95. 96. 99. 8Τ. 99ἵσί 95. 98. 

ων οὓ 55 ΤΠ εχον εππι Β αἱ Ρ]11β35 ΑΠάΟΠΙΣ.,,. Ρ 98. 50, 60ορ εχοντα 

ενως (-- ὐ 82) ειχον οἶπα κ 92118 (οκ ο. Εναβπι) αἱ 9 (98. εχει, 9. 

εσχον) Ατοαι Τίεπῃ Λαδεζαπί-νρ ΑΙΠΙ Ῥτίπῃ αἱ... 91. 91. αθίΠ οπ1 | ανα 

πτερυγασ ... Β αν. πτερυγων | κυκλοθεν (7. 28. 96. Τ9. ΑπάΣΤ3 Ρ Όαν 
-πλωθεν) και (14. 99ἱΣι εξωθεν και, Β αἱ” και εξωθεν και) εσωθεν 

(91. εξωθ-εν, 28. 98. 95. 98. 968, αθί]ι ΟΠ} και εσωύεν): νο ἩἨαγτι η 

αἴγοιιῖέιι εἰ ἔπέιις, Ιοίονῖπ εἰ ρεν οἴγοιζέωπι εἰ ἠπίβ, ΑΠΟΠΥΠΙΒΊΕ 7η ῥγίογα 

αἱ γείγο, Ῥτίπη απἱε 86 εἰ γείγο, ,,νε] 5ῖοπί α]ῖα γαΠβ]α{ἱο ἀῑσιὲ ἔπίέις εἰ 

/ογΐ | γεμουσιν οππΠ1 ΝΑΒΡ αἱ50 (Τ9. γεµ. οφΦθαλμουσ) νε (Φίεπα επέ 

οσιιζ) Απάς Ρραν Ῥνίπι α]...ς (-- 6ὐ 82) γεµοντα επ 1. ὁδ. αἱ 95 

Αἱα (ΑΠά8 εχοντα οφθαλμουσ) | ουκ εχουσιν οαἳ. κὸ [ὰ {οἱ Ηρ96" Πατ] 

ααενπα; κ” ουχ εξοσαν (5ἱ6), έοπι ΥΡ519 απι στοά Ηρβῖ 5. Υἱοίογῖη 
ΑΠΟΠΥΠΙΦΗΕ Ῥνπι ποπ λαδεῦαπέ | λεγοντεσ ΟΤΙ ΝΑΒΡ 1. αἱ ρ]α51ὸ (Ῥεῖπι 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4, 11. 951 

σ σ 4 / ε Π « ; ο, α ζο ονχ 

ἅγιοσ ἅγιοσ ἅγιοσ πὺριοσ ο Όεὺσ 9 παντοκράτωρ ο ην και ὁ ων 
τας. ; λ ο ; νο -- /ς Δ ν 

καὶ ὁ ἐρχόμενοσ. 9 καὶ ὅταν δώσουσιν τὰ ζωα δύξαν καὶ τιµή» 

καὶ εὐχαριστίαν τῷ καθηµένφ ἐπὶ τῷ Όρόνῳ τῷ ζῶντι εἰσ τοὺσ 

αἰῶνασ τῶν αἰώνων, 10 πεσοῦνται οἱ εἴκοσι τέσσαρεσ πρεσβύτεροι 

ἐνώπιον τοῦ καθηµένου ἐπὶ τοῦ Ἀρόνου, καὶ προσκυνήσουσι τῷ 
ζῶντι εἰσ τοὺσ αἰῶνασ τῶν αιώνων, καὶ βαλοῦσιν τοὺσ στεφάνουσ 

2 » 3 ’ κ {ο / . ΐ/ς. ασ ς / Δ 

αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ ΒἈρόνου, λέγοντεσ᾽ 11 ἄξιοσ εἶ, ὁ κύριοσ καὶ 
« 
ο 

-- - Ν Δ 

9εὺσ ἡμῶν, λαβεῖν τὴν δύξαν καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν δύναμιν, 

φμαε ποπ Παδεζαπέ -- ἀἰσεπίεδ; εοπίτα νο Ψἱοίογίη αἱ ἀἰσεπέία) ΑπάσπΙΣ 

Άτα ...ς (- αἲΏ 97) λεγοντα ος. 8. 99. 4933 98. 96. αἱ ὁ [ αγιοσ {ει ο 

ΝΟΑΡ 1, τ. 8. 14. 28. 29. 81. 99. 94. 95. αἱ50 {6ἱ6 νρ οορ ΣΥ ΑΥΠΙΙ56 

ααἲ ΕρΗν548 (1. ο. 5194). οἱ2555 ΑπάᾶΣ Ρ Όαν Αγο Ψἱοίοτίη Ῥνίπη αἲ; Ίξεπι 
Τεγίοταί ὃ  οιΙ Πα αππε]οταπι οἴγοππηδίαπία ΠΟἩ οθββαΐ ἀἶσετο: 
δαποδις δαποξις δαποεξιδ' ... Ν 99. 068168; Ὦ αἱ: {οτο Απάξ πονίος (οί 

Ώαπη1, 196 ᾖᾳ Άγιηπο Τιήρασ]ο”3 ἐπειδὴ δὲ τὸν τρισάγιον ὕμνον ἐν ταῖσ 
συνήθεσιν εὐχαῖσ τρίτον φαμέν οἴο); 98. 40. δοχίος, 12. 51. Ρἱ5 | κυ- 

ριοσ ο (κ" οσα, 5ΠΡΡΙ«) Θεοσ: Τ. 1" 28. 96. 99. Τὸ. Ερ]νδ15 ΑπάΣ κυ- 

ριοσ σαβαωῦ. | ο παντοχρατωρ: κ 56. Πρ] 55ἳ (πομῦ”δ) οπι 0 | ο ην 

και ο ων: 1Τ. 91. 96. 98. 4933 94. 11ρ5” «ορ ΕρΗτὸ5 αι553 ΑπάΡ οἱό 

ΑΠΒΡ ο ὧν και ο ήν | και ο εθχ.: πεἲἩ οπι 

: θωσουσιν ουπι ΑΡ 1. 298, 56. 98. το. α] Ββαΐ πια ΑΠΔ δίρ,,, ς π, 

19. 14. 16. 99. 99. 99. ΑπάΌΔΥ Φωσουσιν ... 3. 6. 9. 39. 91. 95. 409. 

87. 91. 98. 94. 95. 96. 9Τ. 98. α1ὅ Απάςξ Αγο ὅωσι, 19. 27. 40. δωσει 

ΥΕ οιπι Παγεπέ, Ροδίοα Ῥγοείζεύαπέ (5οᾶ {απ {οἱ Ργοσίζεπέ), Ῥτῖπι οιίτι 

ἄεζεγαπέ, Ῥοβίεα εαζεδαπί | δοξαν οἳ. Νὸ ... Ν. οἱ | ευχαριστιαν (28. 

99. 96. αἱ Απάδαν --ειαν): Α εὐχαριστειασ | επι τω Όρονω 6ΠΠΙ ΝΑ... 

ς Ἔ επ. του Όρολου οππι ΒΡ αἱ ΟΠΗΝΥΙ ΑΠάΟΙΗΣ Άγο | των αιώνων 8ἶΠο 

αάάῑίαια ο ΑΒΡ αἱ Ρ]ον νς ορ ΔΥΥ αεί] αγπισᾶᾶ ΑπάΟΙΗΠ Αγα Ῥτῖπι 

αἱ... Ν 99. 953 αγπιζζᾶ αάά αμήν 

10. πεσουνται:  ΡΙ8σΠΛ και (:: αἱ ὃ, 90. και ελευσοµιαι) | εικοσι β8ἱ19 και 

6ππῃ ΝΑΡ αἱ Ρ]1β50 οίο.... ς (-- αυ Βα) αὐά και ειπα 98. αἱ νίκ πια... 

β 1. τ. 28. 92. 95. 96. 98. αἱ πια {ἑοίαπα Ἠππο ΠΠΠΙΘΥΗΠΑ ου κ’ το- 

ἀππί, οἱ Ἡ. 1. οἱ αἲΡ]. ΟΕ αἆ 4, 4. | ενωπ. του καθηµ. επι τ. Όρονου: 

Ρεῖπι ὅπ σοπδρεσίω ἐγοπί οπηϊβεῖς τ. καθηµ. επι | προσκυνησουσιν (οί. 

σο (5 95) ΕΠΙ ΝΑΒΡ 1. αἱ {ογο ΟΠΠ ΑΠάΟΠΙΣ Ανα... ς (εκ Ἠ1α5πΠΟ, 

απὶ π]α]ο Ἱερεταί 1., ΠΙβῖ Ρροίῖαδ αοζοπιπιοᾶαν1ΐξ αἲ ῥαλλουσιν αποά 

1ρ1 εφ υ Ταχ) προσκυνοῦσι ευτα 92118, Ὑπ οορ Ρτῖπη αἱ αζοταδαπίέ, νὶὰς 

αᾱ ν. 9; Ῥοβίεα νρε]ὲ ἀεπιῖὰ 11ρ58 αἰ]ασ]πι ϱ0Ρ ΑΥΠΙ πιεῦαπί, 986 πι 
{ι {οἱ Πατ]” αἱ πιέεπέ, Ῥτίπα πιέεπέες | των αιωνων: κ ὃδ. αάᾶ αµην | 

ῥαλουσιν (εί. «ὲ αὐ 5) επ ΝέΑΡ αἱ ρ]α (4ο να οἰο ν]άᾳ απίθ) ΑπάΡ 

εἰό Ατα... ς βαλλουσι οππι κ.ε 1. 19. 98. 90. 82. 86. 493 το. 87. 901π1ς 
αἱ Απάα οίθαν 

11. ο κυριοσ: Ν ΡΥΑΕΠΙ κυριε | ο κυριοσ και ο Όεοσ ημων 6η ΝΑΒ αἱάο 

{ους ΑΠ1 (ἀοπιύπε εἰ ἄα. πιοβί.) 8γν Απάςὸ οί(οπιἲββο και)ρ Απο. Τέαπι Ρ Τ. 
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952 5,1. ΑΠΟΚΑΛΥΝΨΊΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

α ΑΙ Μβι Ν / ΔΝ υ , στ 

ὅτι σὺ ἔκτισασ τὰ πάντα, καὶ διὰ τὸ Θέλημά σου ἦσαν καὶ ἑκτί- 

σθ]σαν. 

γ. 
ος το Ν ος Ν -- 

1 Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καθηµένου ἐπι τοῦ Ὀρόνου 
/ ο ο Νο 

βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ ὄπισῦεν, κατεσφραγισµένον σφρα- 
-- κά ά Ν πο ” 3 ’ 3 .. 

γϊῖσιν ἑπτά. 2 καὶ εἶδον ἄγγελον ισχυρὸν κἠρύσσοντα ἐν Φωνῇ µὲ- 
” - ’ 2 ” --. Γ .) -- ΔΝ - -- 

άλ/ τίσ ἄξιοσ ἀγοῖξαι τὺ βιβλίον καὶ λῦσαι τὰσ σφραγῖδασ αὐτοῦ; 

14. 16. 98. 96. 98. 99. 43. Τ9. Απάᾶ ε(ῦΔΥ κυριε ο Όεοσ ημων, Ἰῖπι 
νρε]ε {α ἀθπιῖά {οἱ οπιπ]αἑΏτῃ α] ορ αἲπι ἀείμ Ῥτίπι 4] ἁἄοπιῦιο ἄειι 

Ἰιοδίεγ. Βεὰ εχ 5 Β αἰ”9 ἔογα ΒΥΥ αγπι Απάς αἱ Αγο αἀᾶ ο αγιοσ (8. 

ο ουρανιοσ): ΠΟΠ 1ΐοτη ΝΑΡ Τ. 8] Γεγϱ10 νε «ορ αεί Απάα εἴναν Ῥνϊπι 

8)... ς η] π]θί κυριε οιιη 1. αἱ 9 {την τιµην: ΑΠάΡΑΝΥ οπ την | την 

ὀυναμιν: Α ΟΠ την, Ἀίᾳαο 5ο ΤΠ ο ]άΙΐ | οτι: 14. ΡΙ8επι και | τα 
παντα ΟΠΠ ΝΑΡ 1. 28. 96. 98. 49. τ9. αἱ τη 60ρ αγ Απάᾶ εἰθὰν.... 
Ἡ α159 Αηάό ϱίΡ Αγο ΟΠΠ τα | Α ὅια Θεληματι σου | ἠσαν οἵπι ΝΑ αἰ όν 

(εγο νρ ϱ«0Ρ 8ΥΥ αοἲ]ι Αγο Βείη ,,δ]οιέ α]ῖα εαίοηο ἐταπβ]αίαπῃ Ίηνο- 

ΠΙΊΝΒ΄  ΑΠΟΠΥΠΙΔΗ8 Ἠλγπι ... Ἡ 14. 98. 61, ουκησαν... ς(Ξ αὐ 92) 

εισυ οιπα Ρ 1. τ. 95. 49. τὸ. δτ. 91. αἱ Απάᾶ «αν (αἱ ΑπάΡ εκτισθησαν 

καν εισι, ΑΥΤΑ εἰ δίαπέ πια) ... 96. ΥΙΡ035 (ο. 6ο]. Αρτ. 1618. εἰ ντορ- 
ἰεγ υοζιωίαίεπι ἐμαπι Γαοία δπϐ) Ἐτίτα (εί εω ἔια ροίεδίαίε Ίιαεο δι 601ι- 

οἐέωία) οπι ήσαν καν. ΒΙπαΙΗζεν Α ΟΠ και ἐκτισθησα». 

Υ. 1. ειδον οπη ΔΡ αἱ Ρ]οχ εἰς... ΤΙ τδον ου ΑΒ Τ. 14. 96. 92. Απάραν, 

Πίεπῃ ν. 5εᾳ. | βιῤλ. γεγραμμµ.: οΠΙΙ58ΗΠΙ αὉ κ” 84ΡΡΙ κό | εσωθεν 

επι ΑΠΡ αἱ οπιμγἰ (νς ΟΥΡ Ψἱείονῖι αποηγπιᾶαξ Ῥτίτη αἱ Φις, Η115 

ε ὑπέωθ) Ο12)5:35 (οἱ αρ ΕρίρΗ5ὔ9) αιδ" 5 Ηιρρμάαα 50 (18Ρ159) εἰο .... Ἀ 

Ον εµπφοσῦθεν. Οἱ εἰ. Οτ955 μίαν κεφαλίδα ἐν ῇ γέγραπται τὰ 

ἔμπφοσθεν καὶ τὰ ὄπισθεν. | οπισθεν οππι ΝΑ 1. 14. 8] γν ΟΥ3035 
(εἰ αρ ΕΡΙΡΗ) οώθῖ ΟΥΡ (9είτο) Οαβεῖοᾶ (γείτο) ... ἀΡ΄ Ῥα εξωθεν οσπι 
ΒΡ αἱά0 ϱ0Ρ ΑΣ αθἲ ΟΥ 1η Ῥμή]οσα]” ΗΙρρᾶ απ 30 ΑπΠάΟΙΙΣ (6εᾷ Απάζαν 
ἐσωθ. κ. εξωθεν' και οπισθεν) Ατο Οοο (1. 6. ,,ἑρμηνεία Οἰκουμενίου" 

Ἰηδοτία Απάᾶ (νὶάε οἆ116), Τέεια Γογἱ (Η11 ἄε[οτί, ἴα /ογα8) νε ΗΠΙΙ5 

Ῥηϊπη αποπΥηΣΕ αἱ | κατεσφραγισµενον: νὸ 19. 1. ἁοἲ ΟΥ97 και 
κατεσφρ. ... 95. κατεσφιγµενυν, ΗΙΡΡΙ: 1. εσφραγισµενον 

9. ειδον: νὶᾶς αἲ ν. 1. | ισχυρον αἳ. Ο13)5355 (εί αρ ἘρϊρΙδὀθ) ΟΥ ρ5ὸ Η]δ 
Ῥτίτη α] ... Ν Ροδὲ κηρυσσοντα ΡΟἩ, ΗΙρρΙ- |- οσα... ΟτΡΗΙος 3 Ρα επη 
αλλον, Ίτεπι 95. δΤ. Απάς αάάᾷ αλλον απίε αγγελ. | εν φωνη ΕΠΗ ΝΑΡ 

4140 βογο ΟτρΠΊος2 Αιπάς δρ Ατθ...ς(-- αὐ 52) οπι εν ει Ρ 1. 28, 
96. 98. 49. το. 8τ. 91. 96. αἱ νρ ατπι ΟΓ2535 (αἱ. αρ ΕρΙΡΗ) Απάξ οἱ 

δαν ΟΥ ρ255 ΗΙΙ5 Ῥνϊπι αἱ | τισ αξιοσ 8ἱΠ8 ἐστιν ΕΙΠΙ ΝΑΡ ὅδ. αἲ19 ααἰ] 
0131515 (οἱ. αρ ΕρίρΗ) αἰρλί]ου 3 ομζηί 5105 ΗΙρράαπ30 ΑπάΡᾶν,,, ς (8εὰ 
4900) αἀά εστιν απίθ αξιοσ ου 1. αἱ νο (φις εδὲ αἱρπιι) αππα 8Υτ 

115. Ῥτϊπη αἱ. Πίθιι Β α159 «ορ ΑπάὰδὀόΡ Ατο ΟΥΡ: αάά εστιν ροΡδύ 

ασςιοσ. 

- 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΦΊΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ὄ,δ.  989ὺ 

Ὁ ΔΝ ώ ΔΝ ας) 3 - 3 - ο ΑΙ ” - ”/ ε 

Ὁ καὶ οὔδεισ ἐδύνατο ἐν τῷ οὐρανῷ οὔτε ἐπι τησ γῇσ ουτε υπο- 
” ο -- 3; 2 ’ νο 

κάτω τῇσ γῇσ ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό. 4 καὶ ἔκλαιον 
’ 3 Ν 2) -- 3 

πολύ, ὅτι οὐδεὶσ ἄξιοσ εὑρέθη ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον οὔτε βλέπει» 
κ.ε ο μ 3 - / /. . Δ αν οσο νι σΗΑ αὐτό. ὃ καὶ εἶσ ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγει μοι μὴ κλαῖε᾽ ἴδου ἑνι- 

ς -- - ς ς/ 2 -- Ν 

κησεν ὁ λέων ὁ ἐκ τῇσ φυλῆς Ἰούδα, ἡ ῥίξα «{αυείδ, ἀνοῖξαι τὸ 
ν - 2 - 

βιβλίον καὶ τὼσ ἑπτὰ σφραγῖδασ αὐτου. 

8. εδυνατο ουπι κ 6, 8. 99. 90. 81. 99. 95. 48. 493 50. 87. 90. 91. 98. 94. 
96. 9. 98. αἰσὶ Οἵ αρ ΕΡΙΡΙΖΣΟ ΑπάΔ ὁ Ρ4ν Ατο...ς Ἰμπ Τί ἠδυνατο 
οπι ΑΒΡ 1. Τ. 14. 4933 τ9. 99. 96. αἱ πιασῖ ΟΥ31555- 94308 ει 9 Απάρ | 
εν τ. ουρανω 8ἴπο ανω ΟΙΠΙ ΝΑΡ 1. 28. 96. 4Τ. 49. 51. 87. 91. αἱ πηιι 

να ϱ0Ρ ΑΡΠ αείῃ ΟΥ32535 (οί αρ Βρίρι οί ἵπ ῬΗί]ος) α(ὔ)105 οεἶπί ὃ,105 
ΑπάΒ Ρ αν Αταο Ο7Ρ259 ΗΙΙ5 οἱή” ΥΠείοτίη Ῥτίπι αἱ... αὖὉ -- ὃᾳσ αἀά 
ανω οπι Ὦ Τ. 8. 14. 29, 91. ὃδ. 98. 932. 98. 94. 96. 9Τ. 98. αἱ ρ]αςν 
5ύτ Απάς:: ο{ Ἐχοᾶ 20, 4 εἰς | ούτε επι τ. Υ. ΟΠΠ ΔΒ 4. θ. 8. 14. 18. 

19. 90. 27. 929. δὺ. 81. 82. ὃ5δ. 96. 8Τ. 99. 995. 94. 96. 97. 98. αἱ ρ]α»10 
Οµ3535 (οἱ αρ ΕρῖΙρῃ αἱ ἵπ ΡΜΙ]ος) αἰδδ Απάό είρ Ατο...ς ἴμπ Τί 
οιυδε επι τ. γ. οππι ΑΡ 1. 6. Τ. 28. 49. το. 91. αἱ πια (π Ἠ5 εἰ. 98.) 

Απάα εἰθαν | ουτε υποκ. επι Β 4. δ. 14. 18. 19. 26. 27. 29. 90. 51. 

89. 96. 96. 8τ. 92. 98. 94. 96. 91. 989. αἱ ρΙαδῖ0 (η Πὶς εἰ. 98.) Οταί 
ἈΑπίο Απάο οίρ Ατα...ς Ἱμῃπ ΤΙ ουδε υποκατ. οππι ΑΡ 1. 6. 7. 28. 49. 

το. 91. ΑπάΒ οἰῦᾶν.... Ν 19. 493 94. αθἰἩ οπι ουτε υποκ.τ.γησ. Επάσπι 

1. Απάᾶᾶ ροδί ου, βλεπ. αυτο Ρροπ | ουτε βλεπ. (8ἱο.αί. Τη) οτι ΝΒ 

οἰδάσπι ({1ἱρϊπία) 4ποξ αἆ ουτε επι ποϊανΙπηιθ (1ΐέοπῃ 98. αἱ 16.) Οταῦ 

απία Απάς δἱΡ Αταίμ. ΑοσθαΙέ Α, 868 15 {οίαπι ν6τΒΙπῃ 4. ἵπ θαθπι 

νοτΏα οππι ν. ὃ: οκειπίεΠπι ΟΠ ...ς ΤΙ ουδε βλεπ. οτι ΑΡ 1. 6. τ. 28. 

49. το. 91. ΑπάΣ οίθαν :: ραΐθεί ρτο 8ο ἰεδίῖτπι ταίῖοπο απί {6γ ουτε 

απί ουδε ἴθγ οἀσπάππι 65956. 

4. Ύδιβδαπι Ἠππο ΟΠ1 Α 98. | καν 5ἶπο εγω ουπΙ ΝΡ 1. 19. 98” 96. οοΡ 5γτ 

ΑΥΠΙ αθἰἩ Ο12)555 (αἱ αρ ΕΡρΙΡΗΟ50 οἱ ἵπ ΡΗΙ]ος3) Απάῦζαν Ἠῃδ.,..ς Τη 
ΤΙ καν εγω ειπα Β αἱ Ρίο νο Απά8 α{ὸ Αγο (Οτ]πί 5,106) Ῥτίπι α]., Ἱέοπι 
ΑπΠάΡ καγω | εκλαιον θἱ, ΝΟ... Ν” εκλααν 5ἱο | πολυ (αΡ’) οπι νη 
(πολυν)Ρ αἱ5θ ΑπάοπΙἃ Ατο, ἵζαεπι πιιζέωπι νς ΟΥΡ" Ρτῖπι α] ... ς πολλα 

εππιδ... 1. αγπιοᾶᾶ αθίἩ πολλοι, «ΟΡ ΟΠΙΠΕΡ... ΟΥ3935 (εί αρ Βρίρ] 
οἱ ἵπ ΡΗ1Ι) αἱ ΟτΙπίὅ05 Αγα ΗΙ]5 οπι | ευρεθη εί. Οτ9535 Ουρ είο 

εν” ευρεθήσεται (ΠΟΠ 1έαπιο) | ανοιξαυ δἶπο αἀἁῑίαπι οἳπι ΝΒΡ αἰάθ 

νρ «ορ 87 απιαδό αθίῃ ΟΥ Απάό Αγο ΟΥΡ ΗΙΙ5 εἰὔή Ῥτίπι (φιά αρεγῖ- 

γεί ἴἰθγωπι αμέ φοΐυετεί εἰφπασιῖα εἴιδ) ΑΠΟΠΥΙΙΔΙΒ αἱ... ς (- αυ Βα) 

β4ᾷ και αναγνωναι επ1Ώ 1. 96. 49. 91. αἱ αππιζὰᾱ α]ἷα Απάᾶ Ρ Όαν ῃ ουτε: 
98. Ατθ ουδε. 1,ήῦοτα ΟτΙπε: 3 5εᾶ εφο Πεδαπι, δα{πι Ρειρεης ὅ εἑ υεπῖέ 
φιάαπι αἆ πιο εἰ ἀπ: ΔΙοζῦ ΠἼετε οἵςο. 

6. ο λεων ο 6ἳ. Ο12555 (εἰ αρ ΕΡΙρΙι εί ἵη Ῥμ[]ος) οἱῦ 05 ϱεἰ5Τ Ειιβάθτη 586 
Ἐρίρ]1044 οίο... ν 14. 98” οπι 9566. Ῥταείοτοας (-- αὉ Β72) αἲά ων 
ουπι 1. αἲ 2 ΑπάΡ: οΠΙΙΒΙΠΙΙ8 ΟΠΠ ΝΑΒΡ αἱ ρἱαςδῦ ΟΥ Ἐτ5δ Βρῖρη Απά 

α οὖαν Αγα, ἴίοπι να (1εο ἄε ἐγῖῦιι) αίο | δαυειδ (49. ΟΥ αρ ΒρὶρΙι Ῥταετα 
του): οἱ αἆ Μι 1, 1. | ανοιξαι «πι ΝΑΡ 1. Τ. 98. 56. 98. 49. 61. Τ9. 

4,4 

απ 4ο, 9 Α 



τ, 1Τ 

1, 4. 4, 5 
Ζαο]ι 4, 10 

4) 858 

954 ὤρθι ΑΠΟΚΑΛΥΨΡΊΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

. 3 3 ῃ - ; Δ - ; ῃ Δ 
ϐ Καὶ εἶδον ἐν µέσῳῷ του Ὀρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζωων και 

3 ΄ ως σ / ἐν µέσῳ τῶν πρεσβυτέρων αρνίον ἑστηκὼσ ὧσ ἐσφαγμένον, ἔχων κέ- 
Ν ΄ - 

ρατα ἑπτὰ καὶ ὀφθαλμοὺσ ἑπτά, οἵ εἶσιν τὰ ἑπτὰ πνευµατα τοῦ 
” 3 / 5 - Ν - ασ ΔΝ 2) 

θεοῦ ἀπεσταλμένα εἰσ πᾶσαν τὴν γῆν. τ καὶ ᾖλθεν καὶ εἴληφεν 
-- - -” Ν . νο, 5, 

ἐκ τῇσ δεξιᾶσ τοῦ καθηµένου ἐπὶ τοῦ Ἀρόνου,. Ὁ καὶ ὅτε ἔλαβεν 
Ν / Ν Ν 1 / / 

τὸ βιβλίον, τὰ τέσσερα ζῶα καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρεσ πρεσβυτεροι 

91. α1 νρ «ορ ααί ΟΥ9535 (οἱ αρ ΕρίρΙ εἰ ἵπ ῬΗί]ος) οὐϊπί 5,10 Απᾶ 
3 Όαν 0Υρ255 ΗΙ5 αἱ]... αρ’ ΤΙ ο ανοιγων ουπι Ὦ α1”Ό {οτε (90. ο 
ανοιξασ) Απάᾶς Ατο. Πί6πι ΒΥΥ αγ {ἷε αφετίεί (αί 19. ανοιξει), Ἐβάεπι 

(1 ρεγϱ) και αυτοσ ηνοιξε | τασ επτα σφρ. ΕΝ ΑΒΡ 1. αἰδό ἔετο απι 
{ὰ {οἱ Πατ] οπηπ]αεἨπα ϱ0Ρ αγπισᾶᾶ Αγγ αθί ΟΥ3935 (εἰ αρ ΕΡΙρΗ οἱ ἴπ 
Ῥμή]ος) ΑπάᾶδοΡαν Αγο ΠΙΙ5 Ῥτίπι α]...ς (Ξ αὖ Α2) Ῥταεπι λυσαι 
ο, ν αἱ ὃ νος]ν ἀοπιῖᾶ 11ρ58 αππιΖοἩ ΑπάΡ ΟΥρ25 Οτίπέ Ἠ]ογάαα 12 Ἠαγτη 

ϐ. και ειδον (ειδ-- πἲ ΝΡ οίο, ΤΙ ὃ- ο. 96. 93. Απάναν, Ὦ 7. τδων) βἶπο αᾱ- 

ἀἴίαπι οππι ΚΕΡ 1, αἱά 1ρβδ' «ορ 8ύτ απ αθίῃ Ἠίρράαπ 30 Απάοππη Αγρ 

1η ήπ{ 356 ΟΥ ρ291 Ῥτίπι Μαἰεγηρτοξ 1οΡ 49 (οἆ. Β1β) ... Αοπι... ς(-- 0 
Φα) αάά και τδου οππῃ Α (ν]άθ απ{ε) ὃδ. 9Τ. 13 ν6 (εί. απη {ια οἱς) | 
εν µεσω Ἠἱ8 οµπῃ ΝΒΡ αἱ οπΙμΥΙ είς... ΤΙ εµµεσω Β18 οππι Α | εστηκωσ 
σπιν 1. τ. 28. 2. 90. δὲ... ς Τη Τί εστηκοσ εππι ΑΒΡ αἱ] Ίοηρε Ρ]α, 

Ἱίε Οτ3153 ΗΙρράβα 30 οίο... ΑπάΡΑν οπι | ωσ οἱ. Ιππί356 Ον οαἰς: 

81. 50. 96. απ Πιρρά απ 39 οπι | εσφαγμενον: Τ. 91. 99. 989, ΑπάΡ εἰ 

ρανἈ εσφραγισµεγον (ΑΠΡ εξ. ἵπ οοπι, 58εᾷ ποπ οοπγεπῖέ οοπ{εκ{α1) | 
εχων «πι ΝΑΗ Τ. 28. 90. 99. 9θ.... ς Τη εχον εππα Ρ 8] Ιοηρς Ῥ]ι είο 

[οἱ ευσιν ουπι ΝΑ 1. 98. 51. 8Τ. αἱ ΑπάΡ οἱῦαν, (ΝΙ 4ο ΤιαϊπΙς ἀεβ- 
πἰθά πα: οσι{ο δεγέεπι ιζ διηιέ δερίεπι αρίγι) ... Ὁ΄ α εισυ 6ΝΠΙ Β 

β145 {εγο (41. 9Τ. ατινα) ΑπάΔ είε Ατο | τα επτα οΙΙη ΝΕ α] Ρρ]εν νρε]ε 

απ". ἀαπι]ά {οἱ Παν] ααεμπι Ί1ρβς σοΡ 8ΥΥ ατπι ἨΙρράαη 30 (οπῃ τα( 
ΑπάΣ ορ Αγο ΠΙπί256 ΟΥρ29Ι Μαίσνη (πὲ απίθ) Ῥτϊΐπη Ἠασπι α) ... Πω 

οπι επτα οπή Α 1. 19. ΑπάΡᾶν απ” {α αχ] α]βεμπα αθ{} αποπγηδυς | 
πνευµατα του Όεου Ίου ογάἶπα οππι ΝΑΒΡ αἱ ρ]ᾳ840 νο τε]] Η{ρρᾶαα 30 

ΑπάστιἩ Αγο Π]αί οἱο...ς (-- 6ὐ Βσ) του Θεου πνευµατ. εἶπι 1. αἱ ὃ 

Γ-απ. εισπασ. τ. γην 8Ίπθ τα αγβ]οι]ο οπΠ1 ΝΑΒ αἰ{ὸ έετο ΑπάΟ ϱίΡ Άγα 

εων ς Ῥήαθπη τα επι 1. τ. Τ9. αἱ Ἡϊρράαπ 30 ΑΠά8 εἴῦαν | απεσταλµενα 
οµπῃ κ 98. 49. οἶδαπε βἶπα αγ{]σοπ]ο, 1ΐθπη ΡΥβ6ΠΙΙ58ο τα (αέᾳιο Βὶς ς) 1. 

το. α19 ΠΗΙρρ Αμπάς είβᾶν, ΒΙπΙΠ {εν Α απεσταλµενοι, τί Ἰωπ ο]αΙ{... 
ΤΙ αποστελλοµενα (5ἱπ6 αγε]ει]ο) οππη Ὦ αἱ Ρ]1βῦ5 Απάό εἰρ Ατο, Ιΐθπι 

αὖ΄΄ Ρρτααιηῖδ5ο τα επι Τ. 8. 9. 19. 16. ΝΙΠ ἀαβπιαπί Παπ: ρε 

αεί πιἰεκὲ (Πν τί ἀὐηιῖςαῦ). Ῥ πο Πᾳιαί. 

Τ, ειληφεν 5ἶπο αἀαἴίαπι ΟΝΠΙ ΝΑΡ α]:0 (αἱ Β, 5οᾷ αάά την) απηΣ Πατ!” 18 

4 δι ΑΙ ολα Απάραν οἰοῦ.,.. ς (000) αἆά το βιῤλιον ουπι 11ης 

τ. 96. αἲ Ὦ απ”. Πρςῦ: {91 οορ ϱγχ ΗΙρρᾶδη 30 ΟΥΡ 31 Ῥεϊπι Μαίετη (αἲ 
απ{) αἱ]; Ἰΐοιῃ 56ᾷ Ροβί επιτου Όρονου Ρο 98. νβε]θ {α ἀαπηῖᾷ α118 οσα 
Απάς” αἱὰ οίρ Αγα | του (Νἲ τησ) καθηµενου: ΟΥΡΣ31 Ῥτίπι Ῥταθιι 

ἄῑεῖ 

δ. τεσσερα 61Π1 ΝΑ... ς τεσσαρα 61ΙΠὰ ἩΡ αἱ ΟΠΠΥΙ θίο | εικοσιτεσσα- 
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2 3 / 2 ω 3 / 2 ιό )ά Ν / ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, ἔχοντεσ ἕκαστοσ κιθάραν καὶ φιάλασ 
-- ’ ’ ο .] [ά Δ .. ς / 

χρυσᾶσ γεμούσασ δυμιαμάτων, αἴ εἰσιν αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων. 
ΑΛ ᾧ 2) κε ω / 

9) καὶ ἄδουσιν φδὴν καινην λέγοντεσ᾽ ἄξιοσ εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον 
Δ -- στ . Ας} -- 

καὶ ἀνοῖξαι τὰσ σφραγῖδασ αὐτοῦ, ὅτι ἐσφάγησ καὶ ἠγόρασασ τῷ 
- - 2 η -- Ν ’ Δ ” Ν 

Όεῷ ἐν τῷ αἱματί σου ἐκ πάσησ φυλῇσ και γλὠσσησ καὶ λαοῦ και 
. ο. / 32 Δ -- -. ες - . Ν 

ἔθνουσ, 10 καὶ ἐποίισασ αὐτοὺσ τῷ δεῷ ἡμῶν ῥβασιλείαν καὶ 
-- Ν / Δ » . ωχ Ν ε 

ἱερεῖσ, καὶ βασιλεύσουσιν ἐπὶ τῇσ γῆσ. 11 καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα ὧσ 

ρεσ: Ε 1. Τ. 8. 98. 92. 99. 96. 96. 97. 98. αἱ κδ’ | επεσαν ο. ΝΑ 1. Τ. 9. 
26. 21. 49, 49... Β α11οηρορ]α ΗΙρρᾶΔ3 30 ΑπάΟΙΙΠ Αγθ επεσον | εχον- 

τεσ εκαστοσ: Ἀ εκαστοσ εχοντεσ: ΗΙρρ οἱ εκαστ. | κιθαφαν ο. ΝΑΠΡ 

α140 «ορ ΒΥΥ αΠΠ αθἰμΠΙΣ αγθ Απάδ3Σ οἱό Αγο ΗΙΙΡ5 130 (οά νεο σ5),., 
ς κιθαρασ επι 1. Τ. 29. 96. 49. 51. 91. 96. αἱ να ΗΙρρ ΑπάΣ3 οίρ εἰ 

Ραν Ατο ΟΥΡ 31 Ρτῖπι Μαίενη (αἱ απ{ε) αἱ | χρυσασ εππι ΑΒΡ αἱ (απέαπα 

.ΠΟἨ ΟΠΠ ΗΙρράςη 30 ΑΠάᾷΟΠΠ Αγο... Ν χρυσεασ | α εισιν οππι ΝΕ 96. 
819... ς Ίωῃ Τϊ αι εισιν οππῃ ΑΡ αἱ Ρ]ε; ΑΠάΟΠΙΠ Αγο | αι προσευχαν 

ΕΙΙη ΝΕΑΗΒΡ 1. 28. 96. 98. 4Τ. 49. 51. το. 91. 96. αἱ οορ ΠΙρράδν 30 

ΑπάΣ Ρ ῦαν ο{οἳ” Αγα. Οοπβτπηαί ΟΓ2155 τὰ δὲ Θυµιαμ. εἰσιν αἱ πρ. 
τῶν ἁγί. εἰδ510 καθὰ γαρ ἰω. ἐν ἀποκαλύψει φησί, Φυμιάματά εἶσιν 
αἱ πρ. τῶν ἁγίων ... κα 6. 14. 36. 90. 8. 89. 89. 84. ὃδ. 40. 6τ. 90. 
92. 94. 95. 9Τ. 98. αἱ πα ΑπάΟἘ οἱη αι. Οοπβγπιαί Ματ χαθὼσ καὶ 

ἰωάννησ ἐμήνυσε, τὰ θυμιά. τὰ ἐν ταῖσ φιάλαισ τῶν εἰκ. τεσσ. πρεσῇ. 
προσευχὰσ ἁγίων εἶναι φράσασ... 9. τ. 8. 19. 91. 99. 41. 49. 48. 50. 
92. 99. προσευχων 

9. αδουσιν: Α αὐωσιν | τω Θεω: Ροη Ροβί ημασ (ν]ᾷε Ρο5) 16. 91. 94. 

ὃδ. 99. 8τ. νο αἲπι ΗΙΡρ Απάδαν ε{ό Αιιβῥθες πιοῦ1 Ῥτίνη αἱ; αθιἩ ροβέ 
εντ. αιµ. σου... 1. Πατ] «ορ ΟΥρ1 Επ]ρνοί ρταεᾶ 515 Ἠαγτῃ οἱἩ. 

Ῥταείετεα ς 183 η α4ᾷ ηµασ ο. 8ΒΡ (1) αἱ Ίοηρο Ρ]ὰ (ἐορ) Απιάἃ αἱρ 

Άτθ (ΟΥΡ α1), 1επι αἱ ἰθδίθΒ απίο τω ΌΘεω ΡοἩ (ν]άο απίθ) ... οπι]ρί- 

πιπβ (οἱ. Τωπθᾶ πηαῖ οἳ 399) ουπι Α 44. (ᾳαἲ τω θεω ημων λαῦ εί) ααἰ] :: 
πηλίονγςα απιο(οχ]{αίαο ταν 8ἱ απῖς αά αῑξ απάτη απ ους αἲ αδθαππρίο 

νετςι 6ο απῖ βεαι!έαχ ποη ν1άείαχ {εγχῖ Ρο556. 

10. αυτουσ οππι ΝΑΕ 1. αἱδ9 {οτε απι (εὐ αἱ αρ ἨΨίδί, αποά εκ Τνααν. Να]]α. 

νάΐτ Παπβῖβ5ε) «ορ 5ΥΥ αὖπι αεί ΑΠάΟΠΙΑ,,, ς(-- 0 ὦσ) ημασ οπίη ὃ 

νρβε]θ ᾗι ἀοιηῖᾷ {οἱ Ἱατ] 1ρ88 οπαπ]ασμτη ΟΥρ251 Ἐπ]ρ (αξ απία) Μαίαιπ 

(αἱ απίθ) Ῥτίπῃ αἱ Ατο (αἱ εοτίο εα[ίαβ ϱδί) | τω Φεω ημων οτη ΝΗΡ αἱ 

οπηπνῖ νρ τε]] (εμας Γεοδὲ εω εἰ πι γεφιάπι εί θαοεγώοίες εἰ γε(ες) 

ΑΠ4ΟΠΙΩ Άτα ΟΥΡΣΟ1 (εί /Γεοῖδέέ πο ΓΕ(/ΤΙΠι ἆθο ποδίγο δασεγζοξέδῳμε Τε- 

οί) Μαίετπ (αΏὶ απίθ) Ἐπαὶς (αὈἱ απίθ) είπα α]... ΤΙ οπι οππι Α. | 

βασιλειαν (9’) εππι ΝΑ νΡ ϱοΡ ΟΥΡ (νἰἀρ απίθ) Ριΐπι Ει]ρα]...ς 
βασιλεισ επ Β αἱ οπιηῦ1 ΑΤΤΩ ΦΥΥ αείἩ ΑΠ4ΟΠΙΠ Αγο | ῥβασιλευσουσιν 
(ει. αὐ 5) ουπι δρ 1. 2. 4. ὃ. 6. 8. 90. 91. 95, 96. 4π. 49. 50. το. 89. 

5τ. 91. 96. 9. 98. α11θ {οτο απ [απ Πατ]. {οἱ 11ρΑ5” οπιπ]ᾶεµπα ϱορ Απιᾶ 
Ρο ῦαν Αγεσοπι ΟΥρ231 Ειὶς (αδῖ Ἀπίθ)... αρ’ Ίω ΤΙ ῥασιλευουσιν 
ουπῃ ΑΕ Τ. 14. 98. 99. ὁδ. 98. α)”ὸ {εχο βΥΥ Απάδ.... ς(-- αὐ 572) ῥα- 



9, 16 
αν”, 1υ 

π, 10 
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Ν : / ος / κ. / Δ - / Ν - 

φωνὴν ἀγγέλων πολλών κύκλῳ του θρύνου καὶ τῶν ζώων και τῶν 
/ όν α αὶ λ ο ῃ ές λ 

πρεσβυτέρων, και ἡν ο αριῶμὺσ αὐτῶν µυριάδεσ µυριαδων καὶ χι- 
, : -- η ὃς / 

λιάδεσ χιλιάδων, 19 λέγοντεσ φωνῇ µεγάλῃ΄ ἄξιόσ ἐστιν τὸ αρ-. 
.- Ν ν Δ - . 

Φί0ν τὸ ἐσφαγμένον λαβεῖν τὴν δύναμιν καὶ πλουτον καὶ σοφίαν 
Ἂ Ν Δ λ λ / λ 2 / λ ο / 

καὶ ἰσχὺν καὶ τιμήν καὶ δύξαν καὶ εὐλογίαν. 19 καὶ πᾶν κτίσμα 
«ἱ - 3 . Ν ων . - Δ ς / - . Ν Ν 

ὃ ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῇσ γῆσ και ὑποκάτω τῇσ γῆσ και ἔπι 
ι- / Δ 2 . μ’ λ : ο 

τσ Φαλάσσησ καὶ τὰ ἐν αὐτοῖσ πάντα καὶ ἤκουσα λέγοντασ᾽ τῷ 

σιλευσοµεν οππὸ νρ6]ε ἁσπι]ᾶ 11ρ8ή” 6. (α1π πί γε(πεπέ) Άτο (Ῥτίπη 

γευπανίπιις) Μαίετῃ (α01 απ{ο) ΠἩαγτα 

11, ειδον «ΙΠΙ ΝΡ 4] Ρ]6Υ οίο .... ΤΙ τὗον ο. ΛΕΒ (ιδων) τ. 14. 92. Απάναν | 
ὡὧσ φωνην οι κ” 6. τ, 8. 29. 51, 9ὅ. 90. 98. 51. 8Τ. 91. 95. 94. 90. 
96, 97. 98. αἰ50 (οχο Αγγ ΑπάαοΡ Ατο Εα]ρίαυίαη ΓΓαρτη 4 Ομβεῖοά αἆ 

Ἱ, . (η ϱ5 1. Βαοί Ιεοίϊο)... ς Ίμῃ Τϊ οπι ὧσ οππῃ ΑΒΤΡ 1. 14. 49. τὸ. 

αἱ νὶκ τηα νς «ΟΡ ΑΥΠΙ αθί Απάῦαν Ῥείπῃ αἱ | κυκλω οπΤη ΝΑΡΡ α]δύ ἔογα 

Απάσπιπ Άγο...ς (-- 0 81) κυκλοθεν οσπι 1. αὶ ἳ | και τω» πρεσβι- 

τερων: 1. οἱ (Έναβπῃ 4ο 51ο Ἱ. 6. οοηθα]ία νρ εἆ και πρεσῴ.) | και ην 

ο αριθμ. αὖτ. κυρ. μυριαδών οππῃ ΝΑΒΡ αίο .... ς (ΠΟΠ Ἱΐέθπι ςὲ αὐ 52) 

ΟΠ1 ρ6ί οΥΥΟΓΕΠΗ Ργαθοιιπίο 1. (οί ΕΥΑΡΠΙ); 5ο Τονοτα Υρ (είσιο οπιςΒ) 

ΟΠ1 µυριαδεσ µυριαδων και, οἱ ὃδ. ΑπάΌαν οπη και χιλι. χιλιαδων». Οἱ 

Ῥτίπη οἱ εγαέ πιπιεΥἹ18 εογτίπι πιζζέα ποτ ζέτπι πιέέγιιο ἑπππιπιεγαδέζύπα, 

19. λεγοντεσ: 98. 98. 97. λεγοντων», Ίΐεπι νρ Ῥνϊτη αἱ ἀῑσεπέίιπι | αξιοσ 

ο" Α... ς]μῃ αξιον ΟΠΠ ΝΕ αἱ οπιΠΣΙ αίο (5 Ια{ε) | εσφαγµενον: 98. 

εσφραγισµεγον | την (56. οπι) δύναμιν: ΑΤΠΙ ΟΠΙ (αΠ8 ΟΠΠΙ και 54) | 

πλοιτον ΟΤη ΝΑΡ 1. αἱ βαΐέ πηι Απάα αίρ... Β τ. 8. 14. 99. 91. αἲδὸ 

Απᾶς εἴθαν Ατο ῬΥαθΠΙ τον 

19. ο (Ν το) βἶπο εστιν οππι ΝΑΒ ϐ6. Τ. 8. 14. 29. 91. ὁδ. 91. 92. 99. 94. 

96. 9τ, 98. αἱ2ύ {οἱ «ορ Αἵθ...ς (4509) αάά εστιν εππι Ρ 1. 28. 90. 
96. Απ. 49. πο. 9τ. 96. αἱ πιαὖῖ ΑπΠάΟΤΩΠ, 1ΐ6πῃ φαε πι οαεῖο εδ ΝΕ, 5εἆ 

Ῥνίπα φιιαε οδέ ὑπ οαεῖ | επιτησ (16. 28. Τ9. οἱη) γήσ ΕΠΙ ΝΑΒΡ 31 

Ρ]1535 νρ ο0οΡ 5ΥΥ ΑπάΦΡ ναν Ατο...ς (-- αὐ Αη) εντη γη ευπι 1. αἱ 

νἰκ τη αΥΠ1 ααίἩ ΑπάΣ Ῥεϊπι (ὖπ ἐεγγα; εοπίτα νρ ερεν (εγγαπι) | και 

υποκατω τησ γήσ οπή ΑΒΡ αἱ Ρ]οτ νς 85ΥΥ αθίὮ ΑπάΟΠΙΣ Αγο Ρτ]πῃ 41 

«Ν19, 14. 89. 4Τ. 95. {α «ΟΡ αγπι οἳι | επι τησ Θαλασσησ (58. επι 
τη» Φαλασσαν, Ν νΡ ϱοΡ 5ΥΥ Ῥηΐπι αἱ εν τή 0αλασση) βἶπαο αἀἁ[ἴαιη 

ου ν 28. 98. 4Τ. το. ο0Ρ 8ΥΥ αὔΙΏ ποἰ]ᾗ Απιᾶς Ῥτίπα Οᾳαββίοάρ»1.... αν” 

1η πἀᾶ εστιν οτι Α 6, Τ. 8. 14. 99. 81. 51. 99. 99. 94. 95. 9Τ. 98. αἱ 

ΡΙ1ς35 Αγο. Τίειι ς ΤΙ αᾶ α (94. ὃδ. 9Τ. ΑπάΦ οσα) εστι οππι Ὦ 1. 

90735 94. 955. 49. 8τ. 91. 96. αἱ α]ῖα (ίοπι 96. βεᾷ ΟΠΠ και τα απαθ 

«οαππέαγ) Απάς Ρ αν; Τίοπι νρ Εα]ρ (αδὶ απίθ) Ἠαγπη αἱ] εί φιιαο δέ 

(9 αἱρ ο5ί) ὅπ πιανὶ (11Ώεγα 199” 6’ εἰ πιαγε, Ρειβεηπίες εί «παε πι «0 

επ) | παντα (8Τ. 98. παντασ) και (Β αἆᾷ παντασ) Ίκουσα λεγο»τασ 

(05. 81. Απάς λεγοντων) οππι Νς 90. 94. 96. 90. 81. 98. ΑπάΟ. Ἀϊπηϊ- 

Πίου 12. 14. 98. 4Τ. 99. Απᾶᾶ καν παντασ (14. 92. παντα) ήχουσα λε- 

γοντασ (14. λεγοντα, Ίίοπι 929)... ς παντα, ηκουσα λεγοντασ εππι Ῥ 

6, 59. 90. αἱ νὶκ πα. Τίοπι 11η παντα ἡκουσα λεγογτα οΙΙΗ Α 1. 12, 
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’ ολ εν / λ ο πα) / ς 2 / αμ. λ λ 
κχαθημένῳ επι τῷ Ὀρόνῳ και τῷ αρνίιῳ } ευλογία καὶ { τιµή και 
« , Ν Δ / 3 Δ »”- Ὑ 3 Ν ΔΝ 

1 δόξα χαι το πρατοσ ἑΣισ τουσ αιω}ασ τω} αἰώνῶν. 14 και τά Ιῦν 4 

-- ” : Φ Φ Δ / ” λ 
τέσσερα ζώα ἔλεγον᾽ ἁμῃν, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεσαν καὶ προσ- 

εκύνησαν. 

η]: 

π ” .. Φι σ ”/ .. Δ τν / /” 3 ” { χ ιό 

Και 1δον ὅτε 190ἱξεΥ τὸ αργίον μίαν ἐκ τῶν ἑπτὰ σφραγί- 
Α΄ 2 "- ; ../ / ε 

δω», καὶ Ίκουσα ἐνὸσ ἐκ τῶν τεσσάρων ζώων λέγοντοσ ὧσ φωνὴ 

412 ΑπάΡΑΝ (Ίξεπῃ ΟΠΠΙ68Ο ηπουσα Απάρ) ... αὐ΄ Τί παντασ ηκουσα 
«λεγοντασ οσπι 2. Τ. 9. 16. 99. 9τ. 98. 48. 49. 50. 51. το. 91. 98. 94. 
96. 9Τ. αἱ39 ἴοτο (40. Ιπδαρεγ παντα απία τα εν αἀά) Ατα. ΑΙπΙΙ]έαν 

ΥΝΡ αΠΟΠΥΠΙΔ36 Ῥγίπ αἱ οΠιπεδ αιιάτοί ἀἄἰσεπίερ. Νας πηᾶβί5 και απίθ 

ηκουσα ακριῖπη 60Ρ αΓΠΙ (ΟΠ παντ.) αεἰΠ. Ὦγχ νετο εἰ αιιζζυζ στιπι φιιέ 

βε(ζεξ 5ιεΥ ἔ]ιγοπιπι ἀῑσεπίεπι :: ππᾶςα {οί {πγβαςθὸ και Απίθ ηχουσα Ρα- 

γΙΠΙ αρίαιη νϊ]άἀεραίας, Ἠϊπο α ἰαδίῖρας Ῥπτ]πηϊ5 οπΙΙβΒΙΠΙ. Ῥγαοίοτον 

Ἀ]1ο8 ο οηα1ξ βοτ]ρίπγα παντα -- λεγοντασ. Ἠϊπε νε] λεγοντα 8011Ρ86- 

ταηῖ, νε] παντασ, να] (5ειναίο και 5δεᾷ ἰγαηβροβίῖο) και παντασ ηκ. 

Λεγοντασ αἳ και παντα ηΣ. λεγοντα, να] (π{ Β) παντασ απίε ηκ. Λλεγον- 
τασ αἀἁῑάετιηί. | επι τω Όρονω οππῃ ΑΗ 2. 6. τ. 8. 14. 99. 90. 8Ι ὃς, 

95. 40 (οπιϊδβο τω) 51. 8Τ. 99. 98. 98. αἱ16 {οχο ΑπΠᾶΟ... ς επιτου 

Φρονου 61η ΝΡ 1. 28. 96. 98. 4τ. 49. Τὸ. 91. αἳ πια Απάξ ΡΌαν Τ]άουν 
Σιπά Ό,Τ4 Αγαο | καιτω αργιω: 60Ρ ΟΠΙ, ΝΕΑ ΑΥΥ ΟΠΙ παι | } ευλογια: Ρ 

οπι 3 | καν το κρατοσ εἴ. Ἁὸ .... Ἀἲ παντοκρατοροσ | των αιωνων βἶπα 

αἀἁἹίαπι «ππη ΝΑΡ τ. ὂψ. 81. 94. αἱ νὶκ πια νµ ο0Ρ ΒΥΓ αἴπι ΑπᾶΟ Ῥτίπι 

ΑΠΟΠΥΠΙΔΗΕ Αα]... Β 1. αἱ {εγο αείμαί ΑπάΒ Ρ Όαν Τα ονδίαα 594 Αγο 
αάᾶ αμήν (Τεγίαχοῦ 11 οι 8ἳέ Ίιοπογ φἰογία οἰαγίίας ἀἰφπίέας Ῥοέεβέας πιο 
εἰ ἔτι βαεσιία δαξοιζογΊίπι, αππεῖι) 

14. τεσσερα 6ΝΠΙ Α...ς τεσσαρα οΠΙ ΝΒΡ αἱς, ΟΕ αἆ ν. 8. | ελεγον ΟΠη 

ΝΑΡ 1. Τ. 28. ὃδ. 96. 98. 4933 Τ9. αἱ ππαῦ1 ΑπάΔ Ρ ναν, 6τ. Απᾶς ελεγεν, 

Ίσα ἀἰσεθαπέ νΏ 8ΥΙ ΑΤΠΙ αθί] Ῥτίτη αἲ.... Β΄ Τί λεγοντα οπ Ἡ 

195 ϱεγθ ο0οΡρ Άτα | αµην οιπι ΝΑΡ 1. 6. 14. 28. 96. 98. τὸ αἱ Απᾶ 
Άρραν,,, Τϊ ΡταθπΙ το ου Ὦ αἱ 0 {εγο Απάζ Ατο | χαι οι 5ἶπο αάαῖ- 

{απα 6ΗΠΙ ΝΑΒΡ 1, αἱ59 {οτε απι {α {οἱ αΙΙ8οπῃ ΑΠάΟΙΠΙΏ Αγο Ο185104Ρ8 1 
(δεᾷ αᾱ Ἡ. ]. αβποβοῖέ: γεδροπαεὐαπέ: Παί ; φιζύιι οοποεδθµηι ῥγαεὐεπίες 

υ{φίπέζ φιιαίέιογ. δεπίογες πι |Γαοτεδ σαζεπίες αζογαδαπέ) ... ς (-- 0 Αα) 

πάά εικοσιτεσσαρεσ ετιπαὸ νρζ]ο ἀειη]ᾶ Ἰιατ] 11ρ58 α]]ασμτη αγπιΖοἩ Ῥγίπι 
Ἠαγι | επεσαν ουπι ΝΑΡ 1. Ἰ. 9. 90. ὃψρ. 96. 49. 97. αἱ Απάς αἱρ... 

Ἡ αἱ ρ]ας50 Απάα εἰθαν Ατο επεσον | προσεκυνησαν 8ἶπθ αἀαῑίαπη ΟΊ1ΠΙ 

ΝΑΠΟΡ 1, α]δό {ετο απι {α ἀαπι]ὰ Ἠατ]” {οἱ 11ρ56: οπιη]ᾶσΏτη ϱ0Ρ ΑΥΥ ατΠΙ 

708 αθί) ΑπάΟΠΙΠ Ατο Οαββίοάβ51 οί αἲ Π. ]....ς (-- αὐ 55) αἆά ζωντι 

(Ε1ο πια]α ναγΙέ Έταβπι Ῥτο τω ζω.) εισ τουσ αιὠγασ των αιώνων 1 

νρο]ο Π1ρφή- (πάά 1ηπβαρον απιεπ) οἱδ' Ῥτῖπι Ἠαγπι 

ΥΙ. 1. ιδον οππῃ ΝΑΗ Τ, 14. 99. ΑπάὐανἜ ,,, ς Ίωη ειδον ο. ΟΡ αἱ Ρ]ον Απᾶ 
86} Ατο | οτε επΊη ΝΑΟΡ 1. 6. Τ. 28. ὅδ. Το. 91. αἱ ἀεπιῖᾶά «ορ ΒΥΥ αΥΠΙ 
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- σος Νορ Μο Ὦ πρ ι / ς 

παολμθ,19 βροντῃσ᾽ ἔρχου. 2 καὶ ἴδον, καὶ ἰδοὺ ἵπποσ λευκόσ, καὶ ὁ καθή- 
2 2, Δ ’ -- Ν -- 

µενοσ ἐπ᾽ αὐτὸν ἔχων τόξον, καὶ ἐδόθ]; αὐτῷ στέφανοσ, καὶ ἐξῆλ- 
-- Ν ο 

Όεν νικών καὶ ἵνα νικήσῃ. 
] ΑΚ ος κά ς 4 .- Δ / ι, - 

ὃ Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγίδα τὴν δευτέρα», ἤκουσα τοῦ 
2) Ν - ., εί δευτέρου ζώου λέγοντοσ" ἔρχου. 4 καὶ ἐξηλθεν ἄλλοσ ἵπποσ πυρ- 

/ Δ - / ” - / 

ρὖσ, καὶ τῷ καθηµένῳ ἐπ αὐτὺν ἐδόθῃ αὐτῷ λαβεῖν τὴν εἰρήνην 

αεἴῃ Απάα ὙΠοίογΙπ Ῥτῖπα (οπ1ββο νδον) Ἡαγπα ... Β αἱ {ογα”ῦ νροῖε πι 

{α {οἱ Ἰατ] οπιη]ασἈπι Απάς Ρ Άγο οτι (ΑΠ4ΌΔΝΥ οπη οτε απί οτι, αἴᾳπθ 
Ῥτο τδον εογΓθοίΙπη αδί ιδου) | µιαν: 1. οπι, Ἠϊπο Έταβπι τηα]θ ἓν ο 1ά1ί 

επ των επτα ΟΠ ΔΑΒΟΡ α1:0 {οτο νο 5ΥΥ αεί] ΑπΠπάΣ ο Ρ Αγο Υἱεἰοτῖῃ 

Ῥπίπα 8]... ς (-- 6µ Β7) οπι επτα επ 1. 6. 98. 91. το. αἱ αορΡ σπα 

Απάῦαν { σφραγιδων: αὖ κ οπιίδδαπη β4ρβΙό | καιήκουσα: Τ. 96. Ρεῖτα 

(απ απίθα. οἱ οι αρεγιἱθδεέ ΟΠΙΙ85Ο ον) οΠ1 καν | ενοσ εη: οπηῖββαπι εκ 
ἵπ Ν δαρΡΙ 1ρβε”, Ἱέεπη 91. οπι | λεγοντοσ: Ἀ (ΐοπι 14339. οσ τεβοχῖρ ἔαπη) 

ΒΥΥ Λεγοντων, Α Ῥοδί βροντησ ΙΤΑΠΒΡ | φωνη οἵη ΑΠΟ αἰάὸ {οτο (7. 

5Τ. 95. αἱ φωνῇῆ, αἱ οἰϊαπα ἵη Αγοίμα οἹίαπι εί γα]]α ργαεοαρῖθ) ΑπάΣ 

οἰό Ατα...ς (-- αὖ Βσ) φωνησ ουπι 1. 6. 81. αἱ ΑπάΡρ οἰθαν ... Ν 

96. 91. φωνην, Ίἴεπα να οἳ (ΟΠΠΊ580 ὦσ) ΤΠΙ | βροντησ: ΑΔ αἲᾶ λεγοντοσ, 
ν]άθ απίο | ερχου βίπο αά1ίαπι (αὐ’) οιπι ΑΟΡ 1. 9. 10. 1Τ. 19. 98. 

δθ, ὃτ. 98. 4τ. 49. τὸ (ᾳπἱ ὧσ φωνη βροντ. Ρο8ί ερχου Ροπ) 91. 96. απι 

ΥΠ αγθ Απάα εἴῦαν (αίᾳπο δῖς ε{. 60ΟΥ) Α1Θ... ς(Ξ- αὐ Β4) αά καιβλεπε 

πα ὃ, Ἰέεπι 68 87 καν ειδε ο. ΝΕ 6. Τ. 8. 14. 29. 81. 35. 91. 95, 98. 94. 
96. 9Τ. 98. αἱ Ρ]19”0 Απάξ αἵῬ, Ἰοπι εὲ υἷᾷε νρε]θ {α τε]] (ργαοίαυ απ) 

«ορ (5ΥΥ εἰ οἶᾷο οπηΊβ5ο ερχου) 8είΠ (οπ1ἱ850 και) ΨἱοίοτΙη Ῥεῖπῃ αἱ 

9. και τδον εππι ΑΟ Τ. 96. Απάῦαν, Τίεπι ς 11η και ειδον οπι ΝΡ 1. ϱἱ δα 

ππὰ Απάᾶ οἱρ. Τίεπα εἰ υἷζί νρθ]θ απι Παν] Ηρ8ή- 5: αἰΙ6ΜΠΙ ϱ0Ρ ΑΓΙΗ 
ααίμ ... 6099 οππη Ὦ αἱ59 ἔογα {α ἀθιπίά Πατ]” {οἱ 11ρ56. ΑπᾶΟ Αγο Υἱο- 

{ο Ῥτίπῃ Ἠαγπα | επ αυτον οπΠΙ ΔΑΒΟΡ 145 (εγο ΑπάαΣΣ Ρο ῦαν Αγο 
εκδ {-- 6ὐ Φα) επ αυτω ειπα 1, 92951 αἱ Απάα" |. νικων: Α ΙΤ ο νι- 

κων | και (36. νο αἲπι Απάδὲν οπι) ἵνα Ἠικηση (1. 28. 86. Απάῦαν ψι- 

χησει) εἰ. ΤαγίθοΤοἩ 15 (αοοῦρᾶ εἰ απιφεῖμς υἱοέογίαε 6ΟγΟΊιαΠι Ὢγοσεεπς ὕι 

οαπᾶίζο εφιιο αἱ υἰπσεγεί): ν και ενικήσεν ... 99. 9θ. αἀᾷ και εγικησεν. 

ος Ῥτίπι: εἰ εωτό αἱ υὔπσενεί, εἰ υἰοίοτ εττέ. 

ὃ. την σφραγ. την ὃδευτερ. 6ΙΠῃ ΝΑΟΡ 1. 6. 19. 94, ὃδ. 49. 87. Απάᾶσ είδαν, 
Ίίεπα ἐφιζζωι (5ἰπασιίιπι) εεσιµπάμπι νδ «ορ Υἱεοτίπ Ῥτίπι α]...ς 

(-- αὖ Β2) την δευτερ. σφραγ. οππα Ἡ αἱ ρ]εν αθἰ]λαίῖ Απᾶα ϱἱρ Άτε | 
ερχου δίπα αἀάῑίαΊη 61ΠΙ ΑΒΟΡ 1. 2. 0. Τ. 8. 14. 16. 28. 29. 91. 96. 9δ. 

49. 51. 91. 99. 99 -6. 96. 9τ. 98. αἱ ρ]11850 αἴη Γα οπιπ]ᾶσλπι ϱΥΥ ΑΥΠΙ 

0} ΑΠάΔ οἱναν.,., ς(-- αυ Β2) αἀᾷ και βλεπε επι} Ατο (οκ 1ρβο οὐ- 
ἀϊσο 0), 1ΐ6ιη κ 94, ὁδ. 99. 40. 48. 9τ. 94. Απάξ οί και ιδε, Ιέοπι εἰ 

υίᾷε νβε]θ ἀεπιῖὰ {οἱ Ώατ] 1ρ558 σορ αἲπΙΠδό αθἰ{ῃ (οπηί5βο και) Υἱοίοτῖη 
Ῥνίπι αἱ 

4. και εξηλθεν: κ 94. ὃδ. Απᾶς αἱΡ και ιδον (5ο ν; τε]] ειδον) και τδου 

εξηλθεν | πυρροσ ουπα πο 90. 4τ. 48. 4933 50. 91, 95, 9433 96. 9Τ. 98. 

Ἀὶ παπι ΑπάΝ οἱ Αγο. Τίοπι 211185 νο γι ΒΥΥ ααἰ]ΡΡ (6ί1ο ης ὖι 
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3 αά τω 0: 3 / / αν τιν κά 3 . / 

ἐκ τῆσ γσ καὶ ἵνα ἄλλήλουσ σφἀξουσιν, και ἐδὀθη αὐτῷ µάχαιρα 

μεγάλη. - 
] Κ. γή ” Γι -” Δ ’ ” ο» 2) 

αι ὅτε ἤνοιξδεν τὴν σᾳραγῖδα τὴν τρίτη», ἤκουσα τοῦ τρί- 
/ ῃ η κο δες νο / ν Ἔ 

του ζώου λέγοντοσ' ἔρχου. καὶ ἴδον, καὶ ἰδοὺ ἵπποσ µέλασ, καὶ ὁ 
/ 5. ΜΜ] 2 Δ 3 Ν 2 υ α 

καῦθήμενοσ ἐπ αυτὸν ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτου. ϐ καὶ ἤκουσα 
« ." ’ ” .- 

ῶσ φωνῆν ἓν µέσῳ τῶν τεσσάρων ζώων λέγουσαν᾽ χοῖνιξ σίτου 
δή / Ν ο. ρ ) - , . λ ν΄ ο) Ν 
ηναρίου, και τρεῖσ χοίνικεσ κριθῶών δηναρίου᾽ και τὸ ἔλαιον και 
Ν σ ο νο ; 

τον οἶνον µη αδικήσῃσ. 

[ὰ] 

πεποζειζ πε ἐπί) Ψποίονία Ῥτίπι α]. Οἱ οἳ. Τοτίραά 5ο παπι οἱ αροςα- 

1Υ)8ΙΦ οἰγία{ ε( πο πιοΓΤΘΤΗ, ΓἩ65εο αππίεπι ργαεΠΙαίογθπα Ἱππροδαϊδν... Α 

ΒΡ 1. ϐ. π. 8. 14. 99. 91. 9τ. 92. 943 96. αἱδὺ ἔεγο «ορ (8εί] νὶἀςθ απίε) 

Απάς εἰῦᾶν πυροσ | τω καθηµενω: Α εντ. καθ. | επ αυτον ουπι ΝΑΒ 
ϱΡ αἱ ρ]αβ30 ΑπάαἘΣ οῬαν Ατοα...ς (- 6ὐ Βᾳ) επ αυτω εἶπα 1. 29. ὁτ. 

αἱ ΑπάΣ3Σ αίρ (Βποίμαί Ιεοίῖο εἰ. ἵη οοπι) | εδοθη αυτω αἳ. Ἁ”ΒΟΡ είο 
(νρ εἰ «ιά δεᾷεδαί 5ιφεΥ ἐἴζωπι, ἀαέωπι δὲ εἰ μὲ δµπιεγεί; Ῥτῖπι νετο εἴ 

ΑΠΟΠΥΠΙΔΗ6 οὐ δεζεπιέζ βιῤεν ειιπι ἀαέιι εδί αἱ): ΝΕΑ 81. οπι αυτω, Ἠῖπα 

Ώπ [αυτω] | εκ τησ γησ ουπι Ν”ΒΟΡ αἱ {εγα”0 Απάδ οΡ Αθ, {επι ἄενρ 
ΒΠΟΠΥΠΙΔΙΡ Ῥτίπι ... ς(-- 60 Βᾳ) αποτ.γ.οαπι 1. 96. αἱ αἰία ... Νὸ οσα, 

Ίέεπι 4999 Τωη οπη εκ οππη Α Τ, 16. 99. 46. ΑπάῦΌΑΝΥ | και ινα ΟΠΠ ΒΑΟΡ 
1. 95. 56. 98. 67. αἱ νρ εντ Απάς οἶθαν Ῥτίπι αἱ]... 4909 και οσα Β 
α] {αγαῖῦ οϱ0Ρ ΑΙ αθίι Απάα οί Άτα | σφαξουσιν οΝΠῃ ΑΟ ὀθ....ς 

σφαξωσι οΙΠΙ ΝΒΡ 1, αἱ ρ]ε; ΑΠάΟΙΛ Αγε (5εᾷ 6. 285. τ9. Απάᾶ κατα- 

σφαξ.) | µαχαιρα μεγαλη: Α µεγαλ. µαχαιρ., Ίἴθτ 60 αθί] 

. τ. σφραγ. την τριτήην ΟΝΠΙ ΝΑΒΟΡ αἱ ρἱιδῦ Απᾶς Ρ Όαν Ανγο, 1ίεπα να 

60Ρ αἲπ Ῥτϊπῃ 8]... ς (-- αὖ ΑΒ) τ. τριτ. σφραγ. οι 1. 96. 98. α1 
αθίἩ. 1ήρετε πηπίαπί 28. Τ9. 50. ΑπάΔ: καν ηκουσα αγεωγµενησ τησ 

τριτησ σφραγιδοσ του τριτου ζωου. | ερχου 5ἶπο αἀ ία (97) οσα 

Α0Ρ 1. 4 Τ. 10. 16. 1π. 28. 96. ὃτ. 98. 99. 4Τ. 49. το. 90. 91. 96. απι 

{απ ΑΙΙΔΕΠΤΗ ΑΥΠΙΖΟΝ αθ{]1 αγθ Απάς είναν..,. ς(-- 68 ᾳ) αᾶά και βλεπε 
οαπι ο, Πἴεπι αὐ 7 καν ιδε ΟΠ ΝΕ 6. δ. 9. 12. 14. 99. 91. 95. δτ. 99. 

99. 94. 95. 97. 98. αἱ πια Απάς δίΡ Άτα, Ιἴοπα εἵ υἶἷᾷε νρς]ο ἀειιῖά Ἠατ] 
{ο] 11ρ85 α] ϱορ 8Υγτ ατπιαδὀ ὙΠοίογῖη ΡυΊπα αἱ | και ιδον οππη ΝΑ 1. Τ. 

96. Απάραν, Τίαοπι ς Τη καν ειδον οππι ΟΡ 28. 4Τ. 49. το. 91. αἱ πια - 

ΑπάΡ. Τίεπι εί υἷαὲ Απ {πι α14οἨΠΙ Αγ αγπι Ῥτίπι (5εᾷ οΠ1 και ιδου)... 
63000 οππα Ε 6. 8. 9. 12. 14. 26. 21. 29. 91. 9ὅ. 9δ. 80. 8τ. 92. 959, 94. 

96. 97. 98. αἱ (5αἱ πι]{1 Ισίίαν οκ αἵδ απ και ιδε ἰπεπέαν Πάσπι και 

τδον οπη{11Π6) νρεῖε ἀθπηῖά Πατ] {91 11ρ58 αἱ οορ αθίῃ ΑπάΒ αἰό Αγο | 

ἔπ αυτον ΟΠΠ ΝΑΒΟΡ αἱ Ρ]α540 Απάό οἰῦαν Άγοα...ς (-- 6) Απ) επ 

αυτω ουπα 1. αἱ νὶκ πια Απάᾶ αἱβ 

; ωσ φωνην ΟΙΠΙ ΝΑΟΡ ϐ6. 19. 1Τ. ΑπάῦΗν νρ Ἠαγπι ,.. ς Τί ΟΙ ὧσ οππι 

Β αἱ Ῥ]οχ ο0Ρ 5Υ7Υ ΑΠ αθί] ΑπΠάᾶ ὁΡ Ατο Ῥτίπι | εν µεσω οππη ΝΕΡ αἱ 

οπιπὖ1 οίς ... ΤΙ εμµµεσω επι Α0 | λεγουσαν: αείἩ ΡΥαΘΠΙ ὧσ φωνην 

αετου :: πι Ηΐου 8, 15 | σιτου: ἵπ ἃ ραποία ἱπιροβίέα 56ἆ ταὔβΗΡ ταδα 

[ κπριθων ο ΝΑΟΡ 1. 19, Τ9. ΒγΥ ΑπάΡ εἰθαν,,, ς κριθησ οτι Β αἱ 

Ώσ5, 1 



40 ῥϐ,τ. ΑΠΟΚΑΛΥΨΊΤΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

το ” Ν - ϱ) 

Τ Καὶ ὅτε {νοιξεν τὴν σφραγίδα τὴν τετάρτην, ἤκουσα φωνὴν 
- / / / αν. ή) ι Χο Αος λο τοι 

τοῦ τετάρτου ζώου λεγοντοσ᾽ ἔρχου. ὃ καὶ ἴδον, καὶ ἰδοὺ ἵπποσ 
, ος ; ο 2 ο τς Οδ λ 

ϱυ, Ἡ χλωρόσ, καὶ ὁ καθήμενοσ ἐπάνω αυτοῦ, ὄνομα αὐτῷ θάνατος, καὶ 
/ 3 3 ωὰ Ν ιά - .ν 

Ρα 1451 ὁ ἆδησ ἠκολουθει µετ αὐτοῦ, και ἐδόθη αὐτοῖσ ἐξουσία ἐπὶ τὺ 
- -- 3 - ε ΔΝ - ΔΝ 

τέταρτον τῇσ ἠῆσ, ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἓν λιμῷ καὶ ἐν 9α- 

γάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν Θηρίων τῇσ γῇσ. 

Ρ]ου ΑπάΣ εἰό (οί. οοπι τοὺσ δὲ τρεῖσ χοίνικασ τῆσ κριθῆσ [ρταθεεβδβῖέ 
εἰκὺσ δηλοῦ»] τοὺσ εἰο) Ατα, Ἰίθπι Λογᾶεο να αἴο [ δήναριου 886: Α 

ΡΙΔΕΠΙ του... 12. 14. οἵη | το ελαιον η. τον οινον: 96. νρ Ριῖπι αἱ τ. 

οινον καιτ. ελαιον. 1ΐοπι Απάζοπι τὸ μέντοι ἐντετάλθαι μὴ ἀδικεῖσθ-αι 
τὸν οἶνον κ. τὸ ἔλαιον είς, | αδικησησ: Ρ Τ. 98. αἱ -κησεισ (5 -σισ) 

7. την σφραγ. την τεταρτ. ΟΠ “ΝΑΒΟΡ είο ... 98. ΑπάῦΑν την τεταρτ. 

σφραγ. | φωνην ουπη ΝΑ 1. 28. ὅθ. 49. τὸ. 91. 96. αἱ να αγπι αθίὮ Απά 

α οἰῦαν (οἱΡ φωνησ) ἨἩαγπι ... 0 Τϊ οτι οὔπι ΒΟΡ αἰ”0 νρεᾶᾶ α]ίᾳ 1αοΏπι 

«ορ 5ύΓ Απάζ Ατα Ρεϊῖπι τ: πε νν. 1. ὁ. δ. Ιεείῖοπο ποπ Πποίπαπίο | του 

τεταρτου ζωου: Ο το τεταρτον ζωον | λεγοντοσ οΝΠΙ ΝΑΒΟΡ αἱ Ρ]ου να 
ΑΙ ΑΠάΟΠΙΠ Αγθ (Ρτῖπι αιαάυῖ φιιαγήίπι απύπιαί ἄἴσοεπφ) ... ς (-- αὐ 55) 

λεγουσαν ουπ 1. | ερχου 8ἶπο αἁ ἁῑίαπι (αμ΄) οαπι ΑΟΡ 1. Τ. 98. 96. 58. 

49. το. 91. 96. αἱ απι [1 ΙΙΙ ΑΥΠΙ 819 ΑπάΣ ο{θαν .... ςσ(-- 0 82) 

αἀά καν βλεπε οπῃ ὸ, 1ΐ6πη 0 ὢσ καιιδε οΙΠ ΝΕ αἱδ5 (6γο ΑπάΡ αίο 

Άγο, Ἰΐοπι 6 (πεί] οπι) υἰάε νρεῖο ἀεπιιά {ο] αἱ «ορ 87Τ αείΏ Ῥτίπι 

Ηαγπη 

8. και (ο ο) νδον 611 ΝΑ Τ. 28. 96. 93. Απάῦαν, Πίθπη ς Τμ και ειδον ο, 

Ρ1. 49. το. 91. 94. 96. 3] ΑπάΒ είρ. Νες αΠ{εν απι {α α]]αεΏπι ϱ0Ρ ΒΥΥ 

αὖπι (οί. Ῥτϊπι, 86ἆ οπι καν ιδου) ... Β 6. 14. 9δ. αἱ Ρἱ1859 νοο]ο ἀειπῖά 
(οἱ αἱ αοἲἩ (οπι δίίατη και δου) ΑπάΦ Αθ οπι, Ἠϊπο 6999 | χλωροσ: 

Τοτίριά 20 υἱγίάΐ εφµο ἐπιροθωί, οἱ αἆ ν. 4. | ο καθηµενοσ: ο οἱη ο | 
επανω αυτου οππι ΝΑΒ αἱ Ρ]εχ νρ (εί. απα [αι 1153” 6. α]) «ορ τα] Απά 

οπΙἩ Αγο Ὑἱοίοτίπ Ῥτϊπι Ἡαγπι ... αΡΌ Τιπθᾶ ΠΠ ϱπ1 αυτου οπι ορ 1. 

19. ἀαπιῖά Πατ] 1195: {οἱ α]]αομπα (φμῦ δεᾷεῦαί ὤεειρεν: δῖο Ἠϊ ΤιαΙπ]) 

Απάῦαν ΑπΠδῦ αἱ | ὤανατοσ 8Ίπε ατίῖοι]ο οππι πο 163 ὅτ. 49. 95. 96, 

(ίαπι 91. 1η οοπ]α{ῖοπα Βεπ/]εῖαπα, ΠΟΠ εᾱ. Ὑεχο) ... ς]μῃ Τί ο Φανατ. 
(| αθαρατ.) υπ ΑΒΡ αἱ Ρρ]ετ ΑΠάΟΙΠΠ Αγθ. Νοη Ρας Πας Ίπ το Ργο- 

να Οχ5)955: ἐν δὲ τῇ ἀποκαλύψει ὁ Βάνατοσ καὶ ὁ ἄδησ ἄκολουθεῖ 
τισίν, Ῥαι]]οφπθ Ροβδί: ἐκ τοῦ" ὁ θάνατ. καὶ ὁ ἄδησ ἀκολουθεῖ αὐὖ- 
τοῖσ. | ἠηκολουθεν 6πῃ ΝΒΟΡ αἰ ὸ ΥΡ αἲπι Απάό δἱρ Αγε Υἱοίοτίπ Ῥτίτα 
ΑΠΟΠΥΠΩΞ16 4] (Α Ἰαΐεί) ... ς (-- 0 Βπ) ακολουθεν ου1η 1. 298. 49. το, 
91. 96. αἱ «ορ Απάᾶ αἴῦβὺ αποηγπιαΙᾷ 596196 (1ΐα οἱ. Υἱείοτῖη αρ Βαὺ. 

Ἰααᾶαίαν, 8αᾶᾷ δεφιεδαίι’ οδί αρ α]]). Ο6 ευ. 015555, | µετ αυτου οἵιπα 
ΑοΡ 1. τ. 29. 49.9. 91.96, 9ΤΆ αἱ Απᾶᾶ οἴθαν ... Β΄ αὐτω οπἩι ΝΕ 

α] (ογοῖὸ Απάς οἱρ Ατε | εὐοθη αυτοισ (9’) ουπι ΝΑΟΡ 1. 28. 49. το. 
αἱ Απᾶς Ρ αν Αγο... 0 8 εδ. αυτω στη Β αἱ ρ]ἱαδ70 νρ οορ 57 ΙΙ 

αοἴᾗ Απάᾶς απΟΩΥΠΙΔ18 Ῥτίπῃ α] | επι το τεταρτ. (28. 96. τ9. 80. Απᾶς 
α4ά µεροσ) τ.γησ, αποκτειναυ ου ογ4Ίπθ οΙΠΙ ΝΑΒΟΡ αἱ] Γεχαδό νρ το]] 

ΑΠΑΟΠΙΠ Αγο Ῥτίπι αἱ... ς (-- αὐ Βή) αποµτειναι αηίθ επι το αἴο ΡοΏ 

ουπι 1. | και (1. οι) υπο (Απάῦὰν απο) των: Α και το τεταρτον των 



ΛΗΟΚΑΑΥΨΙΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6, 11. 941 

0 ών ο ” ε 4 η ο 2! « ; - 
Και ὁτὲ ἠγοιςὲν την πέμπτη» σφραγίδα, ιδον υποκάτω του 

’ Ν ” ] - - 

Ὀυσιαστηρίου τὰσ ψυχὰσ τῶν ἐσφαγμένων διὰ τὸν λόγον τοῦ Φεοῦ 
Δ Ν Ν α σ ν κο” - / 

καὶ διὰ τὴν µαρτυρίαν ἦν εἶχον. "10 καὶ ἔκραξαν φωνῇ µεγάλη 
) σος ο ή ς / τά ΝΑ.» / 2 / 

λεγοντεσ᾽ ἕῶωῶσ πὀτδ, ὁ δεσποτησ 9 ἅγιοσ και ἄληθινόσ, ου κρήεισ 
Ν - ων ς ” 3 - Ν - - 

καὶ ἐκδικεῖσ τὸ αἷμα ἡμῶν ἐκ τῶν κατοικούντων ἐπὶ τῇσ γῆσ; 
ο νιώ, 2 -- ο ὖϕ Ν / ασ] / 2 -- ιῤ 

11 και ἐδὀθη αὐτοῖσ ἑκάστῳ στολὴ λευκή, καὶ ἐρρέθη αὐτοῖσ ἵνα 

9. την πεµμπτην (Α5 1. ε’) σφραγιδα ΟΠΠ ΝΟΑΒΟΡ οἷο ((ιὐπέωπι οφ ζζυπι οἳ. 
Ο0Υ/254) ... κἲ την σφραγιδαν την ε (5εᾷ ε Η{ίεγαπα εχοῖρῖί νδον, παπάς 
Βί ειδο», ααμπ1 ε 8ἱρπο οἀγεαί), 14. 93. τ. σφρ. τ. πεμπτ., Ἱίοιι νρειὲ 

ἀαπιῖά 1ρᾳ5- 6” {ο] αἱ (πον 1ἴοπα απι {α α1) | ιδον οππα ΝΤΑΡΟ Ττ. 14. (14. 
93. και νδον) 92. 93. Απάῦαν... ς Τμ ειδον οµΠΏ ΝΟΡ αἱ Ρ]ε; Απά8 ὁ Ρ 
Άγο. Ῥταείετον 0 αάά και. | ὃυσιαστηριου εἰ. ΟΙαπιῇδ... ΟΥρ255. 510 
ΑΠΟΠΥΠΙΔ1Ε Ῥγίη Οαββῖοά (αἆ Ἡ. 1.) Ἡαγπι αᾶά ἀεῖ | των εσφαγµεένων 
(7. 163 98. αγπιᾷοἩ εσφραγισµ., Οἶθιῃ πεμαρτιρηκοτων) οιπα ΑΒΟ αἱ 

Ίοηρε Ρ]α νο 5ΥΥ αε{ΠΡΡ Ο]αεπι5ῦῦ ΑπάΣ είο Αγο Υἱοίοτῖη ΡΕΙΠΙ ΑΠΟἨΥΙΙ 
805 α].... ΝΡ 1. 10. 12. ΙΤ. ὀ6. 9Τ. 46. 49. 91. 960. οοΡ αὖπι αθ{ΏΣο 

Απάρ εἰθαν Ῥταεπι των ανθρωπων | και δια την ΟΝΠι ΝΒΟΡ αἱ οπηνΙ 
νρ (αἱ. πι {αι ἀθπιῖά 11ρ85 οπιηΙ8ΕΒΙΗ) ΑΠάΟΙΙΠ Αγθ Ἠαγπι... 1Π οπι 

δια επ Α. ἱο] «ορ ΟΥρ354 εἰιδί0 Ῥνίπα | µαρτυριαν 8ἶΠε αἀ ἀῑίαπω ο μπα 
ΝΑΟΡ 1. 28. 96. 98. 4Τ. Το. αἱ νΕ «ορ Απάᾶ εἴῦαν Ἠαγπι ... Β αἰ:ὸ ϱΥτ 

ΑΠΑΡ Ατε αάά του αθνιου, 1ἴεπα ὁ84. ὁδ. 8Τ. Απάξ νησου χριστου, 1ΐ6ιη 

αἲπι αθίὮ ΟΥΡ Ῥτίπα (13 πιαγέγγζμπι διπι 8πιε ην ειχον) αυτου | ειχον 

οἳ. Νὸ .... Ν εσχον 

10. εκραξαν ΕΠΙΏ ΝΑΒΟ αν {ετο Απάδ Ατα, 1ΐοιη εἴαπιανεγιπέ ΟΥ Ρ:51 ειδὶο 

Ρτῖπι 8]... ς (-- 6Ρ θα) εκραζον ουπη Ρ 1. 91. 96. 98. Τ9. (91. εκρα- 
ζαν) αἱ ΑπάΝ ρ δαν, 1ΐεπι εἰαπιαδαμί νΡ Ἡαγτη | φωνη µεγαλη 6ΗΠΙ ΝΑΟΡ 

1, Τ. 99. 81 τη ΑπάΣ Ρ Όαν Άγοα... Β αἰδὺ Απάό φώνην µεγαλην | καυ 
αληθινοσ (Α0 -Ψεινοσ) ΕΠΙ ΝΑΒΟΡ α1δδ Απάς εἰθαν Ατα...ς (-- αυ 

ῷ4) και ο αληθιν. επ 1. 9033 87, αἱ (95. οπιίβδο και) 9Υτ ΑπάΣ οἱρ | 
κρίνεις: διπῖ εἴῖαπη απῖ κρινεῖσ, αἱ ΑπάΣ εἰδᾶν | εκδικεισ οἳ. ΟΥΡ"54 510 
ΗΙ1Ρ5 140584 ΑΠΙΏΡΣ 56,509 ΑΙ πια... ἃ εκδικησεισ | εκ των (0’’) ουπι ΝΑ 

Β0 αἰ”0 Απάό Αγο, Ιίθπι νρ ΟΥΡ εἰς ε...σ απο των οΙΠ Ρ 1. Τ. 28. 

90. 49. αἱ (98. και των) Απάᾶ Ρ Ραν 

20,4 
1, 9 εἰο 

8,Τ 

11. εδοθη εἰ στολη λευκή ΟΠΠ ΔΑΒΟΡ 1. αἱδ9 ϱορ 5Υχ ΟΙαπιζῦῦ Απάς ο Ρ ; 
(οἰθαν ϱοὰ οπι στολή λευκη) Άτο...ς (-- αἲὐ Β) εδοθησαν οἱ στολαυ 

λευκαι ουπηὸ νΡ ασπ αεἲὮ ΟΥΡ 25 510 Ῥτίπη 4] | αυτοισ εκαστω (60) 

ΟΠ ΝΑΟΡ ἤ, 14, 16, 95. 96. 98. 49. 51. το. ὃτ. 91. 99. 96. αἱ19 Απᾶς 

οἱΡ, 1ΐ6πι εἷς σἰπφι ΟΥρΣ510 Ῥτίπι: αἰππϊ]]έαυγ αἳς (116) κὐπφιζαε Άτα 

ἀθπηῖά αἱασβτη απ (αρ Ττερ (απίαπα αυτοισ) ΟΥΡ:5: Ηαγπι ({α αἱ ἵπή- 
έατα σἴπφιίας), τϊσμίφιιε ε ἐῑζίε (εογιπι) 3γν «ορ αθαἰᾗ. Τέεπι αυτων εκα- 

στω (Απάξδ) νε] εκαστω αυτων (25.) 3δ. Απάα .... ς(-- αΡ Βσ) εκαστοισ 

επ ὁ (1. α νοινὈῖβ καν εδοθη αυτοισ ρειρῖί αἆ τινα αναπαυσ. οΠΠϊδ8ἱ8 

Ιηθ118)... αὖ 5 ΤΙ αυτυισ όμπι Ὦ α135 ἔοταο Ατα... 9.4. 11. 19. 19. 

Ο1επηβόό εκαστω | ερρεθη εππι ΑΒΟΡ αἱ] ρ]α Αιμάᾶ εἰ Ατε, ν 47. 98. 

ἐρεθη ... 9. 48. 60. 87. 90. 91. αἱ Απάς ερρηόθη ... 1.5 (νἷᾶς απ{ε) 



16, 18 

Ἡσ β9,Τε 

Ἐν 84,4 
Μέ 24, 29 

942 6, 12. ΑΠΟΚΑΛΥΝΨΊΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

ἀναπαύσωνται ἔτι χρόνον μικρόν, ἕωσ πληρώσωσιν καὶ οἱ σύνδου- 

λοι αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ μέλλοντεσ ἀποπτέννεσθαι ὧσ 
καὶ αὐτοί. 

19 Καὶ ἴδον ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγίδα τὴν ἕκτην, καὶ σεισμὸσ 

µέγασ ἐγένετο, καὶ ὁ ἥλιοσ µέλασ ἐγένετο ὧσ σάκκοσ τρίχινοσ, καὶ 
ᾗ σελήνη ὅλη ἐγένετο ὧσ αἷμα, 19 καὶ οἱ ἀστέρεσ τοῦ οὐρανοῦ 

ΑπάζανεὐοΦη | αναπαυσωνταις.ΝΑο 3] Ίοηρο Ρ]α (1433 αναπνευσων- 

ται) Απάς 6Ρ Ατο... ΤΙ ο. ΒΡ 1. Τ. 9, 28. 96. Τ9. 98, αἱ Απάῦαν ανα- 
παυσονται | ετι (5ο κα 6. επι) απίο χ0ΟΝΟΥ ΟΠΠ (Ν)ΑΒΟΡ αἱ οπιΏὖί (5οἆ 

88. ετι τινα) νος]ο ᾳαπι]ᾶ παν] «ορ 8ΥΥ αθἴ]ΡΡ (αείμ1Ο στι, βοᾷ ποῦ ϱκ- 

ρτῖ Χρον. µικρ.) ΑΠάΟΠΙΠ Άτο... ΠΠ Ροβί χΟΟΡΟΥ ΡΟΠ ΕΠΙ Α απι {α {Οἱ 

οπιπ]ασΆπα Ἠαγπῃ (ΟΥΡ Ἐ]στέπι Ρεος ” ὀγευζ αάλιιο {επιφογἙ) | µικρον επι 
ΝΑΟΡ 1. 98, 98. 91. Τ9. αἱ (96. 4Τ. απἲθ χρον. ΡοἩ) νςδ ϱ0Ρ ΒΥΥ αἲπῃ 

ααίἩμτο Απάα Ρ αν Ονρ Εα]ς (άαο Π9- νιᾶςα απίθ) ... 8 απ ΤΙ οι Τη 

Β αἱά5 {οτο Απᾶὸ ἀπο | εωσ 5ἶπο αζῑίαπι ΟΠ] ΝΑΒΟΡ αἱ Ρ]1850 Απᾶς 
Άτα... σ(-- αὖ Φσ) αἀά ου οππα 1. 28. 96. 49, 51. το. 91. 96. αἱ Απά 

αρ ύΌαν | πληρωσωσιν «ΙΤ ΔΕΡ 1. αἱ (ογοδὺ (28. 91. 96. Τ9. 95. -σουσι) 

Απάσπια,,, Ρ΄ Ἰπ πληρωθωσιν ετσι Αο 99., Ἰέθπι σοπιρζεαπέ (ὁπρζε.) 

νο (1ρΕ5: 6- ΟΥΡ Επὶρ ὥοπεο ὑπιρίεαίω [οοπιρῦ.] ΊΙΠΙΕΤΊΙ5 οοπδεγυΟΥΊΙΠΟ 

οί)... ς (-- 6ὐ 5) πληρωσονται οππΙὸ Ατο (εκ 1ρβο οοᾷϊςεὈ) | και 
οι συνδουλ. αυτων: 56. 98. οπ1... Β Υς 6ορ αἲπι ΟΥΡ Επ]ς οπι και | 

ον µελλοντεσ οΝΠη ΔΑΟΡ οἵο ... Β αἰδὸ Απάδ Αγο ΟΥγ51Ι9 (που 1{απιβδή) 

ῬχαθΙη και | αποκτεννεσθαι οπΊη ἈΔο 2. 1Τ. 18. 19. ὁδ. 4τ. 50. 51. 98. 

Απᾶς, Τίαπι 4. τ. 8. 19. 26. 28. 29. 91. 92. 9θ. 48. 49. 50. το. τπτ. 90. 
91. 94 965. 96, 98, αποχτενεσθαι...ς (-- αὉ Β2) αποατειγεσίθαι οΊΙΠι 

ΒΡ 1.6. 14. 90. 98. 99. 9Τ. αἱ Αη Ρ Όαν Αγο, Ῥγαείετθα κ” (ποἩ 1έθτη 
πό) αἆᾶ υπο αυτω» | ὧσ καν αυτοι: 99. 98. {ο] «ορ αγΠΙ αείἩ οπι καν. 

Τα1ῦουα ΟΥρ:51” 510 επεπιρίο ἑρεονππι (ὔζογιιπι). 

19. ιδον οπή ΑΟ Τ, 14. 89. 99. Απάδαν... ς Ίωῃ ειδον ο. ΝΡ 1. αἱ ρ]ον Απᾶ 
Ρο Αγο... 189. 29. 90. 40. 90. 98. 96. 98δ. αεί αιοιοναί ὅτο (64119) 

ΒΠΟΠΥΙΗΔΗ6 οπ1 | οτε ηνοιξεν (ΝΔ ενυξεν): Ἱ. 13. 19. 14. 96. οτ. 46. 49. 
91. 92. 96. 96. απη α146Ἠ1 Ῥγίπι ῬγαεΙη και | σεισµοσ 8ίπθ τδου ΟΙ 
ΝΗΟΡ 1. αἱ50 {ογα (36. Απάᾶρ οπι οἱ. και) απι {π ἀθμι]ά {ο] (115 οπι αξἴαπα 

και) Ἠοχ]” οηη]αοἩπη 60) ΥΣ ΑΓΙ αθἲἩ ΑπάΣ ὁ Ῥᾶν Άγο Ρνῖπῃ (ροδίοα 

οί εοος 807) ΑΠΟΠΥΠΙΔΗ5 Ἠαγια (113 οπὰ ο δη και)... ς (-- αὐ 82) Ρταεπα 

ιδου ΕΠΙ Α αἲ 2 νος]θ Πατ!” Ηρ55 (απολοναΐ οοσε ΟΠ1Ί5850 και) | µεγασ 

εγενετο ΟΙΠΙ ΝΒΟΡ αἱ {οχο ΟΠΠ Υρζ]θ Πατ] (ο β1]επ/ίῖο) ΑπάΟΙΙΠ Άγ 

Ῥγίνη Οαβεῖοα ... Ίμη Τί εγεπετο µεγασ επ Α ὅ1. ατα {απ ἀειπ]ά 11ρ35 

{οἱ οπιπ]αο μπα αιοπογαί γοίογίη αΠΟΠΥΠΙΔΙΕ Ηαγπα | αελασ εγενετο 
ουπι ΝΕ 6. π. 8. 14. 299. 51. 96. 49. 51. 5τ. 91. 93. 99. 94, 95. 96. 9τ. 
98. αἱ Ρ]α810 «ορ αἲπη Απάδ.... ς (-- αὐ ὦή) Ἰμη Ῥϊ εγενετ. µελασ ΟΙΙΠΗ 

Δορ 1. 28. 90. 98. το. αἲ νο ΒΥΥ Απάξ Ρ ῦαν ΑΤο αΠΟΠΥΠΙΒΗΡ ἙΒγίτπη αἱ 

(5οὰ αιιοιοναί Ψ]οξογίπ εἰ }αοΐέις εδὲ οἱ πίφεν) | ἡ σελήνη ολη οτι ΝΑ 

Ἡο 49 νρ «ΟΡ ΦΥΥ ΑΙΠΏ αθίὮ ΑπάΡ Ατο αιοἰποναί Ψἱοογϊη Ετῖπι ΠΟ- 

ΠΥΙΗ8ΗΡ α]...ς (-- ας Απ) οπι ολη επ Ρ 1. ὅδ. 49. 8τ. 91. 96. αἱ 

ΑπάΒ ὁ αν Ῥνοπιϊβςϊα αρ ΏΤΟΡΡ 



κιν πο αν ολ ο ι .. 

ΑΠΟΚΑΛΥΝΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6,6, 945 

” 3 Ν ” ς -” ο ι δα) ρα ος 
ἔπεσαν εἰσ τὴν γῆν, ὧσ συκῇ βάλλουσα τοὺσ ὀλυνθουσ αυτησ ιπὸ 
κ ῃ η ος 2 Ν 2 , [ὁ « 
ἀνέμου μεγάλου σειοµένη, 14 καὶ ὁ οὐρανὺσ ἀπεχωρίσθη ὧσ βι- 

Ν -. ν ως - / 3 - 

βλίον ἑλισσόμενον, καὶ πᾶν ὄροσ καὶ γῇσοσ ἐκ τῶν τόπων» αυτῶν 
ν ; ιν, λ - ἵ Ῥς 54, 91 ἐκυήθησαν. 19 καὶ οἱ βασιλεῖσ τῇσ γῆσ καὶ οἱ μεγιστᾶνεσ και οἱ ο 

’ Ν « / Ν δὴ Ν ΔΝ - - Αα 3 , 

χιλίαρχοι και οἱ πλούσιοι και οἱ ισχυροί καὶ πᾶσ δουλοσ και έλευ- 
3 ΔΝ ὃ- 3 -” 

Όεροσ ἔκρυψαν ἑαυτοὺσ εἰσ τὰ σπήλαια καὶ εἰσ τὰσ πέτρασ τῶν 
οὔτε νά Ν ῃ ως ο Ν . , . / 2 ἩΠοςτ10, 8 
ΟρεΩ}Υ, 160 χαι λέγουσι» τοισ ορὲἑσι) χαι ταισ πετραισ πεσετὲ Σεφ Τιο 95, 90 

΄ 3} ς - Ν ’ { - ὧ Δ / - - 

Ίμασ και κρύυψφατε ἡμᾶσ απο προσωπου του καθηµέγου επι τῷ 

19, του ουρανοῦ: σαεζζ απι ἀσπαϊᾶ {οἱ 11ρ55 ααεβπης νος]θ Ἰαγ] ἆᾳ οαεῖο 
(Τον εΓπιος δὰ εἰ εἰείζαο φιίῖεπι ἄε οαεζο γιοί, δῖοιιέ Πο αἲΌοχ. στΏπι ύα- 

Ζἱᾳο οοπιπιοία υεπέο αξετύα δια απιϊεέζέ): 8εὰ ἔι α]]ασιπι αποιποναί Ὑ{ο- 

ἐοτῖπ αποπγπιᾶῖξ Βτγίπι πΟοη ΕΧΡΓΙΠ ... Α του θεου | επεσαν ΕΠΠΙ ΝΛΟΡ 

1. π. 28. 90. 51. αἱ... Β αἱ Ρἱαδῦὸ ΑΠάΟΠΙΠ Αγθ επεσον | ειστην: 

4. ΑΠάΡΑΥ επι την | βαλλουσα εππῃ κ 16, 90. δῦ. 99, 51. 8τ, 90, 9τΤ. 

Απάς, Ο8 εῖαπι Απάζοι καὶ ἡ συκῆ εἰσ παράδειγµα παραλαμβάνε- 
ται, ὧσ τοὺσ ἀτελεῖσ καρποὺσ -- καταβάλλουσα.... 8’ Τί βαλουσα 
οππυ 1. ο. σ. 8. η 1ὸ, 18. 09.06. ο. ο. 91. ὃς. 90. 54. 40.41. 

42. 46. 4Τ. 49. 99. 94. 96. 98. αἱ Γοτεῖθ. 986, αποβαλουσα ... ς Τι 

βαλλει «ΠΠ ΔΒΟΡ 1. (βάλει) 14. 96. 49. 95. αἱ (98. Τ9. αποβαλλει) να 
Απάα Ρ Όαυ Άγο αποίποναΐ αποηγπιᾶΕ Ῥπίτῃ α] | υπο οππῃ ΔΑΒΟΡ αἱ Ρ]ει 

οἱς... Ν 14. 51” απο | ανεµου μεγαλου οππῃ ΝΑΒΟ α150 νς Απάς Ατο 
αιοίποναί Ῥπίπι α]....ς (-- αὐ Βσ) μεγαλου ανεµου οπτι Ρ 1. 28. αἱ 

Τη ΑΠΑ3 Ρ Όαν (Τον λεΥΠιοξ γ]ᾷο απίθ) αποπγπιᾶας | σειοµενή οππι ΝΕ 
ϱΡ αἱ {ογο οἵἩπ Απάσπιη Αγθ .... ]μπθά ΠΙΠ σαλευοµενη οππι Α 19. 

14. ο ουραγοσ ΟΠΠ ΝΑΒΟΡ αἱ”ὸ [εγο ΑΠΑΟΠΠ Ατο...ς (-- ας 7) οπι ο 

επι 1. αἱ 9 | ελισσοµ. οἩπ ΝΑΡΟ 2. 4. 6. τ. 14. 19. 26. 99. 90. 92. 91. 

38. 41. 49. 489. 493 50. 90. 91. 99. 98. 96. 98. αἱ Απᾶς οἵρΑτο...ς 
ειλισσοµ. οι ο 1. 96. 4τ, 4933 τὸ. 90. αἱ παν! Απάς οίδαν, Τίαπι 
-σσομενον 6ΠπΙ ΑΡΟΡ 1. Τ. 14. ὁὅ. 96. 49. τὸ. δτ. αἱ πια νο (ὑπυοζιμίιθ) 

Άπάασραν ὙἱαίοτΙπ (φιᾶ ἱπυοζυιπ; Βποποναϊ οι ἠπυοῖυ., Ῥτίπι σπα 

ευο[υ.) ... 8 6. 8. 51. 98. 91. αἱ Ῥ]αβ”3ῦ ΑπΠάΡ Άγο -σσομενοσ | νήσοσ 
(306 νησσοσ) ... Ἀβουνοσ ... Υ6 αποποναί γ]οονίη Ῥτίπι αἱ ὑπσιῖαε | 

αυτων: 26. 81. οπι | εκωήθησαν επι ΝΕΒΟΡ 1. αἱ Ρρ]εν ... κ εκινη- 

σαν, Α απεκεινησαν ... 95. εσαλευθησαν 

15. και (Α οπι) οι χιλιαρχ. και οι πλούσιου ΕΠΤΏ ΝΑΒΟΡ αἰάὸ νο 5ΥΥ αὖπι 
αεἰ{] (οορ οἵπ1 καν οι χιλιαρχ.) ΑπάΔ 5Ρ Ατο αποίποναί ὅτὸ (604119) Ῥνίπι 

αἱ... ς(-- αΌ Ἀπ) και οι πλουσ. και οι χιλιαρχ. εππι 1. 96. 98. αἱ Απά 

Ῥαν | και οι (Δ 60, 96. οπι) ισχυρου οΝπΙ ΝΑΒΟΡ αἱ Ῥ]ηβή ΑπάΣ «Ρ Άτα 

(εἰ /ονίε» να είς)... ς (-- 0 Β2) και ον δυνατοι επ)... 1. 13. 96. 

αοιν Απάδαν οπι | και ελευθεροσ 5ἶπθ πασ (0) οππῃ ΑΟ αἱ” νρ βγτ 
πείµ Απάό Ατο αποἰποναί Ῥγίτη 4]... ς παν πασ ελευθερ. οὕπῃ ΔΡ 1. 
28. 98. 49. 91. 96. αἱ οορ αγ ΑπάΣ Ρ θαν ,,. νἲ οπι Ρίαπθ 

16. πεσετε οἵΙπῃ ΝΕΟ 1. αἱ Ρ]εν ΑπάΟΠΣ Ατο.,,. Ιπ Τί πεσατε οππΙ ΑΡ Τ. 

26, Το. | κρυψατε: α 2993 κρυψεται (293 -τε) | επι τω Όρονω οππι ΝΕ 



20, 8 
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944 νά ΑΠΟΚΛΛΥΨΙΣ ΙΩΛΝΝΟΥ 
ν 

0: ιά Ν . ΔΝ στ 3 ο κε 3 : ΄ Ἱζ τά ρλ { μα / ος 

Φρονῷ. και ἄπο τησ οργ/σ του αρνιου, οτι ηλθεν |) μερα η 
” Ὦ -” » Δ ορ, » 

μεγάλη! τῇσ ὀργῆσ αὐτῶν, καὶ τίσ δύναται σταθηναι; 

ΥΠ. 

ον ι - σ/, , 5 / ε ” ον π 
1. Καὶ μετὰ τοῦτο ἴδον τέσσαρασ ἀγγέλουσ ἑστῶτασ ἐπὶ τὰσ 

τέσσαρασ γωνίασ τῆσ γῆσ, κρατουντασ τοὺσ τέσσαρασ ἀγέμουσ τησ 
2 [ . -” - ’ π ή , 

Ίῆσ, ἵνα μὴ πνέῃ ἄνεμοσ ἐπὶ τῇσ γῆς μήτε ἐπὶ τῇσ Θαλάσσησ μήτε 
ΗΝ ” Λο” / : 
ἐπὶ πᾶν δένδρον. 2 καὶ ἴδον ἄλλον ἄγγελον ἀναβαίνοντα ἀπὺ ἄνα- 

- [4 ” : -- Ω ” ως Ν η ς ο 

τολὴσ Πλίου, ἔχοντα σφραγίδα Όεου ζῶντοσ, καὶ ἔκραξεν φων] 

α] ρ]ας”5 Απάς Ατο...ς ΤΠ επι του Όρονου επ ΑΟΡ 1. Τ. 143 98. 

96. 98. 4Τ. 49. το. 91. αἱ πιά Αιάα Ρ αν ῃ απο (Απάθᾶν οἱ) τησ εἰ. 

κό; κ επι τησ 

11. ή ηµερα: ὃδ. οἵι η | η μεγαλη: 9. 14. 21. αιοπονκ! ὃτ6 ϱΙπ | τησ ορ- 

γησ αυτων οἶπι Νο ὅδ. νο 8Υτ Ῥτοιπ]ββίτ Ει]ρορδ Ἠαγπι αἱ... ς Τμ 

Τϊ τ. ΟΥ. αυτου ΕΝΠ} ΑΒΡ αἱ {916 ΟΠΙΠ 60Ρ ΤΠ αοίῃ ΑμάΟΙΙΣ Αγο 

Ρυῖπα ... αποἰποναί Μπεν οπί | σταθηναι: 94. ὃδ. 96. Απάὸ στιµαι 
εε. 40, 48. Ατο σωθηναν 

ΥΠ. 1. Καν μετα οΙΠΙ ΝΒΡ αἱ οπιπνΙ ϱΥΥ αὖπη αθἰμαίχ ΑπάοπΙπ Άγο Ἠαγπι 

εν Ὅπ ΟΠ Ίκαι «ΙΙ ΑΟ νςρ (αορ «Ῥοβέ Ίιου αιίεπι) Ῥτίτα :: ῃέ ας τον 

πες 1Ρί Βποί Ἱαοίίο; α]ίον 18, 1. | µετα τουτο (α)”) ου ΝΑΜΟ αἰ άν 
οοΡρ αθί] Απάό Ατα... ς (-- ὢζ) µετα ταυτα οτι ϱ 1. 28. 96. 4Τ. Το. 

99. 95. αἱ νρ 8ΥΥ ΑΤΠΙ ΑπάΒ Ρ Ῥαν Ῥνίπῃ αἱ | ιδον ουπι ΝΑΒΟ σ. 14. ὁρ. 
92. Απάναν.,,, ς Τιμη ειδυν ο. Ρ αἱ Ρ]εν ΑπᾶΒ 6Ρ Ατο | τεσσαρασ ρε αἱ 

ΒΟΡ οἵο, α ὁ’, Α τεσσαρεσ, ἵ. τεσσαρεισ (αἱ 9δ. τεσσαρισ 4, 10). Πθπα 

τεσσαρασ 866 αἱ ΔΑΒΟ αἴς, Ῥ τεσσαρεσ. Τίεπι τεσσαρασ ἴο6χί πί ΝΒΟΕ 

οίο, Α τεσσαρεσ: Ἠϊπο {ογιηὰ τεσσερασ Ἡ. 1. 8116 ἑεδίο (Τ! {ετ, δε Ἱ- 

νΙίο οοπηπιεμ{αγίο). 1ηθᾷ ΠΙἉ τεσσαρεσ ἀγγελουσ, τεσσαρασ γωνιας, 
τεσσαρεσ ανεµουσ, 8εᾶ84 πα] {6γ τεοσαρασ | ανεµ. τησ γησ: ὃ8.νρµ 
εοᾷ αρ 60 (αἱ ποη αἴη {α ἀθπιῖά Ἠατ] {οἱ 1ρ55 πες ο ἀΙαέβπι) «ορ αγ 

ΑπΠάᾶ ΟΠΏ τησ γησ | πνεη (ὅθ. πνεει): κ δτ. Από πνευση | ανεµοσ: ο 

14. 26. 99. 99. 96. 98. ο ανεµ. | ἐπιτησ γησ (51βεΥ ἐεγγαπι νς, 86ᾷ Ῥντ]πι 

ὧν ἐεγγί): Α οπη | επι τησ Φαλασσησ: Α 0πΠι τησ | µητε 56ο (1. ο. ροδί 
Φαλασσησ): ο µη | επι παν δενδρον 6ππι ΑΡ 1. 28. 96. 49. Τὸ. 91. 96. 
αἲ Απάδρναν,,, α΄ Ίωπ ΤΙ επι τι δενδρον επι ΒΟ αἱ ἔεγε"ῦ (νρ ὧν 
ωἰζαπι αχθογεπι, Ῥτῖπι πι τζζα αγζογο) Αιπιᾶξ Ατα... Α επι ὀενδρου, «ορ 

ΒΥΥ ΑΡΤΑ αθίἩ 1ΡΕΥ ἄγθογεβ:: παν, αποὰ ΡτοτδΙ5 οδί εκ δι αροσα]γ- 

Ρ515 (ος 9, 4. 2ἱ, 27), νατῖο πιοᾶο επιαπάαίαπι οδί 

9. ιδον οππι ΑΠΟ Τ. 14. 99. ΑΠΑΡΑΝ.,.. ς Τη ειδον ο. ΔΡ αἱ Ρίου ΑπάΣ ο Ρ 

Άτα | αλλον αγγελον αἱ. Οµ91 εἰς... 19. το. 91. Ατθ αγγ. αλλον ... 

ΡτΙπη ΟΙΗ αλλ, | αναβαινοντα ΟΠ ΝΑΒΟΡ 15 Γετο (ΥΕ αδοεπζεπίεπι) 
ΟΥ21 ΑπάοσπιἩ Αγ8... ς (-- ἄ)Ρ Β) αναβαντα ΕΙΙΠ 1. ΤΙ | ανατολησ 
6υΠΙ ΝΒΟΡ αἱ [εγο οπιπ ΟΥ ΑπάΟπΙπ Ατο... ΠΠ ανατολων επ Α 

90. (:τ οί 16, 12. 91, 19) |] εκραξεν οπΙη ΝΒΟ αἱ] οιΠΗΝΙ Ον (εἴδοᾶᾶ 3 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΊΙΣ ΙΘΑΝΝΟΥ τ, 5. 9456 

’ -- ’ κ / ξ 2ο / 3 . 2 ” Ν 

µεγάλῃ τοῖσ τέσσαρσιν ἄγγέλοισ οἱσ ἐδοθιῃ αὐτοῖσ ἄδικησαι τιν 
- ο η / ; ε ο / Ν -” ῃ Ν 

}ῆν καὶ τὴν θάλασσαν, ὃ λέγων μὴ ἀδικήσητε τὴν γῆν μήτε τὴν 
’ . ιν ΄ / / ΔΝ / - 

Θαἆλασσαν μητὲ τὰ δένδρα, ἄχρι σφραγίσωµεν τουσ δούλουσ του 
- ε . Ν - 3 - Ἀνν 

Φεου ἡμῶν ἐπὶ τῶν µετώπων αυτών. 4 καὶ ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν 
τῶν ἐσφραγισμένων, ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρεσ χιλιάδεσ ἐσφρα- 

γισµένοι ἐκ πάσησ φυλῆσ υἱῶν Ισραήλ Ὁ ἐκφυλῆσ Ιούδα δώδεκα 
χιλιάδεσ ἐσφραγισμένοι, ἐκ φυλῆσ Ῥουβὴν δώδεκα χιλιάδεσ, ἐκ φυ- 

εκεχραξεν) Απάξ 6 0ᾶν Αγο, Ἱέεπη οἴαπιανεέ νρ Ριπα αἲ ... ΑΡ ΑΠΡ εκρα- 
ζεν | τοισ τεσσαρσιν εἰ. κό... Ν” τοισ τεσσαρεσ | οισ εδοθη αυὐτοισ: 
106. 11. 28. 49. Τ9. ΑΝ οπι αυτοισ 

ὃ. αδικησητε (Τ. αδικισειτε):  αδικησεται | µητε την Θαλασσ. ΟΠΠ ἩΟΡ 
α] ἔοτο οπιηπ ΟΥ91 ϱ{ Απάᾶα 6Ρ Αγο, Πίεπι Ν ΑπάΡᾶν µήδετ. Φαλ. Νεο 

αΠίεν {ι ἀεπη]ά {οἱ Πατ] ” Ἡρβ{" αγπι 8ΥΥ αθἰἩ Ετίπ αἲ ... Ππθά πῖἩ καν 
τ. Θαλ. οππι Α δτ. ὅ8. 41. 49. νρο]θ απ Ἠασ]”" 1195: - οπιπ]αοὐπη Ἠαγπι 
(οορ και Ρτο µητε 918) | µητε τα δενδρα εἰ. ΟτΡΙ5... Ν µήδε τα δεν- 
δρα ... Ῥτίτι πεγμό πζζαπι αγύοτεπι | αχοι ευ Ν(αχρισ)ΑοΡ 1. 19. ΟΥ 

ΡΙ9 Απάῦᾶν ... ς αχρισ ου ουπι Β αἱ Ρ]ον Απάς εἰΡ Ανα, Πίεπι 18. 98. 
Τ9. Απάᾶ αχρισ αν. | σφραγισωµεν (81. 98. ΑΤΕΥΘΙΟἨὮ Ισομεν) εἳ. ςο 

6ὓ Ἀπ... ς σφραγιζωµεν οκ 6ιτοτε Εταβηϊ (οἱ, 1. -ισωμεν) | του Θεου 
ημων αἳ. ΟΥΡΙ5... 98. 4π. 90. 95. Ηρ56: 6ορ αγπηϊ6ξ (96 ατπιξὺ τ. 9ε. 

κου) βεἰἩ οι ημων 

4. και ηκουσα (Χ πια]α -σαν) τον αριθμ. των εσφραγ. οἱ. ΟΥ0Ι5 είο... Α 

οτη | εκατον (ο 3. 6. Τ. 9δ. 98. 97. 91. 96. 97. Απάδ αάἁ και) τὲεσσερακ. 

(οαπι Νο, ς τεσσαρακ. 6ΙΠ1 ΑΡ δίς) τεσσαρεσ (Α ὁ΄ 6αρτα Ππθαπι, Τ. τεσ- 

σαρεισ, 14. 9Τ.ΡΙπεπΙ καὶ) χιλιαδεσ...ς ρμὸ’ χιλιάδεσ (1. Απᾶα -αὖασ) 
επι Β 1. αἱ βαέ πια... 29. 90. 40. 90. 96. ΑΠάΡ οπη ππα επ εσφρα- 

γισµ. | εσφραγισµενοι οππι ΝΑΟΣ 1. αἱ δαΐ τη ΟΥ Αηάὰ ὓαν Άγοι..: 

Β 2, 6. τ. 14. 51. 99. 9δ. τὸ. 94. 97. αἱ ἔεγοῖὸ ΟΥ93 εἆ αεί Ας εσφρα- 

γισμενων (Ἰΐεπι ΑπάΡ αἱ αἲ εσφραγισµενων ἰχαΠδ]]ί αἆ εσφραγ.) 

5---Β, δώδεκα πρίαιιθ οἳπα ΝΑΟ 1. θ. 14. 98, 458, 51, 99. αἱ πια ΑπΙΟΠΙΙ 

Αί8.... ς ιβ’ ουπι ΒΡ αἱ ρ6ύπηι ΟΥ91. ΑΙ νατίαπίέ, αἱ 91. Ροδίιουδα 

Ἠαυοαί δυοκαιδεκα, ἴππα ιβ ρο8ὲ νωσηφ, δώδεκα νετο Ροβέ το]ῖατα 10- 

πι]πα. Ὀρίααα ἄιιοβεσῦπι Αη, αΏίατο ΑΠ. ία. | εσφραγισμµενοι Ρἱ5 (1Π- 

Πππηπηοᾶο 1. 6, ν. 5. Ῥοδί εκ φυλησ ιουδα ὃδῳὸ. χιλ. οί ν. 8. οχειηίθ 

(60) ουπι ΝΑΒΟΡ ϐ6. 14. 99. 86. 898. 49. 51. 81. 95. 95. 94. 95 96. 91. 
98. αἱ Ῥ]μ835 ἴπ σορ ΑπάΟ, Βαπῖ Υ6νο εἰῖαπα απὶ ρτῖπιο {αίαπα 1οσο 
αἀροπαπί, ΠΟΠ 1ΐ{6Πῃ π]{Ἴππο, αέ 91. 5ύτ Ῥτϊπα... ς αυῖαπε Ἱ. 6. ἀποςαε- 

6168, Ῥοβί χιλιαδεσ βἀᾶ πι 9ἱ (5ο οετίε ναΐν αρ Βοι]) αἱ ραιενῖ νο 

(εί, απ ἀθπιῖά 1ρες {οἱ αἱ -- πὶδῖ απο ν. 6. ἑεγίῖο Ίος οπη](ίέεγο να(ν -- 

] 146 μπα) ΑγΊη Ατο. ΑΙ αἱ 96. το. ΑπάΡᾶν ε{ αν] υἱ5 πἀροπιαπί ν. 5. 
Ῥοβίθαααθ ρταείαεν π]ΗΙππαπῃ 1οέππη (56 96. αἑίαπη απο 1960) οπ)Ι{1Πέ. 

1. π. ἴετ ροπαπί ν. 5. οπιπίαδατο το]1αιῖς 1οςῖς (αἰῖαπι πα] {πιο Τ., βεἆ 

ὰ. Ῥηαοαίον αΠπηππι) ο. ΑθΠῖορ 8οπιθΙ {αΠέΙΠη Ροπ1έ 1. 6. οχοιπ{ο 

ν. δ, Ῥταθίετθυ τ8{Ι0Π68 α1ἱ88. Αἀποίαί ΕΤΒΠΙΙΒ: , ανταθοῖς αἐφιαέί 

ποπ τερείτίαχ π]βὶ 1η 1πΙ{1ο οἱ Ππα, Νεο αἀα λίαν αἆ βἵηρα]ας (τρις, 

ΤΙΡΟΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. Τ. Β4. 8. 608 

18, 16 
Ἐσ 9, 4 

14,1 

απ 49, 8 



9460 τ, ϐ, ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

λῆσ Γὰδ δώδεκα χιλιάδεσ, ϐ ἐκ φυλῃσ 4σὴρ δώδεκα χιλιάδεσ, ἐκ 
φυλήσ Νεφθαλεὶμ δώδεκα χιλιάδεσ, ἐκ φυλῇσ Μανασσῆ δώδεκα 
χιλιάδεσ, Ἱ ἐκ φυλῇσ Συμεὼν δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῇσ «1{ευεὶ 
δώδεχα χιλιάδες, ἐκ φυλῆσ Ισσάχαρ δώδεκα χιλιάδες, ὃ ἐκ φυλῆσ 
Ζαβουλὼν δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆσ ᾿Ιωσὴφ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ 

φυλῆσ Βενιαμεὶν δώδεκα χιλιάδεσ ἐσφραγισμένοι. 
ἳ - Ν Δ ϱ 5 ια 2 

9 Μετὰ ταῦτα ἴδον, καὶ ἰδοὺ ὄχλοσ πολύσ, ὃν ἀριθμῆσαι αὖ- 

σι 

ορ 

πί αἀπιοηθί γα]]α, απαπιαΙβΙΏ ἵπ ποβίγῖς αχεπιρ]ατίρας αἀάευαίπιν, 

Νοη βα14ἱ5 τασία ἴ]]α απἱάθπι. Ψἱάαε 5πρτα ἄςα Ἱ. ἘῬταείεγεαβ ΡΥο εσφρα- 

γισμεγοι Ἰπᾶε α ν. 5. Ἑ α]25 {το (α{ 2. 6. 9. 29. 91. 95. 5ἱ. 99, 94, 95. 

9τ. αἱ19 (66) Παδεπί εσφραγισµεναι, α1 πί Τ. 14. 98. εσφραγισµενων. 

. ἐκ φυλησ απἲο ϱουβην: Τ. ῬΙβεπι καν ... 91. ΟΙ εκ φυ. ρουβ. Βαλ 1τεν 

Ραβθίη αἲἨ] εντατιπ{, | ρουβην 6ππι ΝΑΒΟΡ ος... τ. 14. 28. 93. 95, 94. 

96. 9Τ. ρουβιν, 1. (12) ΙΤ. 19. 99. 96. ὃ8. 51. Τ9. Απά8 Ρ ῦαν ρουβιμ 

εκ. 4, 10, 99. 90, 49. 8Τ. 96, Ατο ϱουβειµ, δ1. Απάὸ ϱρουβειν ... 6. 9. 

26. 21. 50. Οτ1 ρουβηµ. | γαὸ: 9. 19. 16. δαν (εί 1. δᾶδ), Ίέειι «ορ 

δαν Ρο µανασση Ἠαῦαί. Αί ΟΥ31 ἐρβίαίαχ καὶ τὰσ λοιπὰσ φυλὰσ πο- 
πη]παγ] παρὲξ τοῦ δάν. Τίεπι Απάδοπαι; ἐπισημαντέον δὲ τοῦτο, ὅτι ἡ 
φυλὴ τοῦ δάν, ὧσ ἐξ αὐτῆς τικτοµένου τοῦ ἀντιχρίστου, ταῖσ λοι- 
παῖσ οὗ συντέταχται, ἆλλ᾽ ἀντ᾽ αὐτῆσ ἡ τοῦ λευί, ὧσ ἱερατικὴ πάλαι 
εἰσ αριθμὸν μὴ ἐρχομένη. Ἐκ Απάτοα Παιδί Αγειμαδ. Οοίθγάπι Ν πι 

εκ φυλ. γαδ δωδ. χιλιαδεσ. 

. Σχ φυ. ασηρ: Τ. ΡΥΑΕΙΏ και | νεφθαλειμ επι ϱ 1. τ. 28. 29, 91. 9. 
96. 96. 98, 4Τ. 48. 49. 50. 51. 8τ. 90. 91. 923 9ὔ, 96. 9Τ. αἱ πια] Απᾶ 

οππ το... Τ νεφθαλι οπτη ΑΒ 6. 9. 1433 90. 9233 98, α] νΙ. Τίεπι 6 
νεφθαλιν ... Ν νεφθαλι... 143 21. 94. 98. νεφθαληµ | µανασση ΟΠΗ 
Ν(6 µα)ασσην)Ρ 1. αἱ Ῥ]α Απάς οίρ Ατο, Ιί6ιι Ιαπαβδε νρ εἴο ... Α 

µαννασση, Β ΑπΠά8 οἰῦαν μµαναση 

. ἐκ φυλ. συµεων δωὺ. χιλ.: κ 8Τ. οσα | λευει ου1α Α (ἳέα, οἴίαπι αἲῬί αλὈῖ- 

απο οζιάἴπιας, ος Τις Ὁ, 24. ὃ, 29. Περ Ἱ, 5. ΟΙ οἱ. λευεισ, λευειν Μο 

9, 14. Τιο ὅ, 27 οἱ 99. Πεὺυ ἤΤ, 9.)...ς ἵνπ ΤΙ λευῖ ἀπ ΑΒΟΡ τε]! | ισ- 

σαχαρ ΟΙ ΝΑΡ Τ. 99. 82. 99. 98. 98. αἱ νρθ απι ἀθπη]ᾶ 4]... ς 0 
5 Ίωπ ΤΙ ισαχαρ οιπι Βο 1. αἱ Ρ]εν {α ακομη... ςθ ἰσασχὰρ 5ἷπο 00- 
ἀΐσα αἲνί, Οείετατη Ἰδιιά ποπιοΠ ἰσσάχαρ εἰ ἰσάχαρ ἵπ εοὰᾷ ρ]δγῖβᾳιε 
βοτ]θί 5οἱαί (6{. Β9), πο -χάρ. : 

ιωσήφ οἱ βενιαµ.: Ν 28. ΙΤΑΠΦΡΟΠ | βενιαµειν ου ΑΡ ΑΠΑΡΑΥ (99, 
48. βενιαμην) ... ς βενιαµιν ΟΠ ΝΒΟ 4] Ρ]ου | εσφραγισµενοι: Ὦ αἱ 

ΡΙ835 εσφθαγισµεναι, ἆθ αα Ἰθείίοπο ο[ αὰ νυν. ὅ---δ. (εσφραγισµενων 
ηος ]1οσο Ἱερί ποη νΙάείαν. ΑΠίει 4ΐ ν. ὔ.) 

ιδον ς. ΝΑΒ (ιδων) τ. 14. 99... ς Ἰωπ ειδον ο. ΟΡ αἱ Ρρ]ε; ΑΠΑΟΠΙΗ ΆΑγε 

[και ιδου Επ ΝΗΒΡ 3] οπιΠΣ{ ΑΥΥ ΑΠάΟΙΠΙΠ ΑΥΦ... Α νµ «ορ αείἩ ΟΥΡ 

312.910 Ῥτίτη α] ο; 16Π1 6 ΟΠ1 (δου | οχλοσ πολυσ ΟπΊΤΏ ΔΒΟΡ αἱ οπαηὖ! 
Αγγ ΑπάΟΙΠΙΣ Ατο... Ιπ οχλον πολυν οὖπι Α να ΟΥΡρΡΙ5 Ῥνίτη αἱ, 16η 
«ορ ααἰἩ. ΒἰπιΠ εν Μαί]οςθῖ8 και ειδον απο πασησ γλωττησ και φι]- 
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Λ 3 Ν .ο / ε) Ν ” Ν ” Δ - Δ 

το» ουδεισ ἑδύνατο, ἐκ παντὺσ ἔθγουσ και φυλῶν και λαών καὶ 
- ς -- , » Ν , πο 

γλωσσῶν, ἑστῶτεσ ἐνώπιον τοῦ Ὀρόνου καὶ ἐνωπιον τοῦ ἁρνίου, 
) Ν / Ν - Ν ο ντο 

περιβεβλημένουσ στολὰσ λευκάσ, καὶ φοίνικασ ἐν ταῖσ χερσὶν αὐτῶν 
οοον 2» - . - οι 10 καὶ κράζουσι» φωνῇ µεγάλῃ λέγοντεσ᾽ ᾗ σωτηρία τῷ θεῷ ἡμῶν 

ν.- / Μη ρω / Δ νά 3 ’ ΔΝ ’ « 

τῷ καθημένῳ ἐπι τῷ Ὀρόνῳ και τῷ ἁρνίῳ. 1] καὶ πάντεσ οἱ τθιι 
” « ’ ” / Δ -” ΔΝ 

ἄγγελοι εἰστήκεισαν κύκλῳ τοῦ Θρόνου καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ 
ο / / Δ . - ο) 

τῶν τεσσάρων ζώων, καὶ ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ Βρόνου ἐπὶ τὰ πρὀσ- 

λησ και παντοσ εΌνουσ πληθοσ πολυ, ο αριθµησαι αυτο ουδεισ ἠδυ- 

νατο. | οῦ (εἰ. κό, βεᾶ κ ρεΥ Ἱπουτῖαπι 06): Α και | αυτον ΕΠΙ ΝΑΟΡ 
1. 14, 96. 99. αἱ νΙκ πια (ε. ΜείἩ αυτο, νῖὰςε απίε). ἨεβρίοΙί οί. ΟΥΡ 

310 ΄ιαπι ἀὐππιεγανγε εα Ἰῖ πεπιο Ῥοέεγαί ... Ὦ ϐθ. τ. 28. 299. 90. 51. 99. 
9δ. 99. 4Τ. 48. 49. 50. 51. 9τ. 90. 91. 98. 94. 96. 96. 97. 98. αἱ (ενε”ο 

ΑΠάΟΠΙΠ Αγο οπι, ηθο αχρτίη νρ ΟΥΡ” Ῥτίτῃ αἱ, Ἠῖπο ἀυ9 | εδυνατο 

ουπι ΔΑΒΟ αἱ Ρ]α5ὸ ΑἱΔ... ς ἠδυνατο ο Ρ 1. 14. 98. 4Τ. 49"3 51. 

8τ. 92. 96. αἱ πια Μείμδῖβ Απάς Ρ ο (οί03ν δυναταιν) | εστωτεσ ΕΠΙ 
ΝΑΡ 1. 96. 49. 50. 91. αἱ ΑπάαΡ ῦαν.,,. Β α59 Απάς Αγθ εστωτασ.... 
ο 98. εστωτω», 11. 19. 98. εστωτα | ενωπιον τ. Ὄρονου εἰ. ΟΥρΣΤ5: 510 
είο... Α επι του Θρον. | περιβεβλημενουσ ουπη Ἀ”Α80Ο αἱ (εγεῦῦ Απάς 

Άγε (Ἰΐαπι Ει]ργετῖό ρταθᾷ 5,15 ουἱᾶέ ἔωφζαπι πιαφιιαπι -- δίαπέεξ -- απιίοίον 

-).. Τεπι 48. 96. -μενασ ...ς(Ξ αρ 57) περιβεβλημενοι επΙιη κὲρ 1. 

28. 96. 49. 91. αἱ Απάα Ρ Ραν, Ιἴοπι απιῖοιὲ νο ΥΙοίοτῖη, εέ εγαπὶ απιῖοξὲ 

(Ῥτοπι]ββ1.ὸ5 εἰ ὑπάιέὶ εγαπί) ΟΥΡ Ῥτίπι Επ]ρκθ]αα ΓγΑβπη 54 α] | φουνι- 

κασ (ας) οππη Ν.Ε 6. 14. 298. 29. 90. 81. 52. 4Τ. 48. 49. 50. 5. 90. 

91. 99. 95. 94, 96. 96. 91. 98. α159 Άγο (οορ λαδεπίεε ραΐπιας) ... ς Τιη 

Τ] φοννκεσ «ΠΠΙ ΝΕΑΟΡ 1. 7, ὁὅ. 96. 9δ. 9η, αἱ ΑπΠάΟΠΠ, Ἱ{οτη εἰ ραΐπιαε 

ὕπ πιαπῖδι6 εονπι νς Ηαγπι, Ἰίεπι δἱἰ ραΐπιαε Γιεγιπιέ (εγαπἐ) οἴο ΟΥΡ 

Έπ]ς Βτῖπι Ῥτοπαϊδς αἱ 

10. κραζουσιν οἳΠΙ ΝΑΒΟΡ α159 ΑπάΣ οῦαν, Ίέοπι οἴαπιαδαπί νρ Ηαγπα, ᾱἷ- 

οεδαπέ Ουρ" Ρτΐπι... ς { αὐ 82) κραξοντεσ ου 1. αἲ 2 ΑΠΡ Άντε, 

1{επι 60Ρ ΑΠ | λεγοντεσ: ΑπΠάΡ και λεγ. | τω Θεω ἡµων: Α 98. του 

Θεου ημων, Ιίεπῃ «ορ ... 1. Απά8 Φεω (5ἵπο ατίϊςι|ο) Ίμιων 68018 Ροβί 

τω καθ"ηµ. επι τ. Θρογν. Ροή, ππᾷς ΕΥΔΡΠΙΙΡ ΒηχΙ{ τω καθ. επιτ. Όρο- 

νου του Όεου ημων, ᾳααε Ἱπερία Ιασμίο ἰταπβῖί εἰίαπι Ίπ ϱάΙΙοπεπι ς 

(ποη Ίζεπι ς9 ϱίς) | κ” (ποπ Ίεπι κϐ) οπῃ τω καθηµενω | επι τω Όροιω 

οππη ΝΤΑΟΡ αἱ Ρ]1859 Απάὸ 6ἰΡ Άτα... ς επι του Όρονου οπή ΝΕΒ 

1. Τ. 96. Τ9. αἱ πια Απάᾶ ο(ῦᾶν | τω αρνιω: Νὲ του αρνιου. Ῥιαείετθα 
κἘ (πο 1{επις) αάά εισ τουσ αιώνασ των αιωνων αμην. 

11. παντεσ οι εἰ. κὸ .... κἲ οἱ οἱ | ειστηκεισαν (36ᾷ ΝΑΡ ὅθ.ιστ- αἱ Ἀ 
-κισαν, Ἡ τ"" 89. ὃδ. 96. Τ9. αἱ -κησαν, 1. Απάὓᾶν --κεσαν) απ ΝΑΒΡ 
αἱ Ίοηρε ρα ΑΠάΟΠΙΠ Αγθ.,.. ΤΙ εστηκεισαν (6 -κισαν)ς. 6 51. α1Υ{ (5εἆ 

ποία{]ο ετ]ῖοα ρταεουπίο Ἰ{βί ηας ἆς {ογπια ραταπῃ σετία; 90. ενεστη- 

κεισαν) ...ς εστηκεσαν οΠΙ2 | επεσάν οΙπι ΝΑΟΡ 9. 19. 195. 21. 4]... 

ς επεσον οππι Β αἱ Ρ]ει ΑΠάΟΠΙΠ Αγά | ενωπ. του Όρονου 8ἶπε αά αἴαπι 

ΕΠ ΝΑΟΡ αἱ βαΐ πια νσ ορ ΑΠάΔΡ Όαν Ῥτϊπι αἱ... Β αἱ ΡρΙάβ25 9γτ 
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Ἡς 49, 10 

948 τ19. ΑΠΟΚΑΔΥΝΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ. 
3 Ν καν ο οι ώ 12 / τω / ς 

ωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ Φεῷ, λέγοντεσ᾽ ἁμήν, ἢ 
2 ’ σν « ιά αὶ ἃ ΄ Ν ιά 3 {κ α Ν Ἆ 

εὐλογία μαὶ ἡ δύξα καὶ ἡ σοφία και ἡ εὐχαριστία καὶ η τιμὴ και 
« ’ Αα συ. ᾽ -- -ε -- .] - - ΄ 

ᾗ δύναµισ καὶ ᾗ ἰσχὺσ τῷ θεῷ ἡμῶν εἰσ τοὺσ αἰῶνασ τῶν αἰώνων, . 
ορ ΔΑ ὁ ’ σ 5 - / / ο τ 
ἁμήν. 19 καὶ ἀπεκρίθῃ εἷσ ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγων μοι᾽ οὗτοι 

ς ( /. Ν Ν Δ Δ / »Ν Δ ’ 

οἱ περιβεβλημένοι τὰσ στολὰσ τὰσ λευκᾶσ τίνεσ εἰσιν και ποθεν 
στ 14 ὃν) 21 3 ἵνα ρ ΄ Ν ελ λ ο μέ ο 

ἠλθον; και εἴρηκα αυτῷ᾽ κυριέ µου, συ οἶδασ. καὶ εἶπεν µοι 
τς ’ » κ - / οκ - μη 

οὗτοί εἰσιν οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῇσ θλίψεωσ τῆσ µεγάλῃσ, καὶ ἔπλυναν 
Ἀ) Δ 2 - ΔΝ ’ -- τὰ ων. ’ 

τὰσ στολὰσ αὐτῶν καὶ ἑλεύκαναν αὐτὰσ ἐν τῷ αἵματι τοῦ ἁρνίου. 
Ν - 2, / ” - -” ΔΝ ’ 

15 διὰ τοῦτό εἰσιν ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ, καὶ λατρεύουσιν 
2 - «ς« Δ ος -- -- Ἁνοις Ν 

αὐτῷ ἡμέρασ καὶ νυκτὺσ ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ, καὶ ὁ παθήµενοσ ἐπι 
κ / / βλ] ε) ’ 2 ’ ” 2 Ν / 

τῷ θρόνῳ σκηνώσει ἐπ αὐτούσ. 16 οὐ πεινάσουσιν ἔτι οὐδὲ διιµή- 

αθί] Απᾶο Απο αά αυὐτου | επι τα προσωπα ΟΙΙΠΏ ΒΑΒΟΡ αἱδ9 {οτε να 

ΒΥΥ ΑΥΠΙ Απάᾶ αἱὸο Αγο Ῥτίπι α]...ς (Ξ αυ Βᾳ, 5εᾷ 0’) επι προσ- 

ωπον οππι 1. ΑπάΡ οίναν, Ιίοπι οορ ααί] Έι]ρίαῦ {ναβτα 4 [τω Θεω: ἴο] 
Ῥα]ρίαὈ δι δ4 οπα (αἱ Παροπί πι {αι ἀθπιῖᾶ Πατ] 155 οπιπ]αέμπι Ῥτίπι 41) 

19, αμήν: ναῖἽδ (αρ 69) «ορ οπι | καν η σοφια: 326. απίο και η δοξα ροπ 
(ΑπάΡ Ροβίέκαν η τιµή κ. η ευχαριστ. ΡοἩ, 8ἱ6) ... Α οτη | η ευχαριστια 

οἱ, Νό.... Νξ οπι ή | αμην 86ο ΟΙ ΝΑΒΡ αἱ Ρ]ετ νρ (αἱ. απι [πι εἰς) «οΡ 

γε]] Απάᾶδ ο θαν Τμάοχδίᾶ 694 το ἨἩαγπι ... ΤΙ οπι οµπη 6 28. (7 ἰασαί 

Βοχ]) 96. ΑπάΡ οπι, πθς πιαρβῖς αἆᾶ Ῥτίη Ἐα]ρ{αῦ { ΑπδΡ 

19. εισ εχ: Ἀ 91. οΠ1 εκ | τασ στολ. τασ (6 ΟΠ1) λευκασ: 28. Τὸ. τασ λευκ. 

στολασ | εισιν: 1. 19, ΑπᾶὈαν οι 

14. ειρήκα 61 ΝΑΟΡ 1. 28. 96. Τ9. αἱ νὶκ πια Απάᾶ Ρ ναν.,., Ἡ 4ο Απάς 
Αχο ειπον | κυριε µου ΟΠῃ ΔΒΟΡ αἱ {οτε να (αὔ. απι Γα 4 θπαῖά 1188 

α]1 μπα) «ορ ΒΥΥ ΑπάσπΙπ Αγο ΟΥΡρΣ15. 5109 Ἠαγπα ... ἨἨ κυρ. [μου], εἲ 
ς (-- 0 Βπ) οἵη µου εαπι Α 1. αἲ3 νοζἀᾱ α]ῖα 14οΆτα αραίτ αγπη Ῥτίπη | 
µου: Ἀ ο11 | εκτησ Ὀλιψ. τησ µεγαλησ ΕΠΙ ΝΒΡ αἱ οπιπῦ! ΑπάσΙηἃ Αχε, 
Ίέοπι ἄε ἐγιθιζαίίοπε πιαρπα νο Ἠαγπι, εω πιαφπα δω. ΟΥΡΤΤ”" 519 απο 

Άγπισας (Ῥχίπα εα ἐγῖδ. πιαφη.), εω δα γεβδιγα πιαγπα Τ6ΥΙΕΟΥΡ13... 

μη απο Όλιψεωσ µεγαλησ | επλυναν (νε ζαυενιπί) ... 1. 2. 9. 193 99. 
80. 41. 49. 50. 98. 94. 95. 97. 98. επλατυναν (1. -τειναν). Θιαπι αᾱ 
Ἰασίοπατη αἀποίαί ΕΤΑΡΠΑ: μυ. 6. ἀἰαίαυεγιωπὲ κίοῖαΒ διιαδ. ΙπίεΥΡΥΕΡ 

(1. ο. νϱ) {εφίδεο υἰάείι επλυναν΄'. | ελευκ. αυτασ επ ΝΑΡ 1. 10. 12, 
19, ὃτ. 46. 49. το, 91. 96. (98. και ελευκαναν τασ στολ. αυτων» καν 

ελευκαναν αυτασ 5ἱ6) νΡ «ορ 5ΥγΥ ΑπάΡ αέῦαν (αία 8εᾷ αυτουσ) ΟΥ Ρ37”. 

910 Ῥγίτη α] (ΤοατίβεοΥΡ 13 εἱ Ἰαυεγιπέ υεδίζπι. δια εἰ οαπἰάαυεγιιιέ ρδιυπι 

ὗπ δἴς) ... σ(-- 60 βα, 5ε4 ΕΡ’) ελευκ. στολασ αυτων εΙΠ13, 864 2. 

αρ Βή (οί 29. ν]ᾶς απίς) ελ. τασ στολ. αυτων ... Τϊ ελευκαναν 8ἱπο αᾱ- 

ἁἹίανα οππη Ἡ αἱ Ρ]αβῦο ααίλμαί αγ Απάς Ατε:: αἲ υὶκ ετεβ]ρ]]ο εβί 

αἀαῑίαπα 9586 α]ίοπα ππαηα αυτασ, απ 168 Ρ]αΠΙΡΒΙΙΗΣ. 6β86{ 

16. δια τουτο: Ἡ" 98. το. Απᾶᾶ οίρ ΡΙαεΙΙ και | επιτου Όρονου ΟΠΠ ΝΑΡ 
1.298, 29. 96. 96. 4933 8Τ. 99. αἳ πια ΑΠάΟΠΣ,,, Τ επι τω Όρονο οππι 
Ὦ αἱ Ρ]αβῦὸ Ατο | σπηνωσει επ αυτουσ: κ γίνωσχει αυτουσ, Νξο σκη- 
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” Σςλ Ν / ορ, 2 Δ ς 4 Σολ νά . 

σουσιν ἔτι, οὐδὲ μὴ πὲσῃ ἐπ αὐτοὺσ ὁ' ἤλιοσ οὐδὲ πᾶῶν καῦμα, 
ϱ Ν . ο ον 

1Τ ὅτι τὸ αργίον χὸ ἀνὰ μέσον τοῦ Ὀρόνου ποιμανεῖ αὐτοὺσ καὶ 
δη , ” ι ο 4 » ολ ες / ν ος η να λι 
ὁδηγήσει αυτοὺσ ἐπι ζωῇσ πιγὰσ ὑδάτων, καὶ ἐξαλείψει ὁ Θεὺσ 

” [ή -- -- -” 

παν δάκρυον εκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 

ΥΠΙ. 

- ο ” ξ ος Ν ζλα/ ομε Ν 
1 Καὶ ὅταν ἤνοιξεν την σφραγίδα τὴν ἑβδόμιν, ἐγένετο σιγὴ 

νωσει ϱτο γινὠσπει, 8εὰ Ί8115 επ αυτουσ ρτο αυτουσ (Ἠϊποῦ πο αΠΙπη- 

αἀνοχί[]δδο γινωσκὲν ΡΥΟ σκήνωσειν ρπίαπά ας ο54) 

16. ετυ Ῥτὶ 6ΠΠΙ ΑΒΡ αἱ Ρρ]εΥ ΑπάΟΙΠΙΠ Ατο ... Ν 0θ. νΡ «ορ 8ΥΥ αΤΠΙ αθί] 

Ογρῦ1ο Επ]σίνα δη ὃ1 Ῥτίπη αἱ οπι. Τίοπη ετι 866 ΟΠΠ ΝΑΒ αἱ Ρ]οτ νς 

5Υτ ααἰμ ΑπάΡ Ατο ΟΥΡ Ρτῖπι αἱ... δ 1. 94. 9ὔ. 96, 98. 40. 8Τ. οοΡρ 

ΥΠ ΑπάΣ οῦαν Επ]σίνασΙπα ο :: οἱ 5 49, 10 πβῖ ποπίταπα ετι | ουδε 
διψ. οἳ 1 ΝΗΡ αἱ ρ]οΥ Απάσπια Αγο... ἩΠ ουδε µη δνψ. ουπι Α 14. 99. 
| διψησουσιν οἳπὰ ΑΡ αἱ Ρεν Απάς ὀΡ γα, Τίοπι ν 99. διψασουσιν 

εν  Ῥ 14. ΑπάΡΑΥ διψησωσιν | ουδε µη πεση ουπι ΝΑΡ 1. 14. 28. 90. Τ9. 
3] (98. οι µη)... ΤΙ ουδ ου µη πε, απ Ὦ 4149 {θτο ΑπάσΠΙΠ Απο | 
πεση: 98. Απάᾶ πεσειται | ο (98. Απᾶᾶ οπι) ηλιοσ: «ορ ωπιόγα ... Νἲ 

αάά ετι, 5οἆ Ίρ5ο κ. ραποξἶς Ἱππρτορανίέ | παν: 6. 11. 51. αγπι το 

17. ποικανεν ΕΠ ΝΑΒΡ 1. 6. Τ. 14. 98. 90. 86, 98. 4933 51. το. 99. 963 
αἲ νο ΒΥΥ ΑΠ αοἴῃ ΑπάΔΡ)αν Αγο ΟΥΡ510 (ρτο ἐεφοί οπῖπῃ ᾳποά θά1 

βο]οαί Ιασοπάπ]η γεφεί, πὲ νο Ψϊσνανίπα Ῥνίπη α]) Υἱσνανα τὸΣ (οἆ 091675) 

Ριήπι α].... Β΄ ΤΙ ποιµαινεν οπη 2. 4. 15. 99. 81. 59. 9δ. 94. 9δ. ὃτ. 

40. 41. 4Τ. 48. 493 50, 837. 90. 91. 98. 94. 98. 9633 9Τ. 98. αἱ οορ Απάς 

| οὐηγήσει οππ ΔΑΒΡ 1. 14. 98. 96. 98. (-γηση) 51. Το. 93. αἱ νο 5υτ 

60Ρ ΑΓΙ αθίἩ Απάα ) ῦαν Αγο ΟΥΡ Υἱσνανυα Ῥνίη αἲ.... 9’ ΤΙ οδη- 

γευ επ 9. 4. 6. Τ (οδιγει) 19. 929. 90. 91. 99. αἱ Ῥρ]α830 (δαπ{ {ρίίαν 

Ρα1ι]]ο Ρ]αγος απ ο6Φήγευ απαπι απὶ ποιµαινει ἐποπίακ) απηὶ α.)αεμπα 

Απᾶό | ζωησ ου ΔΑΒΡ αἱ Ρ]Η530 νο αἲπῃ ααεἰμα Απάό Ατε ΟΥρὸ1ο 
γ{ρυατπη αποηγπιδας Ῥτίπη α]....ς (-- αὐ Βή) ζωσασ επι 1, 68. το, 
αἱ οοΡ (5ιῤετοπέεπι αηιιαε υἴνας) 8ΥΥ (αἆ Γοπίεβ αφιιαγΊήπι οἴυαγηπι) Αιιᾶ . 

αρ Όαν | παν ὅαχρυον (ν” ὁρακυον, ο εἰ. αἆ 21, 4): 14. «ορ παντα 
τα ὃακρυα | εκ των οππι ΑΒΟΡ αἱ ρ]1βῦῦ απι [πι ἀαοπιῖά {οἱ οπηπαοΏπι 
(Π1 Τμαίί εω) Άππι Απάς ϱίθαν Απο ΟΥΡ Ῥιῖπια]...ς(Ξ αυ 5) απο 
των εππι ΝΤ. 28. ΑΠ. 49. 50. το. 92. αἱ νροῖο 11ρες (11 αὖ) οορ ΑπάΣ 
οἱρ, Ο{ οἳ. Τοεγε5 «ατη ὅδ Ῥνοῖπᾶς εί Τομαππί αηΏφθ]αδ: -έ ἀε[εῦίέ ἄειιβ 
οπΙπεΊυ ζασγγπιαπι αὖ οσιιζύβ εογπι.. Ωααθ ποπ βα615 Παᾳπεῦ αίταπα αἲ Ι. 

1. απ 8ἩὮ 21, 4. ρεπάσαηί, ᾳπο απἱάεπῃ Ίοσο εί 1Ρ80 απυ αἱ εν Ἱεραπίαν. 

Αριᾶ Ες 25, 8. οδί αφειλε κυριοσ ο Όεοσ παν ὃδακρ. απο παντος 

προσωπου. 

ΥΠΠ. 1. οταν επι ΑΦ :: 51ρΥ8, 1, ϱ. 6, 1. ὃ. ὅ. Τ. 9. 19. οτε ἠνοιξεν πἩΒ- 

απαπα Βποίπαξ... ς οτε 6ΝΠΙ ΝΡ αἱ ΟΠΗΣ ΑπάσΙιἃ Αγθ | εγενετο σιγή 

91, 4 
Ἡς 26, 8 



1.4 
Τοῦ 12, 15 

Ίιο 1, 19 

4, 6 
11, 19 

Ἐκ 9,54 
Ἡς 28, 9 

950 8, 2. ΑΠΟΚΑΛΥΨΊΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

η - 2 ” ς εν Ν΄ ο 4 ε Δ 2 / ο 
ἓν τῷ οὐρανῷ ὡὧσ ημίωρον. 2 καὶ ἴδον τοὺσ ἑπτὰ ἀγγέλουσ οἳ 
3 μβ -- οτε ’ Χ σος / 2 -. « Δ / 

εγωπιον του Φεοῦ ἑστήκασι», και ἐδὀθησαν αὐτοῖσ ἑπτὰ σάλπιγγεσ. 
ὧν / Ν ’ ] - 

ὃ καὶ ἄλλοσ ἄγγελοσ ᾖλθεν καὶ ἑστάθη ἐπὶ τοῦ Θυσιαστηρίου ἔχων - 
μι - ο δολ 2» (ο 

λιβανωτὸν χρυσοῦν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ θυμιάματα πολλά, ἵνα δώσει 
- -- ᾳ ε / Δ / 

ταῖσ προσευχαῖσ τῶν ἁγίων πάντων ἐπὶ τὺ Φυσιαστήριον τὸ χρυ- 
- ’ -- ΔΝ ς -- 

σοῦν τὸ ἐνώπιον τοῦ Ὀρόνου,. 4 καὶ ἀνέβῃ ὁ καπνὸσ τῶν θυμια- 
µάτων ταῖσ προσευχαῖσ τῶν ἁγίων ἐκ χειρὸσ τοῦ ἀγγέλου ἐνώπιον 

-- - Α) εώρ 5 Δ / Αν 

τοῦ Φεοῦ. Ὁ καὶ εἴληφεν ὁ ἄγγελοσ τὸν λιβανωτόν, καὶ ἐγέμισεν 
δν Ά -” - η 3 νὰ 

αὐτὸν ἐκ τοῦ πυρὸσ τοῦ Δυσιαστηρίου καὶ ἔβαλεν εἰσ τὴν γην καὶ 
Ν Ν Δ ΔΝ Ν ΔΝ ’ 

ἐγένοντο βρονταὶ καὶ φωναὶ καὶ ἀστραπαὶ καὶ σεισµόσ. 
Ν ες αμ ” ς ο Ν ς Δ / ζ / 

ϐ Και οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντεσ τὰς ἑπτὰ σάλπιγγασ ἠτοί- 
3 Δ 9 / ες - ο βκτά . λ 

µασαν αὐτοὺσ ἵνα σαλπίσωσι. ᾖ{ Και ὁ πρῶτοσ ἐσάλπισεν ' καὶ 

είο: βεἰίἩ θέζιέ οπυπε φιοᾷ ἴπ οαεῖο εἰ φιιοᾷ ὑπ ἔεγγα | Ίμιωρον οτπῃ Α0 
91. 91. ... σ Ίμιωριον ουπῃ ΝΡ αἱ Ρ]ετ ΑπΠάΟπΙΠ Αγο 

9. ιδον ο. ΔΑΒΟ Τ. 14. 93. ΑπΠάΡΔΑΥ.,, ςΊμῃ ειδον ο. Ρ 1. αἱ ρ]οι ΑπΠάΔΡο 
Ατο | τουσ επτα: 1.26. οπι | εστηκασι»: 98. ειστηκεισαν, 6. 9. 15. 91. 

εστηκεσαν ο Οἱ αά 7, 11. | εδοθησαν: Α 9δ. 8ΜΤ. 98. 96. 96. εδοθη 

ὃ Πλθε (14, εξηλθ.): αείἩ αἀᾶᾷ αὖ ονζεπίε | επι του Θυσιαστηριου (αΡ’’) 
ουπι ΝΒΟ (του -ριον) 6. Τ. 14. 28. 39. 51. ὃδ. 98. α1δ9 Απάα ο Ρ ΆΑγο 

ενες Ὦπ επι το Φυσιαστηθιον επ ΑΡ 1. 96. 49. αἱ πια | λιβαγωτον: 

6 λιβαχγον το | ινα δωσει Επι ΝΑΟ 1. 8. 28. 99. 87. 94. 96. α119 ΑπάΒ 
είοῦ οίύαν ... ς ινα δωση οἵπι ἩΡ αἱ 5αΐ πα ΑπΠΑΡ ε{οῦχ Ατς ... 6. 9. 

14. 56. ινα δω | το ενωπιον: Ἀ ΟΙΏ το 

Δ. ο καπνοσ: Ἀ” (ποἩ5) 96. οπι ο | του αγγελου: 88. 9Τ. οπι του... 143 

των αγγελων | των Θυμιαματων ταισ προσευχαισ (νο Απιρίαςοδ,δθθ 
ποεπβογπι ἄε ογαἰοπῖδιϐ): ΑπιβΘΡ 591050 Ῥτίπι {ηγπιζσπιαέιπο (Ῥτῖπι 5τ1ρ- 

Φάἰσαίοπιυπι, [οτί8β5ο Ροῦ]α5 δτ([[(ζοπτήπι) ογαἑζοπιωπι 

δ. τον λιβανωτον 6ἱ αυτον ΟΝΠΙ ΔΑΒΡ είο... ς (ΠΟη ςὸ ) Β3) το λιβα- 

γωτον εἰ αυτο επτῃ 7. 98. 94. (Ίτεπι, 5ὶ τοσίε ν]ἀθτιπί, το δἳ αυτον ὅθ. 

40. 50.) | εκ του πυροσ του Φυσιαστηριου: Ἐτίπι ἄε ἔφπε ἵγαε ἀεῖ, 5εᾶ 
αἀάῑί: ,,αλίας εω ἴφπε αγαε ἀεῖ' | εβαλεν: Ῥ εβαλλεν... Α ελαβο» | 

βρονται και φωναι και αστραπαι οπῃ ΝΕ 6. 8. 14. 99. δ1. 95. 81. αν 
νΕ αὖπι Απάς Ῥτίπι α1, 1ΐοπι βεἴΠΡΡ εἰ Γαοζηπι εδὲ ἑοπῦίι εἰ Γιῖσς (1. α. 

φωναι) εἰ Γιΐπιεπ... Α 16. 9δ. 60οΡ ΒΥΥ βροντ. κ. αστραπ. Σ. φωναν, 

ἰπιϊ]1έ6υγ αθἰῃτο (εἰ υεπῖί Γιιπιεπι εἰ Γαούιπι εδ ἑοπθέγι εἰ Γιζσι).... ς 

Φφωναι και βρονται και αστραπαι εππὶ Ῥ 1. αἱ πια ΑπάΒ αίρ απΟΠΥΠΙ 

2.ᾳ, Ίέθπι Αγθ οπἱβ8ἵ5 φώναι και, Τ. ΑΠάΡΑΥ φω. κ. αστρα. κ. βροντ. | 

και σεισµοσ (46. -σμοι): νβε]ε ἀθπιῖᾶ 11Ῥς Πατ)” Ἐ απγτῃ αάά ππαρπιδ ... 

48. Αγο ΟΠ1 

ϐ6. ο ηΠίθ εχοντεσ οπΊη ΑΒΡ 1. (5ο 1. ΟΠ1 ον αηίθ επτα) αἱ Ῥρ]ει ΑπάΒ ο Ρ 

ΑτΑ...ς (- αὐ 55) οπι Έππι 96. ΑΠάΡΔΥ | αυτουσ οππη ΝΤΑ... ς ΤΙ 
εαυτουσ οιιπι ΝΞΒΡ αἱ (9ο ΟΠΠ (14. επ αυτουσ) ΑπΠάΟΠΙΠ Αγθ 

Ἔ, ο πρωτοσ 8ἶπο αἀάῑίαπι οἵιπι ΔΑΒΡ αἱ [ριοὸ Ἠασ]” {οἱ 57τ ΔίθΘ...5 



αι ο στ τρ" -Ἡν » τε α ο ρα 2 
ο νο. -, ” - µ 

κ 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΟΑΝΝΟΥ 811. 951 
τ 

κ / - λ ο) / Ε) ϱ 201 / 3 Ν 
ἐγένετο χάλαζα καὶ πυρ μεμιγμενον εν αἱµατι και ἑβλ/Θη εἰσ την 

- ’ ” κ / λ ΔΝ / τας 

γῆν καὶ τὺ τρίτον τῇσ γῇσ κατεκάη, καὶ τὸ τρίτον τῶν δένδρων 
΄ Δ ” / λ / 

κατεκάη, καὶ πᾶσ χύρτοσ χλωρὸσ κατεκά!;. 
ο 6 / ” 3 / . Δ έ ” ’ Ν 

ὃ Καὶ ὁ δεύτεροσ ἄγγελοσ ἐσάλπισεν᾿ και ῶσ ὀροσ μέγα πυρι 
/ 3 / 3 Δ / -- νο ως ᾶψήὁ Ν / ” 

καιόμενον εβλΘ1; εἰσ την Ψαλασσαω" καὶ ἐγένετο το τρίτον τῇσ 
στ Δ - ” 

Βαλάσσησ αἷμα, Ὁ) καὶ ἀπέθανεν τὸ τρίτον τῶν µτισμάτων τῶν 
- / Δ -- 

ἐν τῇ Βαλάσσῃ, τὰ ἔχοντα ψυχάσ, καὶ τὸ τρίτον τῶν πλοίων διε- 
’ 

(Ψαρησαν. 
Ὄσης κ 2) Ρ] / ν ει; -. 

10 Καὶ ὁ τρίτος ἄγγελοσ ἐσάλπισεν καὶ ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρα- 
- ως πε μι) Δ / 

νου ἄστὴρ µέγασ καιόµενοσ ὧσ λαμπάσ, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ τρίτον 
- -- Ν Ν Ν ”ν ά / Δ - 

τῶν ποταμών καὶ ἐπὶ τὰς πηγὰσ τῶν ὑδάτων. 11 καὶ τὸ ὄνομα 
-- ο τα. . π - σον) 

του ἀστέροσ λέγεται ὁ ἄφψινθοσ. καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῶν υδά- 

(- αὖ 5σ) αἀά αγγελοσ επι 1. 28. 96. 58. Τ9. 98. αἱ νρ (αί. απι ἔα 

Ιρ55 οπηπ]αοΏπα ϱ{ο) 60Ρ ΔΙΠΙ ααἲῃᾗ ΑπάΔ Ρ Ταν Ῥτίπι αἲ | µεμιγμενον 
οσα ΝΡ 19. 8τ. 98. 46. νοῖηδ (αρ 9) ΑπάΡ δαιῦΔΥ αποηγΠΙΔΙΕ ΑΠΡ... 

Τ. µεμιγμενη... ς Ὥπ ΤΙ µεμιγμενα ο. ΑΒ αἱ Ρ]εΥ Απάᾶ είὸ Ατο νρ 

Ῥτίπῃ 4] | εν αιµατι ΕΙ ΝΑΒΡ αἱ {εγα"ῦ νρ (πιζωία πι καπριιύπεπι απΏ 1, 

νρς]ε α] πιζρία ἵπ καπφιύιε) ΑπᾶΣ σΡ Αιγθ Ῥτίπι (οοπυπάσία ἴπι καπφιύιεπι) 

8ἱ...ς (- αὐ 5) οπι εν ο 1. 3] ἀεπιῖά παν!” ΑπάδΑν αποπγπιααΕ | 

εβλη δη: 94, 5. 8τ. Απάς -ὄησαν | και το τριτον τησ γήσ κατεκαη 

ΕΠ ΝΑΒΡ αἱ {ογαῦῦ γρ ΑΥΥ ΑὖΠΙ αθίὮ ΑΠάΟΠΠ Ατο ΡΙΙΠ αἱ... σ(Ξ αρ 

7) οσα σππι 1. 95. 60Ρ | καν το τριτ. των δενδρων κατεκαη: Β” αἱ α]ῖα 

αεἴὴ οπι | χορτοσ χλωροσ: Τ. 94. ο χορτ. ο χλωρ. 

8. αγγελοσ: Ἀ οπι | πυρι οππι ΝΑΡ 1. αἱ τη νρ ϱΟΡ 8ΥΥ αθίμ Απάσπια 

Ῥτίπι ΑΠΟΠΥΠΙΔΗ8 4]... 6090 οσα Ἡ 155 αὖπη Ατθ | εγενετο: ἃ εγενηθη 

9. το τριτον ριῖ: κ 96. 96. 9Τ. ΑίΠ406 Απᾶς αάά µεροσ (55. 68. 87. Απᾶς 

οίίαπι ν. 8. α4ά). Βἰποϊ]τεν νρ Ῥτίπι εἰς αὈίαιε ἑεγίία ραγ8. | των ε. τ. 

Φαλ. επι ΝΑΡ αἱ δαΐ πια ΑΠΟ Απᾶα είο ... Β αἱ ρ)αβ25 ΑπάΡ είδαν 
ΑΥθ οπα των, Ἠϊπο ἀΡ0Ο,,, 1. 19. απι Πατ] οπηΠΙΒΕἨΙΗ ΑγΠΙ ΟΠΠ των εν 
τη Θαλασση. Ὑρε]ὲ {α ἀθπα]α 11ρ5 {οἱ ὧν πιαγί Ροβί τα εχοντ. ψυχασ 

Ῥοῦ: Ῥτίπι Υατο γεγΏί ρίδοϊώη, οπι]δεῖς τα εχοντ. ψυχασ, 5εᾶᾷ αάά : 

υΔ]α θά1ο ἀἰοεπᾶο Λαδεπέζιπι απύπιας οδίεπά1έ ενϊἀεπίει ρϊτιαα] 

608 πποτία ΠΘΟΒ{ΟΡ.'’ | ψυχασ (19. 48. Ατοτασ ψυ.) εἰ. ΑΠ{δ6: Ν ψυ- 

χην, ξετη οορ αθίἩ | διεφθαρησαν (8Ρ΄’) οιπι ΝΑΡ 1. (-ρισαν) 10. 19. 
18. 1Τ. 98. ὃπ. 49. 51. Το. 91. 96. ΑπάβἸΣ... ς διεφθαρη επι Β αἱ 
ΡΙα Απάς Ρ αν Αγο 

10, και επεσεν 5ες Ίος: Ετῖπι ποἩ εχκρτῖ | και επι των πηγων των υδατων: 

Α ΟΠΙ | των υδάτων ου ΝΒΡ 1. αἱ {εγεῦδ ᾳαἱ οἰίαπίαγ.... ς (- αρ 52) 

οπι των οπῃ 

11. λεγεται: Τ. ελεγετο | ο απίθ αψινθ.. ο ΑΒΡ 8140 Απάο Αίο...ς 

(Ξ5 αὖ Βσ) οπι ουπι Ν"(βεά ν]άς ΡοβΜ)είο 1. Τ. 14. 96. 8δ. αἱ αγ Απά 
ἱ «ΑΡ Ῥαν | αψινθοσ οἵπι ΝΟΑΒΡ α] Ρίο Απάα οῦὰν ΑγςΘ... ΝΑ αψινθιον, 

Τεχ 51, 25 

ΈἘς 14. 12 
Ὅαπ 8, 10 



Αι 8, 9 

14, 6 

955 8, 12. ΑΠΟΚΑΛΥΨΊΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

των εἰσ ἄψινθον, καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἀπέθανον ἐκ τῶν 
ὑδάτων, ὅτι ἐπικράνθησαν. 

12 Καὶ ὁ συ ὤγγελοσ ἐσάλπισεν᾽ καὶ ἐπλήγι τὸ Σρίσον 

τοῦ ἡλίου καὶ τὸ σον τῆσ σελήν ἤσ καὶ τὸ 2 έσον τῶν ἀστέρων, 

ὦα σκοτισθῃῇ τὸ τρίτον αὐτῶν καὶ ᾗ ἡμέρα μὴ φάνῃ τὸ τρίτον 
αὐτῆσ, καὶ ᾗ νὺξ ὁμοίωσ. 19 καὶ ἴδον, καὶ ἤκουσα ἑνὸσ ἀετοῦ 

πετοµένου ἐν µεσουρανήµατι λέγοντοσ φωνῇ µεγάλ! οὐαὶ οὐαὶ οὐαὶ 

τοὺσ κατοικοῦντασ ἐπὶ τῇσ γῇσ ἐκ τῶν λοιπῶν φωγῶν τῇσ σάλπιγ- 

Ίοσ τῶν τριῶν ἀγγέλων τῶν μελλόντων σαλπίζειν. 

ΑΠΑΡ αψινθιοσ. Τέεπι αδθπέ]ζπι να] ἀθιηϊά Πατ!” (αὐθοπέζιπι) {οἱ αἱ 
Ία6μπη ορ Ῥτϊπι (αὐδοπίέύιπι) αΠΟΠΥΠΑΔ3Ε Ἠαγπι; Ίέοπι αὐθίπέλίέις Ἀπι, 
αὐθεπίζθ ἴα. Οοίεταπη κ Ρο Ιποιγῖαπα ροδί αψινῦ. τερείῖΐ και λεγε- 

ται, 4παο ἀθ]ενΙξ Ἀὸ. | εγενετο (αΡ/) επ ΝΑΒΡ αἱ] Ρ]ου Απάα οΡ Αγο 

νρ οορ Ρτῖπι α].... ς γινεται οσα 1. 86. αἱ ΑπάΌαν | των υδατων:ς 

(ποἩ ςὁ οἱς) οπι εκ ουγοχο Ἐταρπιὶ μ{ν1 [ εισ αψινθον επι ΔΒΡ αἱ ρ]ον 

Απάς Ρ (οἴῦαν ὧσ αψινθοσ) ... Ν π. 8. 16. 28. 49. Τ9. Αιῑᾶ Ατε εισ 

αφινθιον | των ανθρωπων ο ΝΑΒΡ 1. αἱ {ενα ΑπάΟΠΙΠ Ατο.,..ς 

(55 αρ Μή) οπι των ο | εκτων: Α επι των 

12. ννα σποτισθη: ὃδ. 8. ΑΠ αθίὮ (ν]άα Ροβέ) ΑπάΟ καν εσκοτισθη | 

και ἡ ημερα µη φανη (νἷᾶςο Ρο5ί) το τριτ. (Α τεταρτον) αυτησ 61η 

ΝΑΡ αἱ βαέπηα νρ (εί ἀῑαί ποπ ζαοεγεί ρα99 ἐεγίία) ΑΠ Ρ Ὀᾶν Αγο Ηαγπα 

(ωΐ ποπ ζπσεγεύ ἀῑεῖ Ρατ» {εγίῖα) ... Β 855 [ογο και το τριτο» αυτησ (14. 

28. 29. 90. 40. 60. 61. 95. 98. αυτων) µη φανη (αἱ πια φανῇῆ", εὔ. Ὦ Ίη- 

ίογρρ) η (Ώ 98. οτι) ημερα ... βατ νατ]απῦ πΙΙΠΒο α ΠΠ. [τει 1θοχα 

6ΟΡ Ρτο ινα σκοτ. αἴο μέ οὔβοιαγεπέιη», τιέ πιοχι ιιοσγεί {εγέία ζαγιπι ραγ5 

πι ἁἱε εἰ δἰπιιζιίεν εἐίαπι ποοίε, αθίὮ Φεγοιδεις εδὲ δοῇ, εέ οὐέεπεύγαία εδ 

ἑεγίία ραγς εἴιδ, εἰ ἰεγίία ραγ6 μπας, εἰ ἐεγίία ατς δἐεζϊαγωπι, εἰ ἑεγέία 

γανς ἄλεὶ εί ποοθ. Ἐτ]παι Ροβί δέε[ίαγαπι Ῥετρ]ί αἱ ππίπτις ζσοεγεπέ, εἰ ἄῑἷον 

ἑαπᾶεπι ραγέεπι απι{εγεί εἰ που δτπιιζίέεν. ΒΥν Ῥτο ινα σκοτ. οίο ιέ οὗ- 

ἐοπεῦγατγεξιγ ἐεγέία Ῥατγ8 εατισπ, εἰ οὐέεπεύγαία δὲ ἆἴεβ, πιέ ποπ ἴποενεί 

ἑεγέία Όατ5 εὖμδ, εἰ ποαω αἴπιιζίεν. Ἑταείθετεα Ρτο μή φανη: ς µη φαινη 

οὐ Ῥ (φενη) 28. 49. το. αἱ (86. αἱ µη φαινει) Απᾶ8 Ρ Ό4ν Αα... 95. 

97. α1πι Απάᾶδ ους εφαινεν 

19. ιδον ο. ΑΒΡ Τ. 14. 92. ΑΠάΡΑΥ.., ς Τη ειδον ο. Ἀ αἱ ΡΙ6Υ αἱο | ενοσ 
οἑ. νο αποηγπιᾶὰξ Ἠαγπι αθίὮ αχρτῖπῃ ... Ἀ ΟΠ1, 1{6Π1 ϱ0Ρ αΤΠΙ [ αετου 

ΕΠΙ ΝΑΒ α155 {αγο νο ϱορ 8ΥΧ αείῃ Απάς Αγο (αίᾳπο αίῖαπι ΑΤΕΕΟΠΙ) 

ΑΠΟΠΥΠΙΔΙΕ Ἠαγπι... ς (Ξ αυ Βζ) αγγελου ουπι Ρ 1. Τ. 28. 96. 4τ. το. 

αἱ (19. αγγελου ὧσ αετου) ῑπι ΑπάΝ Ρ Ρ8ν (αίᾳιιο οῖαπη Απάζοπι) Ὑ]ς- 

{οτΙη | πετοµενου ΟΠ ΝΑΡ αἱ Ρ]1850 ΑΠάΟΠΙΠ Ατα8...ς (- αὐ μα) πε- 

τωµενου ουπα Β 1, 63 τ" 89. αἱ νίκπαι | µεσούρανηµματι (7. 96. 97. 

«ηιματι): 1. µεσουρανισµατι ... 8ΥΧ ὕι πιεᾷίο σαιᾶαε οιμξ εδὲ δαπριΐ8. 

ΟΕ οι. αά 14, 6. | φωνη µεγαλη: Τ. 28. 9π. 49. Τ9. 96. Απά8 αάά τρισ, 
1ἴθηι ΟΠΙΙ88Ο μεγαλη 1Τ. 86. | ουαι {εν ... 1. ΑΠ4ΡΔΥ ϱγχ ααἰἩ Ρἱ5 ἔαη- 

σι. | τουσ κατοικουντασ (α9’) εππα ΝΕ 6. 8. 14. 29. 51. 95. 98. 48. 



ΑΠΟΙΚΑΛΥΨΙΣ ΙΟΑΝΝΟΥ 9, 4. 95ο 

ΙΧ. 

ας νὰ / 2/ ο νὰ . Ν΄ ο) 2 ’ ϱ) . 

1 Καὶ ὁ πέµπτοσ ἄγγελοσ ἐσάλπισεν ᾿ καὶ ἴδον αστέρα ἐκ τοῦ 
ο 3 Δ ᾳ- Ν / η) - ε Ν .. 

οὐρανοῦ πεπτωκότα εἰσ τὴν γῆν, καὶ ἐδόθῃ αὐτῷ ἡ κλεὶσ τοῦ φρέ- 
- 2 Σο π ” ᾽ : π . 

ατοσ τῇσ ἀβύσσου. 2 καὶ ἤνοιξεν τὸ φρέαρ τῇσ ἀβύσσου" καὶ ἀνεβη 
-- ’ ιά / λ ’ 

καπρὸσ ἐκ τοῦ φρέατοσ ὧσ καπγὸσ καμίνου µεγάλησ, καὶ ἐσκοτώθη 
εοσ κκ ιό - ω ” π - αν 
ὁ ἦλιοσ καὶ ὁ ἄἲρ ἓκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατοσ. ὃ καὶ ἓκ τοῦ καπνου 
οε. 2 ῃ 3 Ν ασ ος / 2 ον Σς /΄ ς 2) εξηλθον ἀκρίδεσ εἰσ τὴν γῆν, καὶ ἐδόθ1; αὐτοῖσ ἐξουσία ὧσ ἔχουσιν 
1} ’ -- -- κ, 9 / ώ ω ” . ’ 

ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς γῆσ. 4 καὶ ἑρρέθηῃ αὐτοῖσ ὧα μὴ ἀδικη- 
- - ” . Ν ” ν .] 

σουσιν τὸν χόρτον τῆς γῆς οὐδὲ πᾶν χλωρὸν οὐδὲ πᾶν δένδρον, εἰ 
η Ν ΄ ῇ λ - - 

μὴ τοὺσ ἀνθρώπουσ οἴτινεσ οὐκ ἔχουσιν τὴν σφραγίδα του Θεοῦ 

51. 97. 99. αἱ ρ]ᾳ520 Απᾶς ... ς Τμῃ τοισ κπατουκουσιν οτπι ΑΡ 1. Τ. αἱ 

δαΐ τη Απάᾶ Ρῦαν Αγδ. Οοἴογαπι Ῥνϊῖπι αν. 19. βία ἐγαηβῖέ πα 9, 

10. ῬνυαδίεγπαΙββῖςδ πιο 115 οπιπΙρ5. 

ΓΝ. 1. τδον ο Απ Τ. 14. 99. ΑΠάΡΑΝΥ,,, ς Τη ειδον ο. ΝΡ αἱ ρ]οχ οἱο | 
αστερα εἰ πεπτωκοτα οἵ, κὸ ... |” αστερασ αἳ πεπτωκοτασ | εισ την 

γην: 98. 9Τ. επι τησ γησ, 99. προσ την γην 

9. και ηνοιξεν το φρεαρ τησ αβυσσου οσπι ΑΡ 1. Τ. 28. 96. ὁδ. 4Τ. 49. 

το. 9Τ. 91. 96. αἱ νὶκ τὰ νρο]ε [ι 1ρ85 ἆσοπαῖα {οἱ ῦἘ Παν!” οπιπ]ασ μπα 
8γτ ΑπΠάΑ ΟΡ (1π «ΟΙ: φρεαρ δε τήσ αβυσσου --τινεσ εφησαν - τὴν 
γεενναν. Ἐνασθίεγεα ΠΙΠΙ].) αΠΟΠΥΠΙΞΝ6 (5οἆ ῥΡΥασΠΙ ΙΠδΗρεχ οἱ αοοερίέ 

Ῥωεί αὐγδοί οἴαυειι) ... ΝΕ αἱ Ρ]4559 απ Πατ] Ἡ. {ο]”. «οΡ αθιμί αγΠΙ 

Απάῦαν Ατθ οἱ (ρτορίθγ ομοιοτελευτον π{ν1), Ἠϊπο 99 | εκ (αἱ. κο; κἲ 

ἐπι) του φρεατοσ ωσ (Απάξ ὥσπερ, Α οΠ1) καπνοσ (Ν" 1ρ8δο τεβΗ(π1{ οκ 

καμινοσ): 1. 95. 41. 9ἵ. οπη | µεγαλησ οἳπι ΝΑΡ 1. 28. Το. α. πα να 
ο0Ρ αΤΠΠ αεί ΑπάΒ Ρ Όαν αποπηγπιαΕ Ηανπι ... ἀΌ΄ καιοµενησ ουπι Β 

αἱ Ρ]αβδῦ5 υγ Απάς Αγθ ... ὀθ. 9Τ. 98. 40. 41. 49. µεγαλησ (98. µεγα- 
λου) κπαιοµενησ (Β]το] εοἀϊεῖρις 9Τ. 40. 41. 49. εκ 6ΥΥΟΥΘ καιοµ. µεγ. 

ΠἹθπθτα ναί, αποᾷ ἆ9 98. εεγίππ 986) | εσκοτωθη οππι Α 19. 14. 99. 

Απάναν,..ς εσκοτισθη επι ΝΒΡ αἱ Ρ]6; Απάὰ «Ρ Ατο | εκτου κα- 

πνου του φρεατοσ5Σ και οἱ. Νὸ ... Νξ ΟΠ (80 εκ του καπνου ρτῖοτο αἆ 

επ τ. καπνου ΡοβίθτΙα5 {ΤΠΒΙΙ16ΠΒ) 

8. αυτοισ οππι ΝΕ Τ. (:: ν]άο α νν. 4 αἱ ὔ.)... ς Ἰωπ ΤΡΙ αυταισ ΟΠΠΙ ΑΡ 

αἱ ρ]ον ΑπάσπΙΠ Ατο - 

4. ερρεθη επτη ΝΑΡ αἱ Ρ]εγ Απά8 Ρ Όαν Ατο ... Β 9ὅ. 60. 87. Απάς ερρηθη, 
99. ερριθη | αυτοισ επ ΝΕ 14. 9Τ. 90. 99.... ς Ίμ ΤΙ αυταισ ο 

ΑΡ αἱ ρ]εν ΑπάΟΠΙΠ Ατο | αδικήσουσιν ειπα Α ὅθ.... ς αδικησωσι οπα 

ΝΒΡ αἱ {ετο ΟΠΠ ΑΠάΟΠΙΠ Άγο:: οἱ ν. ὔ. βασανισθησονται | ουδε (88. 
ΑπΠά µηδε) παν χλωρον: «οΡ Ροδί ουδε παν δενὸρ. Ροα ... Ν Πατ] αγπη 

ΑΠΟΠΥΠΙΔ18 Οαᾳρείοᾷ οπ | ανθρωπουσ 5ἶπο α ἁῑίαπη οπῃ ΔΑΒΡ 1. 6. Τ. 
8. 14, α1:θ οορ 8ΥΧ αΤπι (Πιοπιίπεπι {εΥ}εδέγεπι) 88ἱἩ ΑΠάΟΙΙΠ Αγ ΑΠΟΗΥΙΗ 
818... ς(- 6υ Φζ) αἆᾶ µονουσ επι 49. 91. 96. αἰνίς ται ἑαπέωπι 

Ἰοπιίπεν νΕ Ἠαγπι | σφραγιδα: κ2. «δαν | του Θεου οἳπι ΝΑΒΡ αἱ Ρ]6Υ 

Ἑ 10 

20,1 

Του] Ὁ, 10 

ή 2 Β 



108 8, 91 

1οε] 5, 4 

1οε] 1, 6 
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ἐπὶ τῶν µετώπων. ὃὉ καὶ ἐδόθη αὐτοῖσ ἵνα μὴ ἀπομτείνωσιν αὐ- 

τούς, ἆλλ' ἵνα βασανισθήσονται µῆνασ πέντε καὶ ὁ βασανισμὺσ 

αὐτῶν ὡσ βασανισμὺσ σκορπίου, ὅταν παίσῃ ἄνθρωπον. ϐ καὶ - 
ἐν ταῖσ ἡμέραισ ἐκείναισ ζητήσουσι οἱ ἄνθρωποι τὸν 8 άνατον καὶ 
οὗ μὴ εὑρήσουσιν αὐτόν, καὶ ἐπιθυμήσουσιν ἀποθανεῖν καὶ φεύγει 
ὁ Φάνατοσ ἀπ᾿ αὐτῶν. ᾖ καὶ τὰ ὁμοιώματα τῶν ἀκρίδων ὅμοιοι 

ἵπποισ ἠτοιμασμένοισ εἰσ πύλεμο», καὶ ἐπὶ τὰσ κεφαλὰσ αὐτῶν ὧσ 
στέφανοι ὅμοιοι χρυσῷ, καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὧσ πρόσωπα ἆἂν- 
Ὀρώπων, 8 καὶ εἶχαν τρίχασ ὧσ τρίχασ γυναικῶν, καὶ οἱ ὀδόντεσ 
αὐτῶν ὧσ λεόντων ᾖσαν, 9 καὶ εἶχον Θώρακασ ὧσ θώρακασ 

νο ϱοΡ ΒΥΥ αθί] Απάςὸ δίρ Ατο Ἠαγπι ... ἄΡ0 ουπι 1. 12. 1Τ. 28. 4Τ. 

Τ9. Πατ] ” ατπι Απάς οίναν, ΟΕ αεί. Οαβεῖοᾶ τιᾶε επειπίες Ἰμσιδίαε {απι- 

Ὕπαπι ΦεοΥρίοπες πεφτιε Γεπιπι πεγιιε αγΖογεπι Ιαεάεδαπί, πῖδὲ εο5 ἑαπίπι 

φιιζ εἰθπιωπι ογιιοῖς ἔπι διῖς }γοπέέδιι ποπ Πιαδεζαπίέ. | µετωπων 5Ίπθ αυτων 

οππΙ ΝΑΡ 1. 19. 298. το. απ αχ) {οἱ α]αομπα Απάα αίΡΑΥ (Ίίεπι 60Π1: 

οἱ µη σεσηµειωµενοι τη Θεια σφραγιδιτα µετωπα) ... ς(αὐ9) ΤΙ αὰὰ 
αὐτων οµπῃ Β αἱ Ρίεν νρο]ε {ι ἀθιπῖά 11ρ88 αἱ ΥΓ αΓΠΙ αείἩ Απάό αἱρ 

Άτοα Οαβρίοᾶ Παγπι 

5. αυτοισ οππῃ ΝΑ 1. Τ. 19....ς ΤΙ αὐταισ οΙΠῃ ΒΡ αἱ ρ]ου ΑΠάΟΠΙΠ Αγο 

Γ βασανισθησοτται (οἆᾷ Ἐταβπιϊ -σώωνται) οππΙ ΝΑΡ 1. 12. 96. 98. 
Απάδαν.,,.ς βασανισθώωσι πα Β αἱ Ρρ]ετ ΑπάΔ «Ρ Ατθ8... Τ. βασανι- 
σωσιν (-νησωσιν), 1έεπι ογαοίαγεπέ νρε]ε 1183 (πο Ἱΐθπη τη {1 {οἱ Παν] 

ἀεπηῖά 115: 6. οπιπ]αεἨτη) αγπι αθίἩ | παιση (Τ. 8τ. αἲ τα Απάζαν 
πεση): 10. 26. 9Τ. 41. 49. 48. 49. 96377 πλήξη 

6. ζητησουσιν: 9. 8. 9. 10. 19. 2Τ. 49. 50. 91 96. Παχ]Ἡ ζητουσιν | ου µη 
ΕΙΠΥ ΝΑΒΡ 1. αἱ Ρ]αβ ΑΠάΟΠΙΠ ΑΤο..,ς (- αὖ Β2) ουχ επ» | ευρη- 

σουσιν οἳπη ΝΕ 6. τ. 8. 29. 80. 82. 86. 98. 4τΤ. 48. 50. 51. 91. 94. 95, 

96, 97. 98. α] πια ΑπάΡ Αγοα; ἵπυεπίεπέ να ΑπιρΙιο 91415 1. Ἠεπι ευρη-- 

σωσιν 1. 2. 9. 11. 14. 21. 99. 99. (-σοσιν) ... 1π ΤΙ ευρωσιν στι ΑΡ 
19. 1Τ. 98. 94. ῥδ. 46. 49. το, 87 Απάδ οἵιο (εἴραν ευρουσιν); πυεπὶ- 

απέ ΠατΙ” | αποθανευν: Τ. τον Φανατο», ΟΠΙΊ88Ο ο Φαγατοσ | φευγει 

οππῃ ΑΡ 1. 19. ΙΤ. 96. 98. ΑπάΡ. Ἱίοπ Ν φυγή, Πατ)” Γαρίαί.., ς φευ- 
ξεται οππι Β αἱ Ρ]ογ ΑπᾶΒ ο Ρ Αγο, Ἱίοιη Γαθίεί νε | ο θανατ. απ αυ- 

των ο ΝΑΡ 1. (98. οπιβεο απ) 896. 958. Τ9. αἱ πιαὂΙ νο (οὐ. απι ἀθπι]ά 

(οἱ Παχ] 158 οπαπ]αοἈπα {1 πιοΥς Πιφίεί αὖ εἶθ) 84] (οορ αἱ {α) ντ 
Απᾶς αἱρ... 68 ὥσ απ αυτω» ο Θα», ππῃι Β αἱ Ρἱ1859 ατπι Απάᾶσ οίθαν 

Ατοίμα 

Ζ. οµοιοιν οιπΙ Ἀ... ς Τμ Ῥϊ οµοια ο ΒΡ αἱ οπιπῦί ΑΠάΟΠΠ Αγ8... Α 

ομοιώματα | οµοιοι χρυσω (0’) ουπι ΝΑΡ 1, 28. 8θπια 96. 96, το. 87. 
αἱ νς ΑΥΥ ΑΤπι ααἰἩ (οορ εωἰδέεπίες οοἶογίς αιγεί) ΑπᾶΟΠΙΣ,,. 6ϱ Ἀπ 

χρυσον οτι Β α] {εγο”0 Αγο 

8. ειχαν ΟΠΠ ΔΑ (ΠΟΠ Ίξεπα ν. 84) ...ςσ Τί ειχον οἵπι ΒΡ αἱ οπιησί Απά 

80 Ρ (ΒεάΡᾶν και εχοντεσ) Ατο 



ΑΠΟΙΚΑΛΥΨΊΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ας, 9556 

- Δ { ” - ε Δ ες ’ 

σιδγροῦσ, καὶ ἡ φωνὴ τῶν πτερύγων αὐτῶν ὧσ φωνή αρμάτων 
3” - / 3 / ος 3) 
ἵππων πολλών τρεχόντων εἰσ πύλεμον. 10 και ἔχουσι οὐρᾶσ 
« υπ πι Ε αι ο τς , 
ὁμοίασ σκορπίοισ καὶ κέντρα, καὶ ἐν ταῖσ οὐραῖσ αὐτῶν ἡ ἐξουσία 

” 5 » ω -ᾱ 5 
αὐτῶν ἀδικῆσαι τοὺσ ἀνθρώπουα µῆνασ πέντε 11 ἔχουσιν ἐπ 

ο ο , Ν 2) ” 2 το ο τα 
αυτῶν βασιλέα τὸν ἄγγελον τῇσ αβύσσου, ᾧ ὄνομα αυτῷ ΈΕβρα- 
.. Ν 2 Ν τς ” 1 ο) ΄ 

ἰστὶ ᾿4βαδδών, καὶ ἐν τῇ Ελληνικῇ ὄνομα ἔχει “πολλύων. 

10. και εχουσι»: 98. ΑπΠάἀΡ κ. ειχου. Τίοπι εἰ αδεδαπέ νε εἰς | οµοιασ αί 

ΒΡ α] {θγο ΟΠΙΏ ΑπΠάΟΠΙΠ Αγα, 186ΊΏ βἴπιῖ[ες δοοτρίοπιιπι ΝΕ εἰς (οοΡρ δἴομέ 

βοογρίοπιπα, {1 θἶοιμέ σαμᾶα εεογρέὲ ... ΝΑ 14. οµθιοισ | χεντρα, και εν 

(αἱ. Φᾳ) οἵπι ΝΑΒΡ αἱ Ρ]τβῦ5 σορ ΒΥΣ ατε ΑίθΘ... ς (-- 97) κέντρα ην εν 

οππι 2 νρε]ο βᾳ ἀοιηῖά Ἱασ]ἩΕ ρε» αἱ ]ασΌτη Ἠαγπη ... Ρ΄ κεντρα εν ΟΠΗ 
1. τ. 98. 94. 96. 96. 98. 40. 46. ΑΠ. Τ9. 87. 90. 92. αἱ απι {οἱ Ἰατ]” αἱ 

ΊαεἨπῃ ΑΥΠΙ αθίῃ ΑΠΟΠΥΠΙΔΗΡ Απάσπιπ { εν ταισ ουρ. αυτων 8118 και 
(οῖαπι ΑΝ’ Απ) ουπι ΝΑΒΡ 6. τ. 8. 14. 1Τ. 28. 29. 90. 51. 99. ὃδ. 98. 

48. 49. 50. 51. 90. 91. 92. 98. 94. 95. 96. 91. 98. αἱ πια απι {α ἀθπηῖά 
{οἱ 156: οπιη]ᾶοἩπὰ ΑΥΥ (σορ εἰ εδὲ Λοέεδέα» εαγιπι ἴπ οατια 8µα ζαεᾶεπιᾶί, 

ἈθίἩ οἱ ἵπ οαιάα διια Παδεζαπί ασιζο5 «ηῖζιι ἱοεθαπέ Ποπιῖπεπι) Απάζ Ατο 

Ῥνίπα (Ῥοέεείας ὕπι σαιιζΐ5 εαγπι εγαί [αεᾶεπαᾶί) ... 5 84ᾷ καν ουπα 1. 96, 

4π. τὸ. αἱ νσο]ε Ἠατ] Πρ”. 5: ΑπάΣΡ Όαν | ή εξουσια αυτων «πι ΝΑΡ 
1. 1Τ. 94. ὃ5. 96. 46. 8Τ. αἱ νς «ορ απθ ΑπάΡ ο 0αν Ῥτίπι Ἠαγπι... Β 

6, 8. 14. 298. 29. 90. 91. 99. 98. 4Τ. 48. 49. 50. το. 91. 95. 94. 95. 96. 
9. 98. αἱ τηα 8ΒΥΥ Απάᾶ Ατο εξουσια» εχουσιν, Ίεπι 51. 90. 95. αἱ 

εξουσιαν εχουσαν.... Τ. ΟΠΙ ρ]απθ (Ίΐαπι αθίῃ, νὶάθ απ{ίθ), Ἱία α{ Παβοαί 

χεντρα εν ταισ ουρ. αυτων του αὐικησαι θείο | αδικησαν οππα ΝΑΡ 1. 6. 

98, 82. 95. 96. 48. 51. Τ9. 8Τ. αἱ ΑπάΟπΙΠ Ατο... 0’ Ἀστου αδικήσαι 

οπτι Ἡ 150 {οτα:: δαπί Ιρ]ίανγ Ιεεβίοπ65 απο α πηοβίτα ἀἰβογμπί Ἱπ- 

Ρτϊπιῖς Ἠαε: αι πεντρα ἡν εν ταισ ουρ. αυτων και η εξουσια αὐτων 

[του] αδικησαι εἰς, εἰ και κεντρα [και] εν ταισ ουρ. αυτων εξουσιαν 

εχουσιν [του] αὐικ. οίς 

11, εχουσιν Ἰάᾳπ6 8ίπ6 και (εἰ. 4) οππι ΝΑ 6. (ἰοβδίε τες) αἱ 2 (οορ 
Πέ διρεΥ εο8 γε), Ίίεπι ς (-- 60 Β2) καν εχουσιν οππῃι Ρ 1. αἱ βαΐ τηα 

νο (εἰ Ιιαδεῦαπί, 58ᾶ {ι εἰ Ιαῦεπέ) Αγν αῑπι αθίὮ ΑπάΔ οῦαν (6{Ρ καυ 

ειχον) Ῥεϊπι Παγπι (Η1Σ αἱ να)... αΡ΄ Ἡπ Τί εχουσαι ουπι Β αἱδ [οτο 

Αγε ΑΠΟΠΥΠΙ3Η86 | επ αυτων βασιλεα (86. -λεισ) επι Α (εί ὰ εαύυτων 

τον βασιλ.) Ρ (Βαρρ]εί 1ρ5ο3 ἵπ πις, 5εᾶ βοπ]δί{ αυτον) 1. 14. 398. 56. 

το. 99. αἱ νρ εοΡρ (τάς απίε) ΑπάΒ Ρ Ὀᾶν αΠΟΠΥΠΙΔΗΕ Ῥτίπι αἱ. Τίαπι 

ς εφ αυτων ῥασιλεα οππιὸ... ΤΙ βασιλεα επ (16. αἱ υπ) αυτων (42. 

87, αυτον, Τ. αυτουσ) οππῃ Β αἱ ϱ]1β5θ ϱγγ απ Απάς Αγδ... αθ{Ἡ ποἩ 

εχρτί επ αυτων | τον αγγελον ΟΠΠ ΝΑ(αρχοντα τησ αβυσσου τον αγ- 
γελον, ονομα 6ἱ9)Ρ 1. Τ. 14. 28. 96. Το. αἱ πα Απάδρναν,,, ΤΙ οσα 
τον επι Β αἱ Ρ]αβ59 Απάς ΑτΘ... ΡΤΟ Τέθεπι απφεἶώπι Ἠδρεπί απα” Πατ] 
7εφεπι απ εἴογιπι | ω ονομα αυτω οἳπι Α... 18. ὦ ονομα, νε οἵο σι 

ΠΟπΙΕΠ, ΑΠΑΡ ονομα αυτου ...ς Ἰωπ Τϊ ονοµ. αυτω οἵπι ΑΒΡ αἱ ΡΙαΥ 

Απ οΡαν Αγο | αβαδδων οπΠΙ ΝΑΡ 51. αἱ να πιά νΡ αΠΟΠΥΠΙΑΣΕ, Πτοπη 
8ύτΓ .... 2. 8. 19. 1432 19. 96. 98. 41. 42. 60. αἱ αβααδδων, Β 21. 90. 99. 

1οε] 2, 5 

Το8 28, 955 
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νε ο. Ἡ : , λ 
τν 1ο Ἡ οὐαὶ ἡ µία ἀπγλθεν' ἰδοὺ ἔρχεται ἔτι δύο οὐἰαὶ μετὰ 

ταῦτα. 
κος. τν ο νλμ, ο 

19 Καὶ ὃ ἔκτοσ ἄγγελοσ ἐσάλπισεν' καὶ ἤκουσα φωνὴν µίαν 
ιά -” .. .. . / 

ἓκ τῶν τεσσάρων περάτων τοῦ Φυσιαστηρίου τοῦ χρυσοῦ τοῦ ἐνῶ- 

8] αββααδδων, 1. Δ. 6. 10. 11. 19. 1Τ. 28. 91. 49. το. 94. 8] ΑπάΣ Ρ 
υαν Αγο αῤῥαδων, 9. 9θ. 96. αβθβαδδων, 95. 8τ. 95, Απᾶς αββααδῳω», 

14 (αρ Βοχ]1) 93, αβλαδδων ... Ἡαγπι Ἰαῦδαᾶοπ, ,,Ωπος ἵπ απἱραδάαπι 
ε4ά. Ππνοπ]ίαν 5δεγ]ρίαπη αὐαᾶοῃ, πὈἳ δοϊ]]σαί ρτῖπιπτη οβί α, 5ο {48ο 

βοπρίαπι οδί οὗ Υυ]ῖο Βοτῖρίοτϊ5 {αοίαπι. Όαά Ρτηπη 11 Ῥοποπάσπη ᾖ, 
αἱ ζαυδαᾶοπ ἀῑσοπάππη, αἶοαε Ῥ. Ηϊετοπγπιπς ἀῑσΙε Ἱη Ἠερτασίς Ππίεγ- 

Ῥτοεαἠομῖρας, ΟΕ αδ]ίαν Ἠϊον 4ο ποπηηῖρ. Ἠοῦν., αρ Ἱπίανρτείαίαν 

δοζζαν τις εογπα. Βἰπαϊ Πίου 1ρβῦ: ζααδαᾶοπ. Ῥτῖπι νεχο -4γπιαφεᾶᾶοπι 

Ἠαθθέ, «ορ Ἰαφεᾶοῃ, ΤΠ «4δαφοπ, αεί 4ὐᾶοπ. | και εν τη ΕΙΙΠΠ ΝΑΡ 
1. 6. 96. αἱ ραπο αείἩ αγε Απάλαν ,.. αρ ΤΙ εν δε τη επ Ὦ α]0 νε 
(ὐά οπῃ δε) ΥΓ Απάᾶ ΟΡ Αγο Ῥήήπη α1. 1ήρεγο ορ φτιοᾷ επρζίοαξι 4γαεςε, 

Γ ελληνικη (98. ΑπάΡ αᾶά ρησει): ἃ ελληνιδι, 1μ1νετε αἲπ φιοᾷ υοσαξµγ 
ἴπ. αγπιεπίασα [ἴπρια. | ονομα εχει (98. εχων): ΝΑ 9θ. εχει ονομα... ΝΕ 

ΟΠΏ (4γαεσε αιέεπι 4Ροζ.) | απολλυων (493 98. απολυων, ΑπάῦΗν ο 

απολλ.): απ {α αροϊίοη, νρο]ο ἀαπιά Ἱατ] αἱ παπα αφοζἴγοπ, αἰλΈ]ιπι 
αφοίῖοη ... ν5 Παγπι α.ά ζαέΐπε (απα α 1185 {ο] οιηπ]αοΆπα ο ζαΐ., Παγιι 
αξ. αιέεπι) Ἰιαῦετδ (απι 11ρΑ5: {οἱ παν] «άσμα Ἠανπι Λαδε) ποπιεπι (ἴι 

ΟΠ λαῦ. ποπι,) Ιαζεγπιύιαπδ, Ἰἴαπι Ῥτῖπι εξ ἰαίνια ἔὔπιφιια ποπιέτ αῦεπς 

Τίεγπιὔιάπδ, 1{οια αΑΠΟΠΥΠΙΔΠΕ (ρο5δέ ομξ ποπισι Πεῦν. 4ὐαᾶᾶοπ, 4Υαέσε 

απολλυων) αάάᾶ ζαΐΐπε Ῥεγᾶεης. 

19. η ουαι η µια: Ἀἲ ουαι µια, Ἀξ ουαι η µια | απηλθεν: 38. το. 80. 
Απάᾶ παρηλόεν | ερχεται (α9’) οσα νἲΑ Τ, 8. 14. 29, 90. 91. 493 αἱ 
Ρἰήβ20... ς ερχονται επι ἩΡ 1. 98. 99. 9δ. 96. 98. Τ9. 8τ. αἱ δαί Ἱηι 

ΑΠάΟΠΙΣ Αγο | ετι: 96, δΤ. ΑΠΔ οἱῦὺ αν (471. ετι και αι) ... 1. 49. 91. 

ΑπάΡ οπι .... Τ. 6ΟΡ δεύτερα Ρχο ετι δυο. ΟΕ ΠἰογελεόἩ Τ γαε επι αθίῖί, 

εξ Όαε αἴίεγιπι υοηίεί οἱέο. | μετὰ ταῦτα. 19 Καὶ εππι ΑΡ 1. 28. 49. 90. 

ΔΙ δαΐ πι νρ ΥΣ ΑΠάΟΙΠΙΠ Ατθ αΠΟΠΥΙΙ838 Παγπι (Ιἱ{6σῃ Ῥηήπα, βοὰ οἱ 

μετα ταυτ.) ... 8. 99. δΙ, 41. 48. 50. 90. αἱ πα µετα ταυτα καν 601- 

Ἱπηριπί οἳ αἆ 5ᾳᾳ (αμιπές 1ζείῃ Ἀ 60ρ οππίβδο παι. επι Β 14. καν 

μετα ταυτα ... αθίᾗ ΟΙ µετ. ταυτα 

19. Και: Ἀ οίο οΠ1, νἱάο απίθ | φωώνην µια» (14. µιαν φω.) ... 8ὸ ΑπάΡ 

φωνησ µιασ ... ὃ4. δῦ. 8Η, Απάᾶὸ φωνην µεγαλην ... 9δ. ΟΠ μιαν, ηθς 

οχριίπα 60Ρ ΥΠΑ... απ {ι ΟΠΙΠΙΔΕΠ Φοσεπι, πο, οτι ΟΥΡ Ῥν]πα 

αΠΟΠΥΙΗΞΗΕ Ίπωπι, Ἰάᾳπο Ίος πποᾶο: εἰ αιιάζυῖ τι εω φαί. ϱ01111- 

ὄμ8 (ΟΥΡ απφιζί) είο ... ΝἘ οπ1 µιαν εκ των τεσσα. κερατων, αἱ μαρεαί 

φωνην του 8υσιαστηριου (1: ΒπηϊΗ {εν ας 16, Τ.), βιβΡ] πὸ 56 οΠΙΙ580 

τεσσαρ. Τίεπη 14. 99. οηχ των τἐεσσαρων περατωγ. | τεσσαρων (1. 93. αἱ 

ὁ') οσα ΒΡ αἱ {9Υ6 ΟΠΙΠ νρεῖε ἀοπιϊά 11ρΑ3: 6: (αγπι, ν]άθ ρο5ϐ) ΑπάθλΙΣ 

Άτο ΟΥΡ55Σ Ῥνίπι αποπγμΙᾶΗΕ (α1πΙ των τεσσαρων ζἕωων α ην ενωπιον 

του υσιαστηριου) «.« ΤΠ ΟΠ ΟΙΤΠ ΝΘΑ 28. Το, (13 εκ των κερατ. κὲ- 

κραγοτοσ του θυσιαστ.) απι ἴα αχ] Ηρ5δ: {οἱ οπιπ]αοἨπη ζορ 8ΥΥ αθ{Π 

Ἠαγπι Βεά, Ώε νἩ 14. 99. νίᾶο απίε :: εκο]ἀϊβδο ρπίο τεσσαρων, ᾳποᾶ 
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πιον τοῦ Θεοῦ, 14 λέγοντα τῷ ἕκτῳ ἀγγέλῳ, ὁ ἔχων τὴν σάλπιγγα 
ευ] Δ -- - 

λῦσον τοὺσ τέσσαρασ ἀγγέλουσ τοὺσ δεδεµένουσ ἐπὶ τῷ ποταμῷ 
-” έλ. το . ΄ 15 Δ η] 9: ς / / λ ς τῷ μµεγάλῳ Ευὐφράτῃ. καὶ ἐλύθησαν οἱ τέσσαρεσ ἄγγελοι οἱ 

ς .] ης -- 5 [ὁ 

ἠτοιμασμένοι εἰσ τὴν ὥραν καὶ ἡμέραν καὶ µῆνα καὶ ἐγιαυτό», ὦνα 
ἀπομτεύωσιν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων. 16 καὶ ὁ ἀριθμὺσ τῶν 

’ -” - . ” 

στρατευμάτων τοῦ ἱππικοῦ δισμυριάδεσ μµυριάδων᾽ ἤκουσα τὸν 

ρογ ὁ' βοπρίαπι {πί55ο ρτοραβ]]ο αβδί, ἵπ εοάῖοο ΒάΠΊπ]ας απθϊα] τα Εἱ5 

(ρτϊπι] 5ᾳε6.), ππᾶᾷθ εαἆθτη ταίΙο α 31195 εί 1598 απ{]ᾳΙββίπηος {χαπβ- 

Ἰθί. Α]ϊεπα πΙιβηα ΘΙΠΙ ΠΙΠΙΕΥΙΠΙ αἀαἰίαπαι 9586 Παπά ετεάΙρ]]α. Υἱ- 

ἀαραίαταιθ 6ο πιαθῖς ἰποπάπς απ ΟΥρταΠΙ οἱ, απ αἱ 1ρ5ο ΙΠία]αθ 

{οβ]ς ν]άδίαν, Ρεϊπιαςί1 αιιοίοτ]ἑαίο π{αίαν. | του χρυσου του (98. οι): 

14. ΤΑ ΟΠῃ, 1{6πῃ 92. Βογναίο του 

14. λεγοντα (α5’) οσπι ΝἵΑ.... Ν΄ λεγοντοσ οππη Ὦ α150 {γα Ατε, 40. λε- 

γων ... σ λεγουσαν ούπη Ρ 1. Τ. 28. 90. ὀ6. 98. 49. τ9. δὲ. 91. αἱ, Ἰτεπι 

κὸ ΑπάΡ λεγουσησ (νῖᾶς απίε). Τα βπῖ 1. 6. νς ΟΥΡ Ῥτῖπη αἱ ἄἰσοπέεπι | 

εκτω (οἱ. ΟΥΡ οίο): Α ΑΠΑΌΔΥ οι | ο εχων οπΠὶ ΝΑΒΡ αἱ {εγαῦῦ Απάξ Ρ 

ὕαν.,,, 94, 96. 9Τ, Απάς τω εχοντι... ς (Ξ αΌ Β5) οσ ειχε απ Ατθ 
(ος εοᾶ1σςρ). Τιαξϊπῖ5 απἰάσεπ (νς ΟΥΡ αἱ) εδί φμζ Παδεύαί ἔπδαπι, ὮτΊπα 

φιῖ ἐπδαπι ρογίαδαί | τεσσαρασ (1. 93. αἱ 9”) οπἵη ΑΒΡ οἱο: Ν 9. τεσ- 

σαρεσ, τ. τεσσαρεισ | επι: Τ. 19. ὃτ. εν (αἱ νρ ὕι Πωπιύπε, 5εὰ Ὦτῖπη 

811ρεΥ Πμπιεπ) | τω µεγαλω (εί. ΟΥΡ Ετίπι αποηγΥΠΩΔΗΕ Ἠαγπι): Ρ αάά 

(περο({ϐ) ποταµω ... ΔΥΠΙΖΟ8 ΑΠΔΡ (τω ταῖπεί) οπα, Ἰέεπα Οαββῖοᾶ (1]- 

Ῥθγα ατιφεῖὲ φιῖ εγατιέ πι Ιήαίε Πζιυίο φιιαίέμο. αἰἴίφαίῖ. Βπαϊ {ου ΑΗ] 

ἵπ «ΟΙΙΠΙ,) | ευφρατη: Ὦ εφρατη. Οείογαπη οξ Ώπο Ἐρὶρηήδὸ (ἄλογου): 

λυσον τουσ τεσσαρασ αγγελουσ τουσ επι του ευφρατου. και ηκουσα 

τον αριθµον του στρατου, µύριαι µυριαδεσ και χιλιαι χιλιαδεσ, καν 

ησαν ενδεδυµενον Φωρακασ πυρινουσ και Θειωδεισ και υακιγθινουσ. 

15. ελυθησαν: Α ελυπηθησαν | αγγελοι οι ητοιμασμεγοι (ΑΠάΡΗΝ ετοιµ., 

289. Τὸ. προητοιµ.): ν 41. 90. 98. οπ1 οἱ | και ημεραν εππι ΑΡ αἱ δαἲ 
πια γρ Αηάξ Ρ Ραν ΟΥρῦ”Σ Ρυῖτῃ αποπγπιᾶαξ α) ... Β αἱ ρ]α530 Απάξ Λτο 
και εισ την με. Ἰἴεπι 289. 968. 49. Τ9. 91. 90. καν την ηµεραν ... Ἀ 1. 

(εξ. εᾱ. Οοπαρ]) οἵη { γνα: Ν Ρον Ἱπουιγίαπῃ α4ά µη | το τριτου: 28. ὁτ. 

Το. 80. ΑπάΣ αάά µεροσ (αἳ εί. νς ἐετίίαπι ρατίεπι). Οἱ 8αρτα. 

16. των στρατευµατων οΠΙ ΝΑΒΡ 1. αἱ {ετοίδ Απάσπια Ατο... ς(- 9 
Ἀ7) ΟΠΙ των Ο1ΙΠΏ 9 ΑΥΤΗ |. του ιππικου ΟΙ ΝΑΒΡ 1. Τ. 14. 28. 91. 96. 

98. 49πιε το, 92. αἱ ΑπάαΡ δαν Αιο... Β΄ τουιππου οσπι 2. 8. 9, 
19. 16. 29. ὁδ, 49ἱχὶ 51, 91. αἱ ΡΙΙβ20 (18. του ιππου αυτων, ὃ. των 
ιππων). ΥΡ αποηγΠΙΔ1Ε πωπιεγις εφιιεδίγίς εν οἴέμς, Ἐ τπτ ΠπΠιέΥΗ8 ποζ- 

ἴαπέδιπι εφωζέωπι Εῑίίιν | δισµυριαδεσ οππα ΑΡ 13 81. 96. (οί 11. 19. 

Φυσμυρ. εἰ 18. δισμυθιων) Απάβαν, Ίΐοπι ἀἱεπιψγίαᾶεν ΟΥΡΣ:: εἰ δί6- 
πι/γίαᾶ. ΑΠΟΠΥΠΙΔΗΕ (1. 6, Τϊομοπίαβ) οἱ Τϊομοη αρ Ῥτίπα (ΑΠ ΡοσΓο 
{πΑηΒ]α{1ο 4 παπα Τ]οοπίπς αχροβι{, Ἠαροαί: 1Ιέ ππιεγιθ εφιιεδέγῖς εωει- 

οἶέωφ δἱσπιγγίαᾶίε πιγγίαᾶωπι, αΏὶ δκροβΙΡΙΟΠΕΙΏ ΡγαθίθτίοηΒ Ίος ἑαπίαπι 

αα1θοῖ{: που ἀῑχΙν απο πι αά πα. (ηαθς Ίρβα ΥοΤΡΕ αριᾶ ΑΠΟΠΥΠΙ 

3πδ Ἱορυπίαχ). 1ρβο Ῥτίπα Ἱβρεί οοορίπία πιία .... 6 ὃνο μυριαδ. οπτη 
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.) Ν .] ” ασ Ν σα 3” ΔΝ ασ 3 ω. Ὁ ΄ 

ἀριθμὸν αὐτῶν. 1 καὶ οὕτωσ ἴδον τοὺσ ἵππουσ εν τῇ ὁράσει 
πι η ' 2 ανν Ρο Γ ; λ 

καὶ τοὺσ καθηµένουσ ἐπ αυτων, ἔχοντασ Βώρακασ πυρήουσ καὶ 
ε ΄ . έ ο - ΔΝ ζ Ν - σ « . 

υακινθίνουσ και Φειώδεισ᾽ καὶ αἲ κέφαλαι τῶν ἱππων ὧσ κεφαλαι 
Ν ”- / - / - ΔΝ 

λεύντων, καὶ ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν ἐκπορεύεται πυρ καὶ καπνὺσ 
ΔΝ - 2 Δ .ς [ο -” / . β Γι] 

καὶ Φεῖον. 15 απὺ τῶν τριών πληγῶν τούτων ἀπεκτάνθισαν τὺ 
ως 2 /΄ ο. Ν Ν ” - Δ - 

τρίτον τῶν ἀνθρώπω», ἐκ τοῦ πυρὺσ καὶ τοῦ καπιοῦ καὶ τοῦ Θείου 
- ” / 3 τ ς Ν 

του ἐκπορευομένου ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν. 19 ἡ γὰρ ἐξουσία 
ο ο 5 - / ο Δ Δ βν -ς 

τῶν ἵππων ἐν τῷ στύµατι αὐτῶν ἐστὶν και ἓν ταῖσ οὐραῖσ αὐτῶν 

κ (5εᾶ μυριαδων μυριαδασ) 133 (ιεβίε Έτερ) 38. Τ9. αἰνί Ανα... Β αἱ 

(εγθ”0 ΑΠ ΑΠΔ 6Ῥ µυριαδεσ. ὙΝἱάε α ν. 14. ΒρΙΡΗ, απἱ αἆ µυριαι 
μυριαδεσ αἀά (αἰαιο βίο δἴαπι ΑΤΙΠ) και χιλιαι χιλιαδεσ ... ΝΕ υἶοῖεν 

πιὐζζέεβ (Άπω {ια είς παῖ[ίερ) ἄετια πεδία (αι Γι αἱ πιία) | ηκουσα ΟΠ ΝΑ 

ΒΡ 1. αἱ Ρ]αβή0 απ ξα ἁσπιία {οἱ 116”: 6 οπηπ]αόΏπα ϱϱΡ ΑΥΥ ΑΤΙΑ (αθί]ι 
Ο1 ηκουσα τ. αρι. αυτων) ΑΠᾷΟΠΙΛ ΟΥΡ Ῥτίπα α].... ς(-- 0 Μα) Ρτ8ειη 

και 6πΊΠΣ (11. ἠηκουσα δε) νβο]ε 11ρβή- Ἱατὶ Άτα 

11. ουτωσ (εἴ. ΟΥρ553): 98. αἲπι ΒτΙΠι ΑΠΟΠΥΙΩΔΗ8 οπα | νδον (ἴδων Β) εα 

ΑΒΟ Τ. 14. 92. Απάδαν.,, ς Ἱμῃ ειδον 6. ΝΡ 3] Ῥ]6ευ ΑπάΒ ὁρ Ατε | ιπ- 
πουσ οιΠι ΝΑΡ οίο... Β 14. ιππικουσ | ἐπ αυτων. α σπογω αυτ. | υα- 

κννθινουσ: Έτη δρύπέας (ἰτασίαί οίίαιη αΏοτίαβ 1Π οοπιπη) | Ψειωδεισ: 

κ” Θυωδεισ, Νὲ εν] 1αβΙτα τοβυ(1{ Θιωδεισ | εκπορευεται: 98. ΑΠΡ 

εξεπορευετο 

18. απο οΝΠι ΔΑΒΟΡ αἱδὸ {ετο ΑΠάΟΠΑ Αγα.,.ς (- αὐ 2) υπο οσπι 1. 

αἱ | των τριον: Ο ΟΠ1 τών, Ἀ ΥΠ ΟΠΙ τριων | πληγων οἳπῃ ΝΑΒΟΡ αἱ 

Ρ]540 νο ϱοΡ 5ΥΥ ΑΥΠΙ αθί ΑΠάΟΠΙΠ Ατο ΟΥρΣ33 τε]... σ(-- αυ Β5) 
οπη η 1. 98. αἲ2 Απάῦαν { απεκτανθησαν: 96. 989. 91. Απάξ απ- 

εκτανθη | εκτου πυροσ 6ΠΠΙ ΝΑΟΡ 1. 28. 96. 98. 49. 51. το. 91. αἱ 
Απάς εἰῦαν (να ἄε ἰφπε) ... 9 απο τ. πυρ. ου Ἡ Τ. 14. αἰδό {οτε 
Απιάς δίρ Αγο | καιτου καπν. ΟΠΠΙ ΝΑΒ Τ. 8. 14. 29. 98. Τ9. αἱ55 ἴεγα 

απ {α ἀθπι]ὰ 11ρ55: 6, Παχ]” {οἱ οπιπἰό μα ϱ0Ρ αείῃ Απάξ είρ Αγο ΟΥΡ. 

Ηαγπα....ς (Ξ 0 Β2) και εκτου καπ». οππι ΟΡ 1. 6. 81. αἱ νρε]ο 11ρ84 
Λατ] αἲπι ΥΓ Απ οίθᾶν | καιτου Θείου ΕΠΙ ΝΑΒΟ αἱ ἴετο νρ «ορ 

αεί Απάς εἰΡ Αγο ΟΥΡ Πανπ... ςσ(Ξ αυ Βζ) καν εκ τ. ὃει, ο Ρ 

1.6. 51, το. αἱ 8ΥΥ αγπι Απάα οἴθαν Γ του εκπορευοµενου (Τ. οπι εκπ.) 

οἱ. απι ἔα {οἱ λατ] εἰ ΟΥΡ νι... 98. 96. 98. τ9. νρε]ο 11ρ88 αἱ 

ἸαόἨπα ϱορ Απά8 6ἵΡ των εκπορευοµενων | των στοµατων: 91. 96. του 

στοµατοσ. ΙΠ Ἀ ΒΗΡΘ6Υ των απίθα στοµατων Ἀὸ ποϊανΙΐέ ου, 8εᾷ 1ΗΥΒΙ8 

αΏβίθιβ]{. Τίεπι ογενςΡ ΟΥΡ Ρτῖπι α], 5οἆ Πάπα βῖο αβίαπη ν. 17. 

19. η γαρ εξουσ. των ἵππων (Α τοπων, αἲπῃ 0πι) αἱ εστιν (98. ην, Ῥτίπη 

εγαέ) οπἵη ΝΑΒΟΡ αἱ {οτε”ὅ νο «ορ 8ΒΥΥ ατπι ααἰἩ Απάσπιπ Αγ Ῥγίπῃ αἱ 

κος ( αΡ Βᾳ) αι γαρ εξουσιαι αυτων αἵ εισιν επη 1. (5εᾷ εστιν) αἱ Ἡ 

εν ΟΥΡΟ5: οπι Ἰβία, Ρροδί ὧε οτε εογιπο (εχειπίο ν. 18) Ρειρθης: ἐδέ εἰ 

πι σαιιάῖς εοτπι ; οαιιᾶαε επύπι. (Οείθταπι {οέαπα Ίοσππι 9, 19--- 21 1η 

αΠ15 ποππι]]ααο ες. ΟΥρτ]απΙ πο Παβεη{.) | και εν ταισ ουθαισ αυτων 

(29. των ιππων) οΙΠΩ ΝΑΒΟΡ αἱ ρΙεΥ ΥνΡ «ορ ΒΥΤ αἲπι ΑπΠάΣΡ Ατο ΟΥΡ 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΊΤΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9,2]. 959 

2 Δ -- σα 2 Δ -- 

αἱ γὰρ ουραὶ αυτῶν ὅμοιαι ὄφεσιν, ἔχουσαι κεφαλάσ, καὶ ἐν αὐταῖς 
3 ο 2) Ν «ς Ν - 3 ’ α 2 3} δες 

αδικουσιν. καὶ οἱ λοιποι τῶν ἄνθρωπω»), οἳ ουκ απεκτάνθησαν 
Ξ - ον - - - 

ἓν ταῖς πληγαϊῖσ ταύταια, οὐδὲ µετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν 
-- 9 / Δ /ι 

αυτῶν, ἵνα μὴ προσκυγήσουσα τὰ δαιμόνια καὶ τὰ εἴδωλα τὰ 
ο π ο - Ν π - Δ Ν , Δ ν 5) 

χρυσά καὶ τὰ αργυρᾶ και τὰ χαλκᾶ και τα λίθινα και τὰ ξύλινα, 
ο / / / εν 3 { ον ” Δ 2 

ἆ οὔτε βλέπειν δύνανται οὔτε ἀκούειν οὔτε περιπατεῖν, 21 καὶ οὐ 
Φ ο / .. - - - 

µετενόησαν ἓκ τῶν φόνων αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν φαρμακιῶν αὐτῶν 
2 σ ϱ) - ” -- 3 - 

οὔτε ἐκ τῇσ πορνείασ αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν Κλεμμάτων αυτῶ». 

Ῥτίπι αἱ... σ(- αὖ Β2) οπι οπἵη 1. 96. Απάῦαν, Ίέθιη αθ{Ἡ ... 98. ΑπάΒ 

Σν ταισ ουραισ και, εα(Ἱθ απἴε Σ) τω στοµατι αυτο» Ροη | οµοιαι (1. 

49. οµοιοι): ο οἱ | οφεσιν ΟΠΠ ΝΑΟΡ 1, 14. 98. 96. 98. 49.τ9. 91. 99. 

96. αἱ Απάᾶα Ρ αν (εοάδαν ἵπ πιρ οµοιαι των οφεων) ... Β αἰδ0 Απάὁ 
Άγε οφεων | εχουσαι: ΝΕΡ 96. εχουσαισ (ᾳιιοᾷ Να εκ εχουσασ κ” τεβί]- 

τα1θ). Ο ἀεπιῖά οὔῖζες 5ο’ ρεπέίδιι Παδεπίϊίδις (νς Παδεπίεθ) ... ο (58ἆ 

οοτγεχ{{ οὗ) ΑπάΡ ϱΙῦΒΥ εχουσιν | κεφαλασ (αἱ. να ΟΥΡ α1): Εεΐπι 4 

ἄταροπιπι | αδικουσιν: 98. ἠδικουσαν 

90. ουδε απίο µετενοησαν (Β εµετανοησ.) οππι ΝΕ 14. 9δ. 99., Ἰξοπι πεφιε 

νρ «ορ 5γι ΟΥρῦ”" Ρεῖπη αἲ....ς (- αὖ Βσ) Ιω ουτε επ ΑΡ 1. 9033 
90. αἱ νὶκ πια Απάα οίθαν, Ίξεπι πεφιε νὶὰε απία... 0 ᾧσ Τί ου οΚπη 

ο 6. Τ. 8. 28. 29. 903 91. δα. ὃ5. ΑΤ. 48. 49. 50. 51. το. 87. 91. 95. αἱ 
Ρ]ας30 Απάς αίρ Αται ΟΕ οἱ. Απάδοπι ἐπήγαγε' καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἄν- 
Θρώπων, ὅσοι φειδοῦσ ἀξιωθέντεσ καὶ ταῦτα μὴ πεπονθότεσ ἄμετα- 
όητοι µεμενήκασι, μήτε τῇ εἰδωλολατρίᾳ μήτε τοῖσ φόνοισ καὶ τοῖσ 
πορνείαισ - ἀποταξάμενοι, τοῖσ αὐτοῖσ ὑποκείσονται. | εκ των εργων 

των χειρων αυτων (νο ἄε οφετίδις πιαπιπι δμαγπίπ): Ῥτῖπι Γασέογπι 8110- 

γή Ἱπαίογισα | ινα µη: 1” οπι µη | προσκυνησουσιν οππῃ ΝΑ Τ7 96. 49. 
εκ ς προσκυ;ησωσι οππῃ ΒΡ αἱ Ρ]οΥ ΑπάΟΠΠ Ατε | τα δαιμονια: ὃ8. 

τω ὃδαιμονι | και (58. ή) τα ειδώλα «πα ΝΑΒΟΡ 1. αἱ Ρ]11830 ΑπάΟΠΙΠ Αγο 

εκως ( αὖ 2) οἵη τά ο πι ΑΥπΠι | καν τα χαλκα ΟΙΙΏ ΝΑΒΟΡ οίς.... 
ο, 6. τ. 95. 9, 19. 16. 99. 90. 81. 98. 96. 41. 48. 50. 90. 95. 94. 95. 9τ. 

98. αἱ ρΙ11810 αεἰἩΤο Ατοθ ΟΠΠ | και τα Συλινα (εί. ΟΥρΣ:3): κ απίε καν 

τα λιθινα Ῥοι | δυνανται οππῃ ΝΑΒ "(ία ν]άείαχ)ορ Τ. 28. ὃ5. 96. 98. 

4τ. 49. 50. 9. ΑπάδόΡ.,..ς δυναται ουπι ΕΤ. αἱ Ρρ]ετ Απάδαν Ατο. 
Τη Β ναΐν 1ρ5ε” ΡΤΙπιΒΤΙ ΒΟΥΙΡίΙΤΑΠΙ ΘΠΙΕΠά8Ρ56Ε, ἵπ σπα δρα(ίαπα απποά 

Ίπίεν α εἳ τ εδί 5ααᾶεί αἱ ν βοπρίαπι {π195ο 5ἰαίπαΠΠΙδ. Θ παπά Τ6Π} 1Ἠ 

θά 1{1οης ηΟη Β.{15 αχρ]1οι]. 

21. εκ των φογων αυτων: ὃ8. εκ τουτω»ν ουτε εκ των φογων, βΙπα]]έον 113 

εκ των εργων αυτων ουτε εκ τ. φον. αυτων. Οπα]ΕΗ{ είῖαπα αγπὶ αυτων 

Ρηῖ 566 {6χί Ίοο (ἑθβίο Έγερ) | φαρµακιω» οππι ΑΒΡ Τ. α]νῖ ΑπάῦαΥ 
(5 εαπάθπι ΓΟΙΠΠΑΠΙ Ἱπίτα 18, 25 φαρµαπια 6Χ ΝΑΟΡ Παιβῖπιπςθ, Ῥοΐεταί 

εἴῖαπι 6] 5, 90 οκ ΝΡΤΡ τεοαῖρῖ, Ο6 εἰαβθάεπι {ογπηαθ οχεἸηρ]α Ίπ ΒίερΗ. 

ΤΗεΒ,) ... ς Ἰμῃ φαρµακειων ουπη Ν 1. αἱ βΐ πια ΑπάΔΡ εἰθανσΣ... ο 
α135 Απάς Αθ φαρµακων | πορνειασ (ΝΟΡ -γιασ) 61 ΝΕΒΟΡ αἱ οπηΠΥΙ 

να τε]] ΑΠάΟΠΙΠ Ατθ ... ΝΤΑ πογηριασ 

16, 11 

Ῥβ 194 (195), 
15 οΐς 
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κ. 

κ ας / ” 3 ὦ 5 

1 Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαύνοντα εκ τοῦ ουρα- 
-- , νν αν «ςἩ λ ια 

νοῦ, περιβεβλημένον γαφέλην, καὶ ἡ Ἶρισ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ 
.] - « ς ο Ν / -- -- 

καὶ τὸ πρύσωπον αὐτοῦ ὧσ ὁ ἥλιοσ, καὶ οἱ πόδεσ αὐτοῦ ὧσ στῦλοι 
/ σς ο) 3 ι. Δ 2 . /. 3 ΄ Δ 

πυρύσ, 3 καὶ ἔχων ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ βιβλαρίδιον ἠνεφγμένον. και 
”! Λ / 2 -- Ν ο 4 ον η π Δ ρω 
ἔθηκεν τὸν πόδα αὐτοῦ τὸν δεξιὸν ἐπι τησ Φαλάσσησ, τὸν δὲ ευῶ- 

Ν - ος, νὰ / σά νοκ 

γυµον ἐπὶ τῇσ γῆσ, ὃ καὶ ἔκραξεν φωνῇ µεγάλῃ ὥσπερ λέων μυκά- 
ὃν οίσῤ 2 3. / Ν -- 

ται. καὶ ὅτε ἔκραξεν, ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ τὰσ ἑαυτῶν φῶ- 
/ . ο .᾿ / ας Ν ’ ”/ ’ Ν 

γάσ. 4 καὶ ὃτὲ ἑἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί, ἔμελλον γράφειν, και 

Χ. 1. ειδον 6ΠΤΏ ΝΟΡ αἱ ϱ]οτ Απᾶα σΡ Αγο (:: οί ας ν. 5.) ... Τϊ τδον 6πΤη 
ΑΗ Τσ, 14. 99. Απάῦαν | αλλον ο. ΔΑΟ ὅδ. 96. ὁ8. 8Η. αἱ πο Ιΐα πια Υρ 
60Ρ 88Ἡ ΦΥ αὖπι αθἰᾗ Απάό Ρ Ό8ν Ατο αποπγπιᾶαξ α]; 1ΐεπῃ ροβί αγγε- 

λον Τ. 16. Ῥεϊπα... 09 οππα Ε 1. αἱ Ρ]αδῦδ ΑπάᾶΣ |. η ιρισ (αἳ θριξ) 
ουπη Ν θίσΑἩο αἱὖδ Απάσ Ατο...ς(-- ΑΡ Βᾷ) νρισ οΠ166Ο επι 1. 
τ. 82. 96. 98. 98. αἱ αγπι ΑπάδΤοίΡ..., 28. τ9. 90. ΑπάαἈ Σοἰῦ εριν (Απάῦ 

ιρηή», 28. εριν) ... ΔΕΙΠΙΟ και η ιρισ. ΟΕ Ἠπςο ο]απι Τοχίθοχο 15 ε{ αἴδις 
ὕἱαέ αππὐδέι ουπαέγ εαε[εδίέ ργαίο. | επι την κεφαλήν οσπι ΑΟ 9. 13. 

των ς ἐπι τησ χεφαλησ οπΠη ΒΒΡ 1 ρ]ες ΑπάΟΠΙΠ Αγε | αυτου ρεῖ (Ροβί 
χεφα.) επ ΝΑΒΟΡ 1. αἱ να οοΡρ ΑΥΤ ΑΥΠΙ αεἰᾗ Απάσπιη Αγο Ετίπι 1 

ενως (-- 0 82) οπι οι» | ο ηλιοσ: 88. οπη ο | στυλοι εἰ. νβ:]8 3πο- 
ηγιησας Ὑ]οξονία Ῥείπη Οαβείοᾶ: 8. απη ἔα {οἱ ἀθπιῖά 198 οπηη]θ]ιπα 

ΒΥΥ α.θ αὖΠΏ αεἴ] (πο Ιίετη «ορ) στυλοσ 

9. και εχων «ΊΙΠι ΔΑΒΟΡ αἱ Ρ]1850 (98. κατεχων ΟΠΙΙΒΡΟ και) 5ΥΥ Απάδ... 

ς(-- υ Θα) και ειχεν ο 1. Τ. 28. ὃδ. 96. 41. 49. το. 91. 96. αἱ ΥΕ 
οοΡ ασπι Απάα Ρ ῦαν Αγο Ὑϊοίοτίη Ρείπι 41 | ῥιβλαριδιον επτη ΝΤΑ” Ρ 
1. αἱ ΑπΠάΡ Ατο ... Νὸ ΥΙ(6αρον ϐλ απίπα ποίαν1ξ Λι, 5εᾷ αὈβίειβ]{ απίθ- 
ααα1η ἷᾷ ᾳισᾶ νο]εῦαί αμβο]νετο)ο” τ. 10. 14. 17. 28. 9θ. ὃτ. ὁ8. 4Τ. 

49, το. 91. 99. 90. Απάς οἴθαν βιβλιδαριον ... ἄΡ βιβλιον εαπι Ἡ αἰδδ 
Απάς | ἠνεωγμενον οµπι ΝΟΡ 1 (-μενων) τ. 91. 9δ. 94. ὁδ. δΤ. Απὰ 

οΡ αν... σ ανεωγµ. εαπι Ἡ αἱ Ρα Απάᾶ Αθ... Α 60Ρρ οπα | τον δεξιο» 

(εί. «ορ): 6 οπι | επι τησ Θαλασσησ εἰ επι τησ γήσ οἳΠι ΝΑΒΟΡ αἱ ὃ 
Απάς οίρΑτα...ς (Ξ- αυ Β2) επι την Φαλασσαν εἰ επι την γην 6η 

1. α] ραπονΙ (Απά8 αίϱ8Υ επι τὴν Φαλασσαν εἰ επι τησ γησ, 94. επι 
τησ Φαλασσησ εἳ επι την γην) 

ὃ, Ἀἲ Ροβέ εκραξεν πάᾶᾷ ωσ, δὸ ἀθ]ονΙΐ | αι επτα βρονται (Α” ρε Πποιχίαπι 

φωναι, Ἀ9 τεροβιΐ βροντ.): Ἀ (ποπ Πέεπιε) 1. 4. Τ. 18. Αγ ΑΠΡ οἩι 

αι | τασ εαυτων φωνασ 61 ΑΒΟΡ αἱ Ρ]εχ νρ «ορ (ωοεεπ διαπι) ΒΥΥ 

ΑΠάΟΠΙΠ Αγο Υἱο{ίογίη α].... Ν Τ. ταισ εαῦυτ. Φφωναισ, Ίέεπι ΑΥΠΙ αθ{]ι 

Δ. καν οτε: να ὃπ. τ9. ΑΠ48 ΒΕΠ και οσα (εξ φιιαε) | αι (1. 983 οπι) επτ. 

βρονται 5Ίπο αάθΠίπιη 6 ΝΑΒΟΡ 1. αἲ δ ατα [αι ἀοπι]ά {ο] «ορ ΥΣ αγπη 

Ἀαἰλ ΑΠάΟΙΙΠ Άγο Ῥνίπα (νῖάο απίο)...ς (- αὐ Βσ) αἀά τασ φωνασ 
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Ίκουσα φωνὴν ἓκ τοῦ οὐρανου λέγουσαν' σφράγισυν ἆ ἐλάλησαν αἱ 

ἑπτὰ βρονταί, καὶ μὴ αὐτὰ γράψῃσ. Ὁ καὶ ὁ ἄγγελοσ, ὃν εἶδον 
ἑστώτα ἐπὶ τῇσ Φαλάσσησ καὶ ἐπὶ τῆς γ/σ, ἦφεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ 

τὴν δεξιὰν εἰσ τὸν οὐρανόν, ϐ καὶ ὤμοσεν ἐν τῷ ζῶντι εἰσ τοὺσ 
αἰῶνασ τῶν αἰώνων, ὃσ ἔκτισεν τὸν ουρατὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ καὶ 

τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ ἐν αὐτῃ, ὅτι 

χρόνος οὗύκετι ἔσται, ἵ ἀλλ ἐν ταῖσ ἡμέραισ τῆσ φωνῆσ του ἑρ- 

δόµου ἀγγέλου, ὅταν -μέλλῃ σαλπίζειν, καὶ ἐτελέσθη τὸ µυστήριον 

εαύυτων εππη ὁ νρέ]ε λατ] 11ρ88 οπιΠΙΒΕἨΠΗ Ἠαγτηα | εμελλον οµ1η ΒΡ 1. 6. 
τ. 8. 99. 99. αἱ Ιοηρθ Ρ]ὰ ΑΠΔ ὀΡ Ατοα:: αἱ ὃ, 9 ΧΑΟΡ οίο ... ἴωη Τὶ 

ημελλον οππι ΑΒΟ 2. 12. 14. 98. 98. 49. 50. 99. 94. 9τ. ΑπάῦΔΥ | λε- 
γουσαν 8116 μοι ΟΠΠ ΔΑΒΟΡ 1. αἱ ρ]α5”0 απ. {α Πατ] 11ρ55 {οἱ οπιπ]α 6)ιτη 
ΒΥΥ ΑΠ αθί]ᾗ ΑΠάΟΠΙΠ Αγο Εγίπῃ αἱ (ΑΠΡ Φφωώνησ εἰ λεγουσησ)...ς 

(-- σὖ 82) αὖὰ µου ουπιὸ νρε]θ ἀαππῖὰ «ορ | α ελαλησαν: οσα | αι 
επτα βρονται 5ες Ίος: 6 ΟΙ επτα | µη αυτα ΟΠΠ ΝΑΒΟΡ α1ὐ5 νω (ατπι 

οπι αυτα) Απάς ΆΑτγο Ρτῖπι αἱ] ...ς(-- αυ Βή) µη ταυτα «ΙΠΙ2... 1: 

10.12. 1τ. 96/9) 91.49. Τ. 91. 96. ΑπάΧ αίΡ (οί οπι δια δετου σφρα- 

γισαι -- και μετα ταυτα γραψαι) εἰθᾶν µετα ταύτα | ραψησ: Τ. 28. 

98. γραψεισ, ΑπάΡ γραψον.... 1. 10. 12/3) ιτ. 96. ὃτ. 49. το. 91. 96, 

ΑΠάΔ οἰῦαν γραφεισ 

: ειδον ουπι ΝΟΡ αἱ ρ]οι ΑπάΟΠΙΗ Αγο... ΤΙ ιδον εππα ΑΗ Τ. 14. | εστωτα: 
90. 913 98. 97. 98. οπ | την δεξιαν ΙΙΙ ΑΠΟΡ αἱ [οτοδὸ ϱ0Ρ 8ΥΥ ΔΥΠΙ 

αείῃ ΑπάδοΡ Απο ΡΗΙΠ ...ς(-- αὐ 97) οπι οππι Α 1. 96. α12νρ Απ 

Ῥαν | εισ τον: 14. επι τον 

. ὦμοσεν εν οἳΠῃ ΝΟΑΟΡ 1. 6. Τ. 28. 91. 92. 906. 49. το. 91. αἱ Αιιάα ρ αν 

Άτα (πίατα αἳ. ἵπ 60Π1), Ἱίεπι Ρέετ οἴσεπίεπι νο Ετῖπι αἳ ... ΝΕ αἰδῦ 60Ρ 

Απάς οπι εν, Ἠίπο 09 | των αιώνων: 1. 19. 4Τ. αἲπι ΑΠΡ ειδαν οπι . 
16. 96. π4ά αµην | και την γην καιτα εν’ αυτη: Α 1. 19. οἱ |. χαιτα 

εν αυτη (ροβίέ γην): 28. Τ9. 80. Απάξ οπι]βδίβ και τα ἕν αυτω Ἰαβοηί 

Ἡ. ]. και τα εν αὐτοισ. Τίαπι «ΟΡ ἁαθίΠ ΟΠ και τα εν αυτω οἱ και τα εν 

αυτη Ροδίεααποε Παβεηπί καν τα εν αυτοισ παντα | και την Θαλασσ. 

και τα εν αυτή ΟΠΠ ΝΕΒΟΡ αἱ Ρ]ετ νς ΑπΠάΟΠΠ Αγο Παγπη αἱ... ΝἲΑ 

30. 51. 99. 98. 40. 49. 98. αὖπι Ῥτϊπι οἱ | ουχετι εσταυ 6ΙΠΙ ΝΕΑΒΟΡ 

αἰ45 ϱγγ αγπι Απάξ Ρ Όαν Αγοα, Ιίαιη απιρίῦι Ίο εγδί ΑΙ [αι 11ρ95 οιιὰ 

{οἱ οπιπ]επη, απο Ίο εγέ ΑΠΟΏΥΠΙΔΗΕ Ργῖπι ... κ” 40. ουκετι εστιν, 
«ορ ποπ εδ... ς (-- 60 Απ) ουκ εσται ετι 6απὶ 1. Τ9. Αι, Ἱίεπη νρ 

ἷο πο εγτέ απιμ{ζι5 

. αλλ οΠι ΝΑΒΟΡ 1. αἱ55 ασ πια]ίο Ρ]ατ]ῦ ΑΙΙ4ΟΙΗΣ το... ς αλλα οππι 

14. αἱ | του (6 οιη) εβδομι, αγγελου εἴ. νΡ αΠΟΠΥΙΠΙΔΗΕ Ῥτίπι αερεύπῖ 

απφεζέ: Ἀ του αγγελ. του εβδοµ. | µελλη (ει. 1): τ. 98. 90. 91. 95. 96. 
51. τὸ. 8τ. 91. 98. µελλει | και ΕΠΙ ΔΑΒΟΡ {. αἱ Ρεν απι α1πομπα «γν 
σᾷὰ αγο αεί] Απάς εναν... 10. 1Τ οτ, 49. 91. 94. 96. νσε]ε [αι ἀαπιῖς 

{οἱ α118οἨπη ϱ0Ρ αὖγπι ΑΥΥΡΟΙΥΕΙ ΑπάΡρ Άτα Ρε Παγπι οἱ | ετελεσθη 
61 ΝΑΟΡ αἱ (ογο”ῦ 6ου 5γτσᾶᾶ Αμπάς οἰδαν...ς (-- αυ Β2) τελεσθη 

ΤΙΒΟΠΕΝΡΟΕΕ, Ν. Έ. ΕΜ. 8. 61 Β 

Ὅατ 8, «6 

Ῥαπ 12, τ 

14 Ἱ 

Απι Ὦ, 
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-” - ς 2 / Ν ς [ο / Ν / 

του Φεοῦ, ὣσ εὔγγγέλισεν τουσ ἑαυτοῦ δουλουσ τουσ προφήτασ. 
ντα να / ” -- 2 -- / - ο - 

8 καὶ ἡ φωνὴ ἡν ἤκουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ παλιν λαλουσαν µετ ἐμοῦ 
ΔΝ ’ ς ’ ΄. - Δ 

καὶ λέγουσαν' ὕπαγε λάβε τὸ ῥιβλαρίδιον τὸ ἠνεῴγμένον ἐν τῇ χειρὶ 
” 2 / .. [4 - ΒΑ -- ΄ Δ 3 Ά - - 

τοῦ ἀγγέλου τοῦ ἑστωτοσ ἐπὶ τῇσ Θαλάσσησ καὶ ἐπὶ τῆσ γῆσ. 
η » 2’ ; - ω 

9) καὶ ἀπγλθα πρὺσ τὸν ἄγγελον, λέγων αὐτῷ δοῦναί µοι τὸ βιβλα- 
η ΔΝ . ΄ Α. ᾽ / Δ - 

ρίδιον. καὶ λέγει μοι λάβε καὶ κατάφαγε αυτό, καὶ πικρανεῖ σου 
/ - 2 Δ 

τὴν κοιλίαν, ἆλλ᾽ ἐν τῷ στόματί σου ἔσται γλυκὺ ὧσ μέλι. 10 καὶ 
) - -- . 

ἔλαβον τὸ βιβλαρίδιον ἐκ τῇσ χειρὸσ τοῦ ἀγγέλου καὶ κατέφαγον 

(-σΐει Επ.) εππι Ἡ 1. Τ. 28. 96. 49. το. 91. 96. αἱ Απαᾶ είἴρ... νδ 
ΒΥΤΡΟΙΥΕΙ αγθ ααίὮ σοπδυπιπιαδίέ», Ῥτῖπα (0α5βῖος) Ππίεέαν, Ίξεπι (56ὰ υἷχ 
οκ εοὰ ἀπ) Ατο τελεσθησεται | ωσ: 10. 28. 9Τ, 49. το. 91. 96. Απά 
αρ αν Αγοαζοπι (ποπίχθ) ο | ευηγγελισεν: 10. 12. 1Τ. 19. 26. 28. ὁτ. 49. 
το, 91. 96. Απάᾶ (ποπβ) ευηγγελισατο | τουσ εαυύτου (14. 96, αυτου, 

Ι{οπα 5οᾱ Ρροςδί δουλ. Ὦ αἱδ5 Απάς) δουλουσ (8 αἀά και) τουσ προφητασ 

οΠΊη ΝΑΒΟΡ αἱ ρ]1810 Απάς οίῦαν..,ς (- αὐ 82) τοισ εαυτου (28. Το. 

αυτου, ἵίεπαῃ 5ο ρο5ί δουλ. 9Τ. αἱ 9 Ατε) δουλοισ τοισ προφηταισ ΕΠΙ 
1, 28. το. 9Τ. αἱ ΑπάᾶΔ α{Ρ Ατο... τρ ευαπφεζμαυτέ ΡεΥ 8ΕΥΌ05 81105 2Τ0- 

Ῥλείας, Ῥτίπι ευ. Ρε ῥγοβλιείαδ 8ΕΤΥΟ8 51108 

«και η φωνή ην ηκουσα οἱ. απι [α ἀθιηῖά {οἱ 11ρ58 οιππ]βο μπα (6ο ᾷ ραή” ὅ" 

π]]αςἩ) οἱ 9οσεπι φλαπι αμά(υί) ... τ. νρε]ε Ῥχϊπι και ήκουσα φωνη» | 

λαλουσαν οἳ λεγουσαν 61Π1 ΝΑΒΟΡ Τ. 14. 96 (αᾷἁ1ίο (οι) 91. 99. Απά 

Ῥαν. Ἱέεπα απ [πι ἀεπι]ά 1ΗΡ55 {ο] αἱ εἰ Όοα (11ρ83: 8. α] σοσεπι) φιιαπι αιι- 

αἰωί -- ἴοφιεπίεπι πιεοιηι εἰ (απι" οπι) ἀἰσεπίεπι (α114οἨπα ἀἶωεί πιζ]μῖ, βθᾶ 

Η1ρ55: αἱ Ἰογ μία εδέ πιεσιπι ἀἴσεπς), Ῥ τῖπι εἰ αιιζἑνέ φοεεπι ἄε οαεῖο Τέεγιιπι 

ζοφιιεπέσπι πιέοιηι: Ἰαᾶε είο... ς λαλουσα αἱ λεγουσα οππη 1. αἱ Ρἰεχ 

ΑπάξδοΡ Ατο | υπαγε: 4. 6. 11. 81. 99. 48. νρε]ο Π1ρΑ4- 5" ἀεπιῖὰ Ῥτίπα 
ἨΠανπι αἆά και | ῥιβλαριδιον επι ΝΡ 1. αἱ νὶκ πια ΑπάΡ εἴθαν .... ΤΙ 

βιβλιδαφιον οππη Ἡ αἱ [ογεῖὸ Απάα οίο Άτα... θ΄ η βιβλιον οππῃ ΑΟ 
6. 14. | ἠνεωγμενον 6ἵπι ἈΑΟΡ 1, 95. 96. 9Τ. 99. αἱ Απάᾶς Ρ 08ν ... Β 

αἱ ρ]πβῦ0 Απάαδ Ατο ανεωγµενον | εν (6. 11. 81. οπ1) τη χειοι... 9θ. 

εκ χειροσ, ἄεπιαπµ να Ῥτῖπα 4]... 6 οπι | του αγγελου οιπι ΝΑΒΟΡ 1. 

α155 {εγο ΑΠάΟΙΙΣ Ατθ...ς (- αυ 5) οπἩ του οµπῃ 8 (αοθτίε ΠΟΠ ΡΥΟ 

του αβεταπέ Ἠ{βί σ Βοτ]) αἱ 5 

. απηλόθα οτι Α 16. 21. 50. 9Τ....5ς απηλθον εππ] ΝΒΟΡ αἱ Ρρἱοὶ Απά 
ΟΙΠΠ Αγο | ὁουγαι μοι 6ΠΤΏ ΔΑΒΟ αἱ 10 {ετο νρ 5γΥ Απάς Ατε ΡΗηα]... 

ςσ(-- αυ 82) ὃοσ µοι οἳπῃ Ρ 1. 28. 96. 98. 49. 51. το. 91. 96. αἰ9 «ορ 

Απάα Ρ Ραν [ βιβλαριδιον ο. Α”(Σβιβλαριον)ορ 1. αἰνὶ ΑπάΡ εἰναν ... η) 
αἱ’0 Απάᾶ οίό Ατο βιῤλιδαριον... ἃ 11. αἰΙνῖ βιβλιον | λαβε και καταφ. 
αυτο αἱ. απι {α Πατ] 11ρ83. 5. αοαῖρε εἰ ἄευογα εζτπι (σιώπι), Ἑ τἶπα διύπιε εἰ 

οοπιεᾶε επι; 86ᾶ ναθ]ε ἀεπιῖά {οἱ αἱ αοεῦρε ἰἐογιωπι εἰ ἄευογα ἐἰζιπι: 60Ρ 

81ύπε επι ἐἰδί ... Νξ λαβε αυτο και καταφ., Ίΐεπα κό 5δεᾷ αάαῑί πβαροτ 

αυτο | κοιλιαν: Α καρδια». ΟΕ Απάςοπι πικρανεῖ δέ σου ὅμωσ τὴν κοι- 

λίαν, δηλαδὴ τὴν καρδίαν τὴν τῶν λογικῶν τροφῶν χωρητική». 

10. βιῤλαριδιον οππΙ ΑΟΡ 1. αἱ ΑπᾶΡ αἰῦαν ... ΝΕ αἱδ9 {χο Απάᾶξ Ατε βι- 
βλιον ... 8. 10. 14. 11. 98. 92. 96. ὃτ. 49. το. 91. 96. ΑπάΔΣ βιβλιδα- 



ον ο να νε ών) . 

ΛΠΟΚΑΔΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ πα 1. 965 

βατ νο ας 2 οὰ / ’ ς /’ αμ, αν ο ων 

αυτό, και ήν ἐν τῷ στόµατί µου ὧσ μέλι γλυκυ" και ὅτε ἔφαγον 
Ες εν) / ς / Ν ; / ῶ . / 

αυτο, ἐπικράνθη ἡ κοιλία µου. 1Η καὶ λεγουσώ, µοι' δεῖ σε πάλιν 
, 3. Ἐν - ο Δ ; Ν -- 

προφητευσαι ἐπι λαοῖσ και ἐπι ἔῴγεσιν και γλὠσσαισ και βασιλευ- 

σιν πολλοῖσ. 

ΧΙ. 

Ὅνσο / Φα σ ) τν ῴμε, λ 

1 Καὶ ἐδόθη µοι κάλαµοσ ὅμοιοσ ῥάβδῳ, λέγων᾽ ἔγειρε καὶ 
/ -- -- Ν Ν 

µέτρησον τὸν ναὸν τοῦ Φεοῦ καὶ τὺ Φυσιαστήριον καὶ τοὺσ προσ- 

ριον | κατεφαγον: 96. -φαγα, ἴίεπι Ροβίεα εφαγα | ην: 8Τ. εγενετο͵ 

Ιίθπι 60Ρ | ὧσ µελι γλυκυ (Τ. γλυκαζων) «ππι ΝΟΡ αἱ Ρ]εν νσ εντ Απά 

ΟΠΙΠ Άτα... ΑΒ 96. 60οΡ γλυκυ ωὧσ µελι ... ΑΥΤ ΟΤΙ γλυκυ, αείὮ οἵη ὧσ 
µελι. Οἱ Ῥτῖπι εἰ στι αεοερΊδκεπι ζἱδε]ζιπι ο πιαπαι αιφεδί, εί οι 60Πιέ- 

ἀἰδθεπι επι, δίαίῦπι γερζείι8 ἐδί υεπίετ πιεις. | οτε εφαγον αυτο: 94. ὃδ. 

Απάς οἳ | επικρανθη: Α εγεµισθη, 1ἴοπη (ν]άς αιιίς) Ῥτίῖπη γερζείτις εδ; 

Νό νοχο ρο»δί η κοιλ. µου αἀάᾷ πικριασ. Οείεναπι αἆ νν. 9 οἱ 10. οἱ ΟΥ 

3108 (οκ 5ε]αοίῖς ἵπ Ε7αςΠ 2, 19 τα) οβί και εν αυτη κεφαλισ βιβλιου, 

αα]ΗΡΙΗ8. νετρῖς ῥς. 98, 9 εν κεφαλιδι βιβθλιου γεγραπται περι εµου): 

καὺ ἄλλην δὲ κεφαλίδα βιβλίου γεγραμμένην εὑρήσεισ ἐν τῇ ἀποκαλύ- 
ψει τὸν ἰωάννην κατεσθίοντα" πλεῖον γὰρ κεφαλίδοσ οὐ χωρεῖ φαγεῖν 

ἡ ἀνθρώπεια φύσισ. Φιριδοππη «ομαθγεηέ απλο” Ἱαδεί; αλλά καὶ 
ὁ ἐσθίων ωάννησ μίαν χεφαλίδα, ἐν ᾗ γέγραπται τὰ ἔμπροσθεν καὶ 
τὰ ὄπισθεν (οξ 6αρτα 4, ϐ), 

11. λεγουσιν 6ππι ΝΑΕΒ α159 απο” Ἰατ] Απάό ΑΘ... ς λεγει ευπι Ρ 1, Τ. 28. 

91. 98. Απ. 49, 51. το. 91. 96. α]νὶ νας]ε απ Ἡ” [α αἱ ρα (5εᾷ νσς]θ ἆᾳε- 
πη]ά Ηρες αἱ]αεἨπῃ ἀἷωδ, απ Πα α] ἀἱοί) «ορ 5ΥΤ αἲπι αθίὮ Αηάᾶ Ρ υαν 
Ῥτίπα (αἴέ) | επι λαοισ (8. λαουσ): 96. επι λαου, αἱ ο{ ροδίεα Ῥείπι | 
ναι εὔνεσιν ΕΙΠΙ ΝΑΡ 1. 91. 96. 98. 41. αἱ νο «ορ ΑπάἃΡ αν... Τ κ. 

επι εν. οσπι Ὦ αἱ Ρρ]1830 βγν Αμπάς Αγο Ῥτίπι (ὖπ ροριίο εἰ ἵπ πιαίζοτιεΒ 

εἰ ἴπφιιας εί ΤεΦεΒ πιιζίος, 8εἆ Ῥαιι]]ο Ροβί {π αοπη ἴπ ΦοριίοΒ, πι παίἴοιιεβ, 

ἴπι {ὔπφιας εἰ Τεφεβ) 

ΧΙ. 1. οµοιοσ ραβδω: 9δ. ὧσ ραβδοσ | λεγων (Ν” λεγει) 5ίπε α ἁῑίαπι 

ουπι ἈΤΘΙΟΑΡ 1, αἱ Ρ]18ῦδ απι [αι Πατ] {οἱ 11ρ85” οπιΠ]ᾶοἈτη ΑΠΟΠΥΠΙΔ3Ε 

(μή Τια{ί οπιπο5 ἀἴσεπςδ) σορ (α{ απ δἵς) ΑΠΑΡ (αἀά μοι) εἰθαν Αγε (ο. 

σοι: πῶσ γαρ ὁ κάλαμοσ ἄψυχοσ ὧν ἔλεγεν), ίοπι Ῥτήπι ἀεαίέ πε -- 
ἀἱσειιδ, αθἰ]αἳ εί ἀεαίέ πι] - εἰ αἰωῖέ πι], νρσ]ὰ ἀαπαῖά 11ρ5”” εἰ ἀοξιπι 

δέ πια, 11ρ86: ἀἰσετδ, εἰ ἀἰοίιηι εδέ ποἰλή, ῬΒἰπι]]έεν 28. Τ9. Απάᾶ και 

φώτη λεγουσα (Παγπι: ,, Ροδίᾳπαπι απ{θπι ἀαΐας οβῖ οἵ α1ΑΠΙ15, ἀῑνΙπα, 

νοκ ἁῑοῖε 111448)... ςὸ (ποπ ς 60 97) ΡΙΒΕΙΙ καν ο αγγελοσ ειστήκεν 

οµΙη ὀ6. αἱ 5 αγπι; Ίἴ6ιη ΝόοΧΗ 10. 14. 94. 6. ὃτ. 49. 81. 91, 99. 96. 

ΒΥΥ Απάς ΥΠοίοτίη και ειστήκει (Β ἱστηκει, ἈξοἈ εστηκει) ο αγγελοσ. 

Ρταθίετεα 49ΠΙΕ: σηµείωσαι ὅτι ἐν ἄλλη βίβλω οὕτω γράφεται" ἐδόθη 
μοι κάλαμοσ ὅμοιοσ ῥάῤδῳ, λέγουσα" ἔγειραι, καὶ τὰ ἐξῆσ. | εγειρε 

ΕΠΗ ΝΑΗΡ αἱ” ΑπάΑἘ,., ς εγειραι επι 1. αἱ ΡΙᾳβ20 Απάς εἰρ Αί6 ... 
.. 

οτι κ 

91, 15 
Ἐ 40, 8 



2αποῖι 4, 5 85 

ο Πρς1, 10 

«ἴεισι) αι ὃυο οἳ. Νὸ... 

904 1, ΑΠΟΚΑΛΥΝΡΊΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

- ώ 3 - Δ Λ 24 λ Ν ει ο. Αν θβι 

κυνοῦντασ ἐν αυτῳ. 3 καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ ἔκβαλε 
” ] Δ 2 Ν / σ 3 / - ”/ Δ ΔΝ 

ἐξωθεν και μὴ αὐτὴν µετρήσῃσ, ὅτι ἐδὀθη τοῖσ ἔθνεσιν, καὶ τὴν 
/ ς ῃ - . Ν / 

πύλι τὴν ἁγίαν πατήσουσιν µγνασ τεσσεράκοντα δύο. ὃ καὶ δώσω 
- λή / Ν / ς 

τοῖσ δυσιν µάρτυσίν µου, και προφητεύσουσιν ἡμέρασ χιλίασ διακο- 
, ες) ; / 4 ες ο θα 9) « / 3. -- 

σίασ ἑξήκοντα περιβεβλημένοι σάκκουσ. 4 οὐτοί εἰσιν αἱ δύο ἑλαῖαι 
Ν « / - - -- - Ν 

και αἱ δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ κυρίου τῇσ γῆσ ἑστῶτεσ. ὃ καὶ 
2! 2 Δ ” - ” ϕ - 

Σίτισ αὐτοὺσ Όελει ἀδικῆσαι, πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ στόµατοσ 

10. 18. ΑΠΑΡΑΥ εγειρον | µετρήσον: Ἐ (οπι καν ᾳποᾷ ργαθσεᾷ1ϐ) 95. 

µετρησαι 

ἓτην αυλην την εἰ. Νὸ ... |” τησ αυλησ τησ | την εξωθεν επι ΔΒΡ αἱ 

ΡΙει νρ(8εᾶ νρδΣ {πγγα) οοΡρ ΒΥΥ αὖτΏ ααἰἩ ΑπάΡ (οἱ.όοπι) Αγο Τ1ο]ι Ῥνῖπι 

8]... 6 (ΠΟΠ Ἱίεπ σὲ 0 ϐ2) την (ΝΑ τησ) εσωθεν ο. κ 1. 19. 95. 90. 87. 

ΑΠΔ 6 Ραν, οτι ὑπίγίπδεσιδ Υἱεί | ναου εί. Νὸ ... κ λαου:: αἱ [16- 

416Ἠ8 αΥΤΟΣ ϱ8ὲ (Τί είίαπι ν. 1. Ρτο ναον 29. λαον) | εκβαλε (80. ΑπάΒ 
εκβαλλε): νἩ ΡταθΙῃ και, ΠΟΠ Ἰίεπι κό | εκ. εξωθεν οι ΝΟΑ(Ρ εσω εν) 

1. 19. 14. 96. 28. 84. 96. 86. ὃτ. 49. το. 83. 91. 99.96. Απάδοῦαν,.. 

ς Τϊ εκ. εξω ο. Ὦ α] Ρ]ὰ (ΝἨ εσο) ΑΠάΡ Ατο | µετρησησ: 1. (-σισ) τ. το. 

µετρησεισ | τοισ εὔνεσιν εί. Νὸ: κἲ ΡΓαΘΠΙ και | πατησουσι’: Α µε- 

τρησουσιν | τεσσερακοντ. 6ΠΤΠ ΝΑ... 6 τεσσαρακοῦτ. 6ΠΠΙ Ρ 4] Ρἱ6ς; 

Β α1 μ΄ | δυο (Δε και) εππι 8Ρ 14. 96. 88. 49. αἱ Ρα Απᾶα ὁ τα, ἵἴεπι 
1. αἱ τα απἲ κῇ Ργαοῦθηῖ, Ἰἴθπι νρε]θ απι ἀθπηίά αἱ ρ]εν Ῥτίπι αἱ]... 

Τη ΤΙ και υ0 «ππι ΑΒ (μ΄ και β) 90. αἱ ΑπᾶΡ απη 

. εξηκοντα εἰ. Ἡἱρρα πα αἷες (ΠἱρραπΗσμσ 48 οι4τ οἱ61 Π{οπηΒ παπά 31 ο: 

ἄαη 9): κος ϱἱ (οΠ1 Φιακοσιασ) 14. αἀἁ πεντε, 29. οπι χιλ. δια. | περιβε- 

βληµενοι ο. Ν.ο 1. αἱ Ρ]οχ νΕ (απι ἔα αχ] οπηπ]ᾶεΏτη απιῖοξέ δαεσοΒ, νρεὶε 

ἀαπιῖᾶ {οἱ Παν] 11ρςς Ἠαγπι απιοξί δαεσίς) ταἰ]1 ΑΠάΟΙΙΏ Αγθ ΑΠΟΠΥΠΙ 

ας ε{ Ῥτίτῃ (113 δασοῖθ απιἰο) Υἱοίογϊῖπ (απιίοξί αἰζίσίῖ) ... ΑΤΑΒΡ 4. Τ. 

28. 48. το. 96. περιρεβλημενουσ, 1ὰ απιοᾶ γαεερῖξ Τη 

Ἔοι Ρτο αν | ελαιαι οππι ΝΡ αἱ οπιηὖ! ἨΙρρ 
ΑΠΗΙΟἨΥ 41 ΑΠάΟΙΙΠ Αγο οίο... νΙ{086 Α αὐλαιαι, 6 αλαιναι | καν αι δυο 

6Πη ΝΟΑΒΟΡ α95 ἨΗΙρρ ΑπάδσΡ Αγα(!” ΑπάΡᾶν 0ΠΙ αι δυο ελαι. και) 

ενως 5 αὖ 97) οἵη αι οαπι κ α] ραιον]ᾶ (ποπ 1. απ Ροβί εισιν ρετρῖί 

αι δυο λυχνιαι) | αν ενωπιον «μπι ΑΒΟΡ 1. αἱ Ίοηρο Ρ]α (94. ον ενωπ.) 
ΑπΠάΔΟΡ... 400 αι οππη κ 6. Τ. 14. 81. 99. 94. 95. 4τ. 48. 8τ. 99. 95. 

Απάῦαν Ατοα. Νεο νΡ αΠΟΠΥΠΙΔΗΕ αἱ αχρτῖπι αγ{]ομὶοβ ἰδίοβ: ᾖὸ θέ 

ἄπιαε (αἱ ἄιο) οἶΐυαε εἰ ἄιο οαπᾶείαύτα πι οοπδρεοέα, 86ᾷ Ῥτῖπα )ιῦ διιέ 

ἆμαο οἴίυαε εἰ ἄπιο οαπᾶε]αύγα οοπδἰδεπἰία ειὸ εοπδρεσίέµ. | του (ἴμπ οπί 

οπη ΑΒ ΟΠΙ) κυριου ΕΠΠΩ ΝΑΒΟΡ αἱ Ρἱηβ10 νο οοΡ 8ΥΥ (αθίΠ ποΠ βο]εί 

ἀϊδίίηρπετε Ἱπίετ κυρ. εἴ ὁε.) ΗΠΙρρ Απάς εἰρ Ατο Ὑἱοίοτίῃ ΑΠΟΠΥΠΙΞΗΒ 

Ῥνῖπῃ αἱ... σ(-- αὐ Φᾳ) τ. Θεου ου 1. 28. 96. τὸ. αἰνῖ ατπι ΑΠΣ εί 

Ραν | εστωτεσ ου κ ΑΡΒΟ αἰδθ Απάς Άτα... ς (-- αὖὐ Βσ) εστωσαι 6ππη 

ποορ 1, Ἰ. 28. 29. 960. 98. 41. 49. τὸ. 91. 95. α]νί ΗΙΡΡ ΑπάΝ Ρ αν 

. Όελει ρτῖ οππη ΔΑΡΟΡ 1. αἱ ρΙαβδὸ Απ ὀΡ Ατο. Βαᾷ κ 96. 8. νος]ο 
(11ρ94- υοζμεγῖί ποσεγε εοβ) Απάς Υἱοείογϊῖη απίο αυτουσ ροή (1ρ85: 608 

οοζεγάέ ποεεγε, 11ρ96: ποσογε 605 οοζμεγίέ, Ὠτῖπι «ο οεἰ[εί πιοσεγ), 14. 9ελ. 



ΑΠΟΚΑΛΥΝΨΊΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 11, τ. 95 

2 .- Ν ο.’ Δ 3 ΔΝ 2 άσμα Δ μα ὁ / 3 

αὐτῶν και κατεσὺίει τοὺσ ἐχθροὺσ αὐτῶν" καὶ εἰ τισ Ψελήσῃ αυ- 
Λ 2 ο. σ - 3 - ὰ τ ᾿ 

τουσ ἄδικησαι, οὕτωσ δεῖ αὐτὸν αποκτανθηναι. ϐ οὗτοι ἔχουσιν 
-- / -ό Ν ε . ς -- 

ἐξουσίαν κλεῖσαι τὸν οὐρανον, ἵνα μὴ ὑετὺσ βρέχῃ τὰσ ἡμέρασ τῇσ 
3 - Ν . Δ - ς Π 

προφιητείασ αὐτῶν, καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων στρέφειν 
2 λ τ Δ ῥ -- 3 - ς Ν 

αὐτὰ εἰσ αἷμα καὶ παταξαι τὴν γῆν εν πάσῃ πλιγῇ ὁσάκισ ἐὰν 
Ω, ’ { νο / κ) / ϱ) ον Ν ν ., 

Ψελήσωσιν. { καὶ ὅταν τελέσωσιν τὴν µαρτυρίαν αὐτῶν, τὺ δηρίον 
Δ 2 . πω / - Ν 

τὸ ἄναβαῖνον ἐκ τῇσ αβύσσου ποιῄσει µετ αὐτῶν πόλεμον καὶ νι- 

αδιχ. αυτουσ ...ς (Ξ- αὐ απ) Θελη επι 7. 9 Απάζαν ... ΗἱρραπΙσμε 
1 Φελησει, νρ υοζμεγέέ, αΠΟΠΥΠΙΒΊΕ υιζέ, Ῥτῖτη υε]ζεί | εκπορευεται: 14. 

92. εππορευσεται, Ηἱρρ εξελευσεται, ἴίεπι νο αποπγπιᾶᾶΕ Ρτίπη αἱ επἰεύ 

Γ εετισ 5ος Ίος: Ν(ποπ6)ο 1. η τισ... 98. οστισ | Θεληση «ΠΙΏ ΔΑ (εί 

9δ. ΗΙρρ Φελησει), {ἴεια υοἴμεγτέ (5οᾷ 5ἱο εὔαπῃ ρνῖ 1ος) να; εοπίτα 

Ῥτίῖπι νωΐέ... ς (-- αὖ Αα) θελη εαπιδ... αὐ Βα Τμ Τϊ Φελει ο ΒΟΡ 

α1 Ρ]ει ΑΠάΟΙΗΠ Αγο, Ῥταείοτοα Ψέληση (Φελησει, θελει) απἰε αυτουσ 

Ροβιίτηὰς5 οΙΠῃ Ν(Φελ. αδικ. αυτ.)ΑΒΟΡ αἱ:ὸ ἔετο νσ (Ηἱρρ Φελησ. εν’ 

τουτοισ) Απάὰ οἰξ Απα... ς Ροβδί αυτουσ Ροπ οππι 1. 96. 49. 3] πια 

ΑπάΡ εἰῦαν Ῥτπη | αδικησαι δες Ίος: 98. 96. ὃτ. 48. Τ9. Απαᾶ αίρ 
απο-τειναυ (αποπγπιᾶαςδ ᾖέ οὗ φις υιζέ εοδ ἰαεάετε υεῖ οοσίὤετε, {φτις 

εωῖοί εαω 0Υ6 εογπι εἰ εευογαδίέ ἐππιίσον 6Ο.) | ουτωσ: Α οπι 

6. εξουσιαν ργῖ δἶπο αγϊσϊ]ο οµΙΏ ΝΕ αἱ οπιησῖᾶά Ἠιρραπίομγατ ΑπΟΠΙΣ 

Άτα... Ὦπ την εξουσιαν ΕΠΙ ΑΟΡ | εξουσιαν Άλεισαι τον οὐρανον 

(44. 98. 9ἵ- τον ουρ. κλεισ.) επΠῃ ΝΑΟΡ 1. 28. 96. 49. Τ9. αἱ πια νρ 6ΟΡ 

ΒΥΤ απ ἨΙΡΡ ΑπάΣ Ρ ὑαν αποηγπιδαβ (- οἴαιᾶετε εαεζωπι πιδίδις πε --) 

Ῥτίπη αἱ (εί. Ἠαγπι αάά πιθίδιβ) ... αυ 7 Τ{ τον ουρανον εξουσιαν 

χλεισαι 6ΝΠΙ Β αἱ50 Απάό Ατα | υετοσ (58. 97. υετουσ) βρεχη (1 ρρ 

βρεξη, 98. βρεξει, 28. 90. 85. 96. 41. 98. Άρεχει) ουπι ΔΑΒΟΡ α]ήῦ [εταο 
5γν ατγπι Η{ΙΡΡ Απάς οίραν Ατο Ῥγίπι Ῥτοπηίἱςϱ1ὸ (113 πο ὑπιόγεπι ρήμα) 
εεως (-- αυ 2) βρε}. στ. οπη 1. Τ. αἱ Ρας οορ ΑπάΝ είρ... νρ απο- 

ηγπαδαξ α] ρῖμαί | τασ ηµερασ ΟΠΠ ΝΑΒΟΡ αἱ Ρ]ας1ὸ Άντα Π{ρρ Απά 

ερ γαν τε, Ίεπ Ρ{οπι5ς ρε ἀἷεν... ς (-- 0 Φα) εν ηµεραισ οἶπι 

96Υ1 1», 1. Απάᾶ εν ταισ ηµεραισ, Ἰἴεπι ἄἰεῦιβ να, ἴπ ἀἰεῦιδ Για απο” 

ηγπιδαξ Ῥνίπ |. τησ προφητειασ (απί 8Ρ α1, Α8Ο είς -τιασ) αυτων 6ΙΙΠΙ 

ΝΑΠΟΡ αἱ νσ ἨΙρρ ΑπάζΡ βαν Άγ ΑΠΟΠΥΙΗΔ1Ε Ῥνίπια]....ς (-- αυ 

Ὠᾳ) αυτων τησ προφητ. ουπη 1. 96. αἱ Ραμονίά Απάᾶ,,. βγτεοᾶ ὅτι 
ἀἰεῦις ἐ{ὲ5 βἶπο πἀ ἀῑίατη | και παταξαι εἰ. κὸ ... Ν” οπι και | αυτα: 
1. 91. ΑπάΡΗνΥ οπι | εν παση πληγή επΠι ΝΑΟΡ 1. αἰ1ὸ [οτο Ηἱρρ Απ 

ο Αχο Ρτῖπι, Ιἴεπι 60Ρ 57 αῑπι αείμ...ς (-- αυ 7) παση πλη/. 

Βἴποα εν οΙΠ1 Β αἱ ραιοῦἳ νο Παγπα ... 95. Ῥ]απθ οπ. ῬοβαϊπιαΒ α{ετη 

αηίθ οσακισ εἴο 6ΙΠΙ ΝΑΟΡ 1. 28. 96. 98. 49. 51. Το. αἱ νρ «ορ ΒΥΥ ΑΥΠΙ 

αθί] ΗΙΡΡ Απάα Ρ Ραν Ῥτίπι α] ... 0 Βα ροδί οσακ. εαν Θελ. Ρο 6ΙΙΠ 

Ὦ α150 [ογο ΑπάᾶΦ Αγο | οσακ. ἑαν ΕΠΙ ΝΑΒΡ οἱο... ο 9δ. οσακ. αν | 
Θελησωσιν ϱΝΠΙ ΝΑΗΒΡ αἱ Ρ]ετ ΑΠάΔὀΡ Άτα... ο θελησουσι -.. 14. 

96. 9τ. Απάναν Θελωσιν, 192. θελουσιν 

Τ. τελεσωσιν: 1. ΑΠάΔ οίρ τελεσουσι | το Φηριον: Α αἀά το τεταρτον | 

το (6ξ. Ἀς; κ” τοτε) αναβαινον: Α το αναβαινων | µεταιτων πολε- 

1 1μ 1]. ἰ 
Εκ στ. 19 

19,1 
1λαπι τν 7 



9060 πα 8 ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

Ν ” ’ Ν -- - Ν 

κήσει αὐτοὺσ καὶ ἀποκτενεῖ αυτούσ. ὃ καὶ τὸ πτώμα αὐτῶν ἐπὶ 
- - / -- ω α ” 

τῆσ πλατείασ τῇσ πύλεωσ τῆσ µεγάλῃα, ἥτισ καλεῖται πγευματικῷσ 
νε. Δ / 4 «ες , ο η 5 δα, 
Σόδομα και «Ίιγυπτοσ, ὅπου καὶ ὁ κύριοσ αὐτῶν ἑσταυρώθη. 

Ν / .] τό - Ν ν Ν - Απο. .. 

9 και βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν και γλωσσῶν και ἐδνῶν 
- - ε λα λ - 

τὸ πτῶμα αὐτῶν ἡμέρασ τρεῖσ καὶ ἥμισυ, καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν 
. ’ - 9 ο” Ν » Ν » - 

οὐκ ἀφίουσιν τεθ ή ναι εἰσ µνηµα. 10 και οἱ κατοικοῦντεσ ἐπὶ τῆσ γῆσ 

ον οΝΠΙ ΝΔΑΒΟΡ αἱδὸ νρ ΒγΥ απ ΗἱρρανΗΙσμτ4ῖ Αγάς Αγο Ρείπια].... 
ς (-- αὐ 97) πολεμ. μετ αυτ. «Ππῃ 1. 96. 4] υὶκ πια «ορ Απάα Ρύαν | 

νικήσει: ϱ Τ. νικηση (6 νεικ.) | και αποαχτ. αυτουσ: 1. 19. 96. 41. 81. 

9. βγτόᾶἁ Απάδαν (Ππν]{ο σοπι) ΟΠΗ 

8. το πτωµα οιπῃ ΑΒΟ α155 «ορ αὖπι αεἰἩ Αθ αποπγπιᾶαξ οἳ ,,α]]α {1Ώ8- 

1α11οἱ. αριᾷ Ῥτίπα (,ἁπογαπι ἀῑχΙί οογρΗβ απαπηέ” απίδας νογδῖς αριιά 

Τ{ς]οη τθβροπάεπέ ρ,ἀπογαπα ἀῑσΙί ππαπα οοτραδ΄’’)...ς (- αἲ 92) 

τα πτωµατα ΕΠΙ ΝΡ 1. 95. 6. ὅ8. 49. τὸ. 8τ. 91. αἱ νΡ 5γχ ΑπάΟΠΙΗ 

γιοξοτίπ Ῥτΐπι αἱ | επιτησ: Νες ΡτβεΙη εσταν, ἴἴεπι 28. ὃτΤ. 4). το. 
ΑΠάΔ8 εασει (εί 18. ριψει Ροβί μεγαλησ). ΒἰπηϊΗ {αγ οχ Τ,α{ἱ νρ ἰασεδιωιί 

ναι Ροβί οογρογα εογιπο (ν6ζιθ ἀθιπῖά 1ρ9ή. 6. αΙ]αομπι Ῥτοπιίβδβ) νο] 

απίς (1ρᾳ”: αἰασλα γΠοοτίη Ἠαγπι) να] ροςδί οἴυία ἐς πια/παε (πι"Ἡ 
(οἱ α)1ασμπι) αἀῑ[; Ἰίεπι Ῥγῖπι Ροβ8Ε σογγρ. εογιπι ρεγρῖέ Ῥοπαί πι πιεζίο 
οἴυδ. πιαφπ.; ΔΠΟΠΨΙΠΑΔΗΕ οἱ, α]ῑα (γαΠ5]α{1ο΄΄ αρ Ῥνῖπη ῥγοϊσίεέωη; οοπίτα 

απ ξ δι ΠπΙΡΙ] αἀά. | τησ πολεωσ 6ΙΠΙ ΝΑΒΟΡ 1. α1ὐδ ΑπάοπΙΣ ΑίΘ...ς 
(-- αυ Β) οἵἩ τησ επι | τησ µεγαλησ: 328. Τ9. Απ α”ᾷ αταφα 

(αἱ ΑπάζΟΙΙ αταφα καταλειψει εἰ ΑΤεΘΟπΙ αταφα ϱιψει) ... 88 αὰ 

εωῖμς ποπιετι Γαὔπιιδ | αιγυπτοσ: ὃθ. γοµορρα | οπου καν: νὲ 1. π. 19. 

14. 94. 9δ. 90. 9Τ. 99. Ι1ρ9]. «ορ Απάς Ρ αν (5υᾷ Απάσοπα ἐν ῇ καὶ ὁ 
κύριοσ πέπονῦ εν) οπ1 και | ο πυριοσ αυτων ΟΠΠ ΔΕΑΒΟΡ αἱ ρ]α5”0 να 

ζοΡ 71 αγπι ααί ΟΙ 2560 {, βθοιπά απ ομΙπι 1Ρ8ΗΠ1 19Η. 19ος ὧι φιιο 

ἄοποῦπιι εογτιπι ογσ]ίωιι εδἰ υοσαίιγ δρ ιαζίίε οάοπια εἰ 4εφιρύις":) 

ΑΠάΟΠΙΠ Ατο Ῥτίπη αἱ...ς (Ξ αὖ Βζ) ο κυρ. ημων ουπα 1. αἱ... κἲ 
ΠΙ] π]5δῖ ο κυριοσ 

9. βλεπουσιν ΕΠΙ ΝΑΒΟΡ 1. αἱ ρ]αβήό ντ (υἰζεπίεθ) ΑΠᾶΟΠΙΝ ΑΓθ ΑΠΟΠΥΠΑ 

Ἀπβ ειν ς (5 60 2) βλεψουσιν «απ» νῷ 60ορ αγπῃ αθίµ Ῥτίτη αἱ | εκ 

των λαών και (Β αἀά τω)) φυλών οππι ΑΒΟΡ θίο ... Νεκτων φυλών και 

λαων, Ίέετη ἆε ἐγέθιῦτι εἰ Ροριέ νρεἰὰ (ΠΟ 1έθπ απι {ια ἀ επη]ᾳ {οἱ 188 

ΟΙΗΠΙασἨπΗ. πθς ΑΠΟΠΥΠΙΔΝΕ Ριΐπι Ηαγτῃ) | και απίε γλωσσων Ἱπ Ἡ 1Ἰρβοῦς 

βαρΡ! | και εθνων: 1. Οἱ, 88ᾷ Ροδί τα πτωµ. αυτ. αάᾷ και ου εκ των 

εθνγων | το πτωµα αὖτ. ΟΠΠ ΔΑΒΟ αἱ Ῥ]αβῦ5 οορ 411 αθί] Απάς Αγο 

ΑΠΟΠΥΠΙΔΗΕ.,,. ς(-- αυ 84) τα πτωµατα αυτ. οἳπι Ρ 1, 28. 96. 98. 49. 

τ9. 91. 96. 96. αἱ νς ΒΥΤ ΑπάΝ Ρ ῦαν Ῥρϊπι αἱ | και ηµισυ ΕΠ ΝΛΟΡ 
28, 903 ὅτ. 49. οι. τὸ. 95. αἱ ορ ΑΥΥ αππι (Ίίοπι νρ ΕΥ γεν ἀῑεβ εἰ 

αἰπιάζωπι) ... 09 ΤΡΙ οι και οππη Ἡ αἱ55 ΑΠάΟΙΠΠ ΑΤ8 ... ΑΠΟΠΥΙΗΔΗ6 

Ττ]πῃ ΟΠ1 Ίμερασ τρεισ και ηµισυ, Οαβδῖοᾶ λαβρεί ἑαπίαπι ἐγίάμο: {οἱ 

(ΓΠΒΙΙΘΗ5 α΄ σΟΤΡΟΥα ϱογι ει οοΥΡογα οι ρταεεετπιϊἑΗί ηµερ. τρ. 

και ημισυ και τα πτωµ. αυτων | τα πτωµατα: Απάᾶ τα σωµατα, 14. 

το σωμα | αφιούσιν 6ΙΠΙ ΝΑΟΡ 1. 19. 28. 90. Τ9. (6. αφηουσι, 96. αφι- 



ΛΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ η. 

/ ο λ ϱ) ” Ν 2 Δ - 

χαιρουσιν ἐπ αυτοῖσ καὶ ευφραύονται, καὶ δῶρα πέµπουσιν ἀλλή- 
α στ { ’ - ΄ - 

λοισ, ὃτι οὗτοι οἱ δύο προφήται ἐβασάνισαν τοὺσ κατοικοῦντασ ἐπὶ 
- - Δ ᾽ Γ - « Δ ” .. ” . 

τησ γῆσ. 11 καὶ μετὰ τὰσ τρεῖσ ἡμέρασ καὶ ἥμισυ πνεύμα ζωῇσ ἐκ 
- -- πο 5” 3 -- λ . του Όεου εισηλθεν ἐν αὐτοῖσ, καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοὺσ πύδασ αὐτῶν, 

ΗΝ / / Ὁ λα, .Α Ν - 2 , ς λ 
και φόβοσ µέγασ ἐπέπεσεν ἐπὶ τοὺσ Θεωροῦντασ αὐτούσ. 139 καὶ 

Ἠςι]ι ο, 00 

Εσ ὅτι 5 

3 Δ / 39 -- - -ν, 

ἤκουσαν φωνῆν μεγάλην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν αὐτοῖσ' ἀνάβατε 

ασι) ΑπάΣ εἰδαν, ἵέαπι οὐππέ απ {α Ἠαχ] ἰοὶ ρᾳδ: οπιπ]ασηπα ΑΠΟΠΥΠΗ 

8.5. Οοίεταπα αεοθιίαπι ἀφίουσιν (οἱ. 1η) ἐαθπίαν ντ. Απάῦαν ο 

αφίοῦσι ΑπάΔ, εοιηπιεπᾶαἰ ουπᾶσπι [οσα ἀφίομεν Ίο 11, 4: οοπίχα 

αφιοῦσιν (Τ1) ἵη 1. 96. Ἱπνοπίέας, αποά οπτη συνιοῦσιν (Μι 18, 18: Ίμα 
ίουσιν, ν]άς 6αρτα) «οπ/{6υτγὶ Ροΐθβὲ...... ς αφησουσι ει Β αἱ ΡΙοΥ 

6ορ 5ΥΥ (αεί) Απάς αἱ Αγα, Ἰΐθπι δὐιεπὲ νρέ]ε ἁαεπι]ά 11ρς3- δ-. Ῥτῖπι 

αἱ | µνημα οΙΠ ΑΤΑΒΡ 1. αἱ ”0 «ορ 87Υ ΑΠάΟΙΠΙΣ Αθ αΠΟΝΥΠΙΔΗΕ. Ποιι 

6 ὀθ. µνηµειον ...σ (Ξ αὐ Βσ) µνηήµατα ουπῃ ἂξ 98, αἱ ραιοὺί νο τι 

αείἩ Ῥτίτῃ αἱ 

10. επι τησ γησ: 6. δτ. επι την γη, 28. Τ9. την γην | χαιρουσιν οἳΠΙ 

ΑΒΟΡ 1. αἰάὸ αγπΙ ΑπάΣ ὁ Ρ4ν ΑΠΟΗΥΠΙΔΗΕ...,ς (-- 9 2) χαρουσιν 

οπι Ὁ, επ 98. ΑπάΡ ΑΤο χαρησονται, Ίίεπι φαμάεδιπί νµ οορ αοί] 

Ῥτϊπι αἱ | επ: 38. 98. Τὸ. εν | ευφραινονται (9΄) οππι ΝΑΟΡ 1. 19. 28. 
9θ. Το. 96. ΑΠ Απ ο(ῦᾶν ΑΠΟΠΥΠΙΔΗ8,,, ς ευφρανθήσονται οΙΠΙ Β 

6. Τ. 8. 14. α] ρ]οτ νρ «ορ 5γν Απάζ είρ Ατο Ργίπῃ α] ... αθίῃ ΟΙ καν 

ευφραι.. | πεμπουσι» οππι νἲρ 28. 96. τ9. 803 νρέᾶᾶ αρ Ίμη απ Απά 

α οἰθαν ΑΠΟΠΥΠΙΔ16..., ς Ίμπ ΤΙ πεµψονσιν επι ἈΦΑΟ 1. αἱ πανί να 
οἱε απι {ια αἱ ρ]6Υ οορ εγν Απάατ Ῥτίπια].... αν’ δωσουσιν οπη Ἡ «150 
Απᾶζ εἰρ Άτο | αλληλοισ: ο 27, αλληλουσ | οι δυο προφητ. 6ΙΙΏ ΑΒ 
ΟΡ εἰς ... Ν ον προφ. οι ὃυο 

11. µετα τρεισ 8ἶπ6 ατίΙ6Π]ο ΠΠ ΝΡ 1. 14. 28. ὁδ. 96. ὃτ. ὁδ. 40. 49. 91. 

96. αἲπι Απάς εἴῦαν, πες οεχρτίπι αγεςπ]ατη νο ΑΠΟΠΥΠΙΔΙΣ (11 ροδὲ ἀῑἷεδ 

έγεβ) Ῥτῖπι (γοδέ ἔγεν ἄἴεθ), Υ Ιανατῖτα 644 (6ἱ{ζο]οπ 057) γροβέ ἐεγέζιπι ἀεηι 
...ς Ἱωῃ Τϊ µετ. τασ τφεισ οππΙ ΔΒΟ αἱ ρ]α Απάᾶ δἱΡ ΆΑτε | ηµισυ: νἲ 

Α ημισου (αι Αγ είῖαιι απ{εα Υ. 9., Αἲ ποη ημιου 8εᾷ ημισυ, αἱ ρι{ο) 

..-0 το ηµισυ ... απβδροπῖαχ ες: 14. 258, ὁδ. Το. Απάᾶ οίρ τρεισ 

και (14. 98. οπι) ἡµισυ Ίµερασ, Ἐ τοπ11β816 Ῥοδέ ἔγες εἰ αἰπιαίιιπι αίετι 

Γεν αυτοισ (εί. 0 92) οµπι Α 18. 9913 56. τὸ. 95. αὖΠΙ ΑΠΔ Υἱς΄ 

γατῖπη (ὑπίγαυιέ ἵπ εἰς) ... ος 1. τ. 19. 11. 98. ΑπᾶὈΑΥ αυτοισ (οΠΙἱ85Ο 

εν ροδί -λόθεν, δεά ο ἴπαΠΡΡ βἱο: εισηλΘ. εκτ. Θεου αυτοισ), αἴαιθ 5] 

αρ’... ΝΕ αἱδὀ Απάς ερ Απο εισ αυτουσ, νο Ρτῖπι αἱ ἴπ ο... ςσ 

(- αὖ Απ) επ αυτουσ ουπι 49. 91. 96. | εστησαν: 98. στησονται Ροβί- 

6α41Θ ἐπιπεσειται | επεπεσεν (60) οππι ΑΟΡ α115 Απάα είθδαν...ς 

επεσεν ΝΤΑ ΝΕ αἱ] Ρρ]α Απάς είΡ Ατε | επι τουσ θεωρουντασ 6ΠΠΙ ΝΑ ΗΒ 

8] {εγε ΟΠΙΠ ΑΠάΟΙΠΙΠ ΑΘ... ΟΡ 1Τ" επι των θεωρουντων 

19. ηκουσαν οι Α”ΑΟΡ 9033 αἱ πἰνῖ ραις νς (αεί. απι Γι οἱ οπηἨ) βγτζᾶά 
ΑΥΤ (1ΐέα τείογί Ώοάο ἀε οὐ ἆ πιαῖ. οἱ πιῖη.: ΠΟΠ ΠΜΕΠΙΖΟΗ 9) Ἠαγπη αἱ 

(5εά Ῥτίπι Ῥταείοετί{ ἰοίαπι ν. 19)... 9δ. ακουσονται, αεἰἩ σεπᾶέ Όο 

εως αν” ΤΙ ηκουσα ουπη ΝΕΡ 5 60Ρ ΥΣ ΡΟΙΥΒΙ (ο[ Ώοᾶο αἆ µ. |.) 



ϱ68 1.19. ΑΠΟΚΑΛΥΝΙΣ ΙΟΑΝΝΟΥ 

τ ὦ Αα 2 3 Δ 2 Δ 3 ” / πο ’ 

ὧδε' καὶ ἀνέβησαν εἰσ τὸν οὐρανὸν ἓν τῇ νεφέλῃ, και ἐθεώρησαν 
3 Δ ε ν . - [ ο.» 3 / ” ὁ 2. λ 

αὐτοὺσ οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν. 19 και ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρα ἐγένετο σεισμὸσ 
Ἡ - / ” λ Β 

τό 18 µέγασ, καὶ τὸ δέκατον τῇσ πύλεωσ ἔπεσεν, καὶ απεκτάνθησαν ἐν 
-- ορ νά με / / ς ΄ λ ς με 

τῷ σεισµῷ ὀγοματα ἀνθρώπων χιλιᾶδεσ ἑπτα, καὶ οἱ λοιποι ἔμφυ- 
ον ορ /; - - - 3 - « Δ 

βοι ἐγένοντο καὶ ἔδωκαν δύξαν τῷ Όεῳ του οὐρανου. 14 Ἡ οὖαι 
« / 3 - ο) ας) μάς σα ας ο ος / , / 

ϱ,1» 1 δευτέρα απηλύεν᾿ ιδου η οὖαι ῃ τρίτη έρχεται ταχυ. 
ΔΝ ς ” / Ν Ν 

το, Τ 15 Καὶ ὁ ἕθδομοσ ἄγγελοσ ἐσάλπισεν καὶ ἐγένοντο φωναι 
; - 2 -- 4 , « - / 

1ο µεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ, λέγοντεσ᾽ ἐγένετο ἡ βασιλεία τοῦ κόσμου 
-- [4 - .) - - - Δ ’ .] 

ραπ», τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ Χριστου αὐτοῦ, καὶ βασιλευσει εισ τοὺσ 
- - α. Ν ” ιά ς 

4,4οις αἰῶνασ τῶν αἰώνων. 16 καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρὲσ πρεσβύτεροι οἱ 

αγὸ ΑΠάΟΙΗΗ Αγό ΑΠΟΠΥΙΙΔΗΕ 1: παπα Ρ6χ {οξαπῃ ΠΏταπι εοηβίαη({θΥ να- 

{ο5 ἀῑσαί ηκουσα --- εαΡΡ Ὁ πδαιε 10. ἱγτεάςοῖεΒ, οαρρ 10 αβαπε 18. 

5ορίίες --- πιπ]ίο ρτοραὈ 18 οδί αἰἴεπα τηαηα ηκουσα ρχο Ίκουσαλ, 

41411 ηκουσαν Ρτο ηκουσα δαὈβηαέαπη 9956. | φώνησ µεγαλησ εἴ λε- 

γουσησ οὐπι ΝΟΡ 1. 10. 19. 1Τ. 268. 96. 9ἳ (Βϊ ργαοίετιη]βῖέ λεγουσησ) 
49. το. 91. 95. 96. ΑπάᾶΡῦαν,,,ςΙωπ ΤΙ φωνην µεγαλην αἳ λεγουσαν 

ΕΠ ΑΒ (8647 λεγουσα 51ο) αἱ Ρ]α ΑπάΦ Ατο | αυτοισ οπι ΝΡΟΡ αἱ 

ΟΙ1Π {ετο (913 αυτουσ) νΕ (εἴ. απ {π οἱ ΟΠΠ) τε]] ΑπάΟΙΙΠ Ατο... Ιω 

οπι 6ΙΙΠ Α 28. ΔΠΟΠΥΠΙΔΗΕ | αναβατε ϱ1Πι ΝΑΟΣ 26. 96. 43....ς ανα- 

βήτε οπη Ἡ αἱ Ρ]ον ΑΠάΟΠΗ Ατο | εθεωρησαν: 98. 9ἵ εθεωρουν 

15. και εν 6ΠΠ ΝΑΟΡ {. αἱ 5δμ{ πηὰ ΥΡ οΟΡ ΒΥΥ ΥΠ 8θἰ ΑπάΟΙΠΠ Ῥνίτη αἱ 

» Ὦ αἱ55 Ατο οἵη και | ωρα 61Π1 ΔΑΟΡ 1. 96. 96. αἱ νὶκ πια νρ 6οΡρ 8ΥΤ 
ΑΤΠΙ αθἰἩ ΑπάΣ αΠΟΠΥΤΙΔΗΕ Ετίπι αἲ.... Ρ΄΄ ημερα οππῃ Β αἱ [6γοῖῦ βα]1 

Απάς Ρ Όαν Ατο | παετο:ῖ 6 ωστε το | δεκατον εἳ. νΕ 841 5ΥΥ αγ αθί]ι 
ΑΠ4ΟΊΩΠ Αγθ αΠΟΠΥΠΙΔΗΡ Ρτῖπῃ αἱ... Β 6ορ τριτον (πἴθτᾳιο ῥΡογ γ΄ οχ- 

ΡΥΙπῃ), 99. δωδεκατον | εµμφοβοι (0 ενφοβοι): Ἀ 14. εν φοβω | εγενοντο 

παν: 28. Τ9. 80. Απά8 γενοµεγου 

14. η ουαι (6. κ”): κξ 1. 97. οπι η | απηλθεν: κα 38. Τ9. Αηά8 παρηλ- 

θε’ ]νδου η ουαι η τριτ. (28. Τὸ. ΛΠά8 η τριτ. ουαι) ερχεται (κ ὃθ. 

Ροδί τδου ροή) Ο11ΠΙ (8)ΑΟΡ 1. 28. 96. το. αἱ νῖχκ πια νο (αέ εεοε νβο]ε 

1η αἲ. Ῥτίιη αἱ: 5ο Γα {οἱ 1ρβ5: ααεβπ 11 εξ) ορ 8Υγτ Απάα οίδαν 

Ῥτΐπι α] ... ΤΙ ή οὖαν η τριτ. ιδου ερχετ. οππι Ἡ αἱδδ Απάς εἰ Ατε 

εωε θ, τ. 5. 95. 46. οπη του, Ἰΐαπι {ια 

15. ο ερόομοσ: Α ΟΠΠ 0 | εγενετο οἳ. Νὸ ... Ἀ εγενοντο | λέγοντεσ οι 9 
ΑΝ 2. 6. 5.9, 14.1619.26. οὐ. 90. ος. 11. 19.90. 9 90. οδ -- 

(- αὖ 52) λεγουσαι εΙΠη ΝΟΡ αἱ Ρρ]α ΑπΠάΟΙΠΠΠ Αγο | εγενετο η (ΑπάΡ 

01η) ῥασιλεια ΟΠΠ ΔΑΒΟΡ αἱ Ρ]1830 νς «ορ ΒΥΥ ΤΙ αθί] ΑΠάΣ ὁΡ Ατο 

Ῥτη αἲ ... ς (5 6ὐ 2) εγενοντο αι βασιλειαι οππι 1. Τσ. αἱ 2 Απάζαν 

(8εὰ Ἱην]ίο οοπιπη) | του κοσµου: 38. ΑπάΝ Ῥείπι οπι | του κυριου 
ημων: 38. τ. Θεου ημων, Ίΐεπι ΑπιΡβά τεδαστ Ἅ 1163 Ῥτῖπι ἄεί πιοδτ | και 

του χριστ. αυτου ... 28. τΤ9. {οἱ Αιάᾶ νησου (28. του) χριστου, Ιἴθπι 

Άτα Ροδί κοσμου ρειρ]ϊ και του κυριου ημων ιησου χριστου | βασιλευ- 

σὲ... 14. 16. οτ. 298. ὁδ. Τ9. δτ. ΑπάΑ” ῥασιλευει | σιωνων: 19. 18. 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1.18.. 9ου 

3 ’ -” - εν / νο] Γ ’ ϱ) - η) 

ἐγώπιον του Όευυ, οἳ κάθνται επι τουσ Όρόγουσ αυτων, ἐπὲσαν 
, - Δ ’ - - ο . 

ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ Όεῷ, |ἱ { λέγοντεσ 
-- ; ε ε ; ε λ ο] 

εὐχαριστοὺμέν σοι, κύριε ὁ Φεὺσ ὁ παντοκράτωρ, ο ὧν και ο 1, 
λσ 2 Ν / , λ / Αν λ 

καὶ ὅτι εἴληφασ τὴν δύναμίν σου τὴν μεγάλην και ἑβασίλευσασ, 
Ν ο᾿ ’ ἂν η ς 3 /΄ 5 Δ 

189 καὶ τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν, και ἠλθεν ἡ ὀργή σου καὶ 9 καιροσ 
- - - Ν -- Δ -- ’ - 

τῶν νεκρῶν κριθήναι και δοῦναι τὸν μισθὸν τοῖσ δούλοισ σου τοῖσ 
Ν - ς Δ -- νο, / 

προφήταισ καὶ τοῖσ ἁγίοισ καὶ ποῖσ φοβουμέγοισ τὸ ὄνομα σου, 
κ. -- Ν κ / Δ - πι , . 

τοῖς μικροῖσ και τοῖσ µἐγαλοισ, και διαφῦεἴραι τουσ διαφθειροντασ 

88. 40, νρο]ε ἀοπαία {οἱ (ποη Τέεπα απ. {απ 1ρ88 Πατ] οπιη]α πι) αγπιἍδο 

αάά αμήν 

16. ον εικοσι ΟΠΙΏ ΝΟΒΟΡ αἱ οπιηνἰ ΑπάΟπΙΠ χο... ΙμΠ οΠ1 ον 6111 ΝΤΑ | 
εικοσι τεσσαρ. ΕΠΙ ΝΑΟΡ αἱ Ρ]1530 ΑπάΟΙΠΠ Άτα; ΕΒ 1. Τ. αἱ Ρ]α5]” οΟΡ 

κδ’, οτι οἰφπέέ φιαἰέιο” νο ΟΥΡ515 Ετῖπη αἲ ... ς(- 8 Β4) εικ. καν 

τεσσ. εαπι 90. αἱ νῖκ τη, Πἴείῃ ΥΥ ΑΤΙΑ | ον ενωπιον ΟΠ ΔΟΡ αἱ Ίοησε 

Ρία ΑπάΣ ορ Ατο (νρ Ρυῖπι αἱ φιζ πι οοπερεείι - δεᾷεπί:ι οοπίτα ΟΥΡ 

ὧπ οοπεΡρ. ᾱ. δεᾶεπίες) ... Ίμῃ οΠ1 οι επι ΑΡ 1. τ. 12. 14. 46. 99. 9δ. 

ΑπάΌΗΝ | του θεου ΟΝΤΠ ΔΑΟΡ 1. 28. 49. τὸ. 91. 90. 96. αἱ νς «ορ αΤΠΑ 

αεί] Απάᾶς Ρ ῦαν Ῥτίπι α].... 8 αἱ Ρ]αςδὲὸ 5γτ Αιάὸ Ατο ΡΥΔΕΠΙ του Φρο- 

νου... ΟΥΡ ΡΙαπο οτη | οι (86ο 9. 96. οπη) καθηνται (0/) ουπι Ν” ασ 

ο αἱ ρ]α5ῦῦ Απάςδ Άτα; Ιἴθπι φιῖ ἴτ οοπερ. ᾱ. δεᾷεπέ νρ Βτῖπι αἱ... ς [μι 

ΤΙ καθήηµενοι ου ΑΡ 1. π. 14. 96. 9δ. 91. 92. αἱ (56εὰ 14. 93. Ρτασπα 

ου) Απ Ρ Όαν; Ίίθπι φεζεπέεε ΟΥΡ «ορ αὖπι | επεσαν 6µπΠΙ ΝΑΟΡ 1. Τ. 8. 

90. 81. 493 αἱ νὶἰκ πια ΑΠάΡ... Β αἱ Γεγο Απάᾶ όῦαν Αγο επεσων. 

Ῥταείοτεα ἃ 9ὔ. αἰΣ1 ῥρτασπι καν 

1Π. σοι... Ώ σε | κυριε: Ν ΑΠ4ΡΑΥ κυριοσ | ο θεοσ: 298. Τ9. να Απάς 
αάᾷ ημων | ο παντοκρατωρ οἳ. νὸ ... Νἲ ΟΠΠ 9 | και ο ήν 5ἶπο αἲ ἁῑίαπι 

ΕΠΙ ΝΑΒΟΡ 1. αἱ ρ]αδὸδ απ {ια Ἰατ] ἀθπιῖα {οι 11ρ9δ- 115673. οπιπ]α ο] 

ΒΥΣ αΓΠΙΖΟΒ αθίῃ Απάς Ρ αν Ατο ΟΥΡΣ13 Ῥιΐπῃ α]....ς (-- 60 Β1) αἀά 
και 0 ερχοµεγοσ επι 29. 96. 49. τὸ. 91. 95. 96. αἱ νο] Π1ρ54. Πρ5ῦ” 
«ορ ατιπαδό Απάξ | καν οτι ο κἲο [ας Ιδία Ἱεσίίο ρταθδετίίπι ασζθ- 

ἀοηία {απ πο αρίοιεηᾶα νιάεβραίατ; οκ πιΙπαβομ]15 ποη οχβδογ]ρία ο5ί, 

5εᾷ πο ππ]γαπῃ αποά α Ρ]ετίδᾳιο {εδίβιαςδ και εἰαδπιοςΙ αὐ]ασίαπῃ . 

σ Τμ Τί οπι και ΕΝΤΙ ΝΕΘΑΒΡ αἱ] οετίο Ρ]εγ νρ (6χο Π1) τα]! ΑπάΟΙΩΠ Ατο 

ΟΥΡ Ῥνῖπῃ α]. Ῥταείενεα Ῥτο φπῖα (οτι), αἱ νρο]ε {α 11ρ85 αἱἰασἨπα Ἱαγ] 
(Ορ Βτίπι φιοά), ἸαῬεπί απΏ ἀθπι]ά {οἱ αἱ φηζ. | ειληφασ ουπι ΝΑΒΥ αἱ 

ΟΠΙΠΣΙ δίο.... ΤΙ ειληφεσ (:: οἱ αἆ 9, ὃ οἱ 4) οπη ο” 

186. ὠφγισθησαν (28. 99. 94, αἰνὶ οργισθ.) 6πΠι ΝΟΑΒΟΡ θίο... κ” ὦργι- 

σθη | η οργή σου: ὃ8. αἀᾷ επ αυτουσ | καιροσ (εί. ΟΥΡΣ13 εἰς): ο 
χληροσ | νεκρων: 98. εθγων. Ῥταείοετον ο Ῥτῖπα: ,ιεί {επιγιις πιογέπΟΥΊΗΠ, 

νε] βἰοιί α]ῖα (ταηδ]αίο Παβοί «πο (α]. (ιο) πιογέιῖς {ιαύσείω".. | και 

τοισ αγιοισ (98. αἲάᾷ σου) και (1. 38. 96. Τ9. αἰνῖ ατπι Απάς εἴῦαν ΟΥΡ 
ΟΠ1) τοινσ (ΧἈ οπι) φοβουμενοισ ΕΠΙ ΝΒΟΡ εἴο... Α και τουσ αγιουσ 

καν τουσ φοβουμενουσ, αίᾳιια 5ίο 1811 ΠΙΠ τουσ (98. Ῥτασπι και) µι- 

φοισ αχ. τοισ µεγαλοισ ΕἨΠΙ ΝΕΕΡΡ αἱ οπιηὖΙ Υρ τε] ΑπΠπάΟΙΙΠ Ατο ΟΥΡ 
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ΜΙοΙ 4, 10 

970 1 19. ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

Δ - 8 π 2. ’ ς ΔΝ -- ως » -- 32 -- Ν 

τὴν γην. 19 και νοίγ ὁ ναὺσ τοῦ Φεου ὁ ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ 
” [ὰ / Ν -- ΄ 3 -. .] -- -- . -- ο.» 

ὠφῦθη } κιβωτὺσ τησ διαθΊ/κησ αυτου εν τῷ ναῷ αυτου, και ἐγε- 
η ν Ν Ν Ν Δ . Δ Δ ’ . 

γοντο ἄστραπαι και φωναι και βρονται και σεισμὸσ και χάλαζά 
ό 

μεγαλη). 

ΧΙ. 

λ ο 2 -- -- 

1 Καὶ σημµεῖον μέγα ὤφδῃ ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ περιβεβλημένη 
Ν {, τε / « β. » ” 2 σα - 

τον ἥλιον, καὶ ῃ σελήνη υποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆσ, καὶ ἐπὶ τησ 

λησ αὐτῆ Φανοσ ἀστέρων δῶδ 2 καὶ ἐν } ὶἔ κέφαάλησ αυτησ στἐέφαγοσ αστέρων θωθεκα, ἆ και εν γαστρι έχουσα, 

Ῥτϊπι αἱ... 8ΤΑΟ τουσ μµικρουσ α. τουσ µεγαλουσ, αἴᾷποθ βἷο Ίωπ (οἱ 

ο ππῖπ οὐθά πια!) |. γαι απίο ὀιαφθειραι: Α οπι, αίᾳαθ δίο ]ωπεὰ πια | 
τουσ διαφίΦειροντασ (αἳ. Ππθά πΙη) οππῃ ΝΑΒ αἱ Ίοησθ ΡΙάχ Απά8 Ατα, 

Ίίοπ Ρεγζεμίεν «ορ... 5 1. ΑΠΡ εἰῦὰν τουσ φίΘειροντασ ... ΤμΠ8ᾶ πιαῖ 
τουσ διαφθειρατασ ομπι ο Τ. 10. 950. 4Τ. 48. 49. 8τ. 91. 96. Απάς, 

1{6ιη φιῦ οογΥρεγπέ νο ΟΥΡ Βτῖπι α]. 

19. ηνουγή ο. ΝΔΟΡ 1. Τ. 14. 28. ὃδ. 96. 49. το. 81. 91. 92. 95. αἱ ΑπάοπηἩ 

... Β 835 Ατο ηνοιχθη | οεντως,.ΔΟΡ 14. ὃδ. 98. 87. 93. 96. ατπι Απάς, 
166ΙΏ «ο εδὲ ἵπ οαείο Ὑϊοίογίμ...ς 011 ο 6ΝΠΙ ΝΒ αἱ Ρ]οτ ΑΠᾶΣ Ρ αν 

Άτα; πθεο εχρτῖπ νρ Ῥιίπι αἱ | ουρανω: Ἀἲ (ποἨ Ιέοπις) αἀά ανω | 
ὠφδη: ο εδοθη | τ. διαθηκ. αυτου ο. ΑΒΡ 1. 28. ὁδ. ὅθ. τὸ. 8Τ. 96. αἱ 

νρ 8Υγυ Απάᾶ «βαν αποηγπια"ξ.,.. ἄΡ Βήτ. θια.του (ΕΤ. 90. 91, οπι) κυ- 

ριου ο. Ἡ α] ο {εγο ΑπάΡ Ατο ΥἱοίογΙη, κ 94.τ. θια. τ. Όε., Ἱέετα α]{ες- 

παπα αΤΠῃ αθίἩ.... νρεοᾷ (αρ 9) σορ αγθ Ρτῖπι Ηαγίη Ρ]8Π6 οπῃ αυτ., 

Ἰήηο 09 1: αυτου το]αῖς αιοἰοτ]{αίε ρταεδίαί; τ. Θεου. γετο οἴπβπιος] 
θοδί πάς [ααῖ]α γο]ίαιπαθς πιαπανογ]πί | εγενοντο εἰ. Νὲ .«. κ” εγενετο | 

και φωναι και βρονται (6. δΙ. αποπΥΠΙΔΗ6 0Π1 κ, φωγ., ΥΡ ΟΠΗ κ. βροντ.) 
οἱ. Ῥτίπι Ἠαγπι ... 14. 298. 96. 98. το. 83. 97. «ορ 5ΥΥ ΑπάΔ οίό και 

ῥροντ. κ. φων. (581 Γαεία 5ιωιέ ἑοπίέγια εἰ 00068 οἱ Ποια) | παι σεισµοσ 

ΕΠΙ ΝΑΟΡ 1. 28. 96. 98. 49 (5αρΡ!Ι αἳ 1ρ5ο3) το. 96. αἱ (5ε4 11. οπι 
και, 19. αἀᾶ ανίῖς) νµ ΑΥν απ αεί ΑπΠάΡ Ῥτίπι αἱ (584 αποηγπιᾶαΒ 

Παῦαεί {απίππη εἰ /αεία διπέ ισα εἰ ἑοπίίγια εἰ ἔε'γαε πιοίμβ) ... 94. 

ὃδ. 8τ. ΑπάΔ οὔαν κ, σεισµον ... Β αἱ ρ]1αδῦθ Ατο οπη Ρ]αΠ8, μῖπο σὐό 

ΧΠ. 1. Και σημειον οἱο: οἳ ΗΙρραπΙΙΕΠΤΘ0 και ιΦαγγησ φησι καν ειδον 
σήκειον µεγα και Φαυμαστον, γυναικα περιβεβλημενην τον ηλιον, καν’ 

ή σελήνη υποκατω των ποδων αυτης, και ἐπιτησ Ἰεφαλησ αυτησ στε- 
Φαγνοσ αστερων δεκαδυο. επι ΜαίμοάἸ16 και ὠὀφδη µεγα σήµειον εν 

τ. ουραν. πδᾳπε ΒΠοΠΙ ν. 6. | περιβεβλημενη: Α περιῤλεπομενη |η(1. 
9Τ. οι) σελήνη οἱ. Πϊρρ Μείμ... Ν (ποπϐ) την σεληνην ... 9δ. αάὰ 

ην | δωδεκα (28. 99. αἱ α]ῑα 0): 1. 19. Πἱρρ Απάᾶ εἰρ δεκαδυο 
.«Ροβί εν (Ἡ εγ) γα. εχουσα αἀαἷά πηαβ και (αί. Τμπεᾶ πιαῇ) ο. κο 95. απι {α 

ἀοιηϊά Ηρ3. 6 {οἱ ομιπ]α ολα α εδ] Γτῖπα (οἱ εταέ ῥγαεφπαπς -- εἰ οεἴαπια- 

ῥαΐ; ἀθιι]ᾷ Μο] αἱ εξ ἴπ ιμἱογο Ἱαῦεπβ εἰ εἰαπια, ἔα 183: 8: αἱ ο ὕπ μίεγο 

ιαῦεπ εί οἴαπιαδαξ, ΠΠ εἰ ὑπ ιέεγο ]ιαῦεης αεί εἴαπιατιδ) ... 5 ΤπΠΙΙΠ ΤΙ οπη ο. 



 λιύ 

- ν 

Ἐν ο ος ον ωρο ςς 
ος Μος ψ. Ἑ αν ἔ : 5 

ή 

ΑΛΠΟΚΑΛΥΨΊΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 12, 6, 971 

καὶ κράζει ὠδύουσα καὶ βασανιζοµένη τεκεῖν. Ὁ καὶ ὤφῦῃ ἄλλο ι 
σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ δράκων πυρρὺσ µέγασ, ἔχων κεφα- Ἠ.29, 9 

:.λὰσ ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα καὶ ἐπὶ τὰσ κεφαλὰσ αὐτου ἑπτὰ δια- 1δει 

δήµατα, 4 καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ 

οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺσ εἰσ τὴν γῆν. καὶ ὁ δράκων ἕστηκεν 

ἐνώπιον τῇσ γυναικὸσ τῆσ μελλούσησ τεκεῖν, ἵνα ὅταν τέκῃ τὸ τέκνον 
ος. / ν 4 εν ”/ α ) ) 2, 2ἳ 

αυτησ καταφαγῃ. ) χαι ἐτεχὲ} υιο» αρσε), οσ μέλλει ποιμµαιγέιγ ον 
"η { Ν 2] 3 αρ --ι 56 ’ 4 , ανα 

πάντα τα ἔθνη εν ῥάῤδῳ σιδηρᾷ. και ἠρπασθη τὸ τέχνον αυτησ 
Ν Δ Ν Δ πα ν΄ ο 2] 

πρὸσ τὸν θεὺν καὶ πρὸσ τὸν Ὀρόνον αὐτου. ϐ καὶ ἡ γυνὴ ἔφυγεν 

ΑΗΒΡ αἱ Ρίο νσοῖθ 11ρᾳδ. Ἡαγπι (ἴοπι ΨΠοίογίη εἰ ἴπ ιέεγο Παῦεπ5 οἶα- 

πιαπβ) ἨΙρρ ΜείμΤΙῖ ΑπΠΑΟΠΙΠ Ατο, Ιΐοπῃ 6ορ (εξ φγαυίᾶα εποἴαπιαπθ) ΒΥΥ 

ΑΥΙΠ | αραζξει ου ΝΑΡ 1. 28. ὀθ. Τ9. 96. αἱ ἀεπηῖά {οἱ αἰΙαεμπι Ἠ1ρρ 
Μοί] Απάα οἱἰθαν (ν]ὰς απίθ εἴϊαπῃ αἲπ ΥἱοξοτΙη 6ορ).... 9’ Τμ εκφα- 

ζεν «απ ο 1. Τ. 8. 81. 98. 8τ. αἱ ΡΙ1830 νρο]ε ἔα Πρςή- 6- αἱ Απάᾶς οαἱΡ 
Άτο Ῥτίπι Παγπι. Τίεπι 6Ρ΄ εκραξεν εππι Ὦ α115 νσοοᾶ (αρ Τη), Ἰξοπι 

5ΥΥ ΑΥΤ | ὠδινουσα α{. ΗΙρρ Μεί] είο ... 1μ1θὰ ππΙὮ Ῥγαεπῃ καν οαπι Α 

ὃ. πυρροσ ππῃ ΝΑΡ αἱ τη Μεί]Τ1Τ ΑπάΣ Ρῦαν Άτε, Ἱίεπι γη ζαε νρ Οτ]πί 
9/56 ΑΠΟΠΥΠΙΞΗ5 (γιιόειιθ) Ῥνῖτη αἱ... Β0 1. α1δὺ Απάξ πυφοσ, Ιξεῖη (οὐ- 

ζογἱς ἐᾳτιεῖ, ἐφπῖζιις) «ορ 5ΥΤ αἲθ ας α.άτὲ αἰίαιι ααίΠΡΡ (εἴΙΙΟ {α1ι- 

{ατα γής) ὑπ απο ιάίπεπι ἐπί. Αίαπε πυρρ. (πυρ.) Απο µεγασ Ρο- 

βιίπιά5 οἵιπῃ ΝΕΟ αἱ55 οορ ΒΥΥ αθί] ατὸ Μοαίμ Απάᾶς οίρ Ατο Ῥιϊπι...ς 

Ροβί µεγασ Ρροη οππι ΑΡ 1, 28. 96. 49. το. 8Τ. 91. 96. 96. αἱ νρ Απά 
4 οἶυαν Ονἰπί αποηγΠΙΔΙΕ Ηαγπι | χεφαλασ αυτου: Α 8ἵ. κεφ. αυτων | 

ἑπτα διαδηµατ. ΟΙΙΏ ΝΑΠΟΡ αἱ ρ]α5ῦδ απη {αι ἀαπιῖά {οἱ 1ρ55 οπηπ]Άο λα 
Μοίμ Απάα οΡ Ατο ΟΥΙΠί (πο Ἰαλοαίπν σογπια Ρτο ἀἰαᾶεπι., 5οᾶ ἵπ αἵβ 

:ᾳ4παθ Ραπ]]ο Ροβέ 5εᾳπηπηίαχ ταυίο ἄἰαᾶεπι.) Ἠαγπι ... ς (-- αὖ 2) δια- 

δηµ. επτα επι νρεῖε Ῥχίην... 1. 19. Απάναν (οοπίγα «ΟΠΙΠΙ) Ο1η 

επτα 

4. αυτου: 1. ουν | κ ροδί αστερων (ο αστρων) Ροεχ Ἱπειτῖαπι γαρεβί το 

τριτο», ᾳποά Ἀξ ἀε]εν]ῖ | του ουφανου εἰ. ΟτΙπί Μείη είο ... 1. Απάρ 
οπι. 11Όεγα αἆ Ἡ. Ι. τοβρ]ο]ί Πτῖης 164: ῥγαεσι/βογε5 Όστο διιέ ἀγασοπιίε 

εἶωδ, «ιά ϱεν Πηιζηπιοᾶί γ]ιαπίαδίαπι αὐδοεάεγε ͵/αείεί ἴπ οαμᾶα ἰεπίίαπι - 

ματίεπι »εἴζαγαπι εί ἀεἰεῖεί εαδ ἴπ ἔεγγαπι. | εστηκεν: 6 εστήκει, 14. 93. 
εστη { τεκειν: ὃτ. 49. 91. 96. ΗΙρρ τικτειν, Μ εί] εκτεκειν |. τεκνου: 

98. παιδιον 

δ. αρσεν 61 ΑΟ {1 4186 8ο]οεςα ἀῑείῖο ποἩ Ἱπερίίου 15 Ἱπ αροο. αά- 

μυ 8). Τίθπι Ρ 96. Μεί]ι ΑπάῦΗν αρσενα ...ς αφρενα (Β αρενα) 6µΠ1 

ΝΕ 1. αἱ Ρ]εν ΗΙρρ ΑπάΔ ΟΡ Άτα, ῬεάάίΙί αεειταίο Υ6 αποηγπιἒας 

Παγπι ΠΙάιπι πιαδοιζπη, 5εᾶ Ῥτίπα ππίαπι πιαδοιζπι, Υ Πειοτῖη (αηίαπι 

ζωα. | εν θαῤδω εππη ΝΑΒΟ αἱ Ρ]εν νρ Μείι Απάζ Ατε Ρυΐπι α].... Ρ 

1. 19. 28. 9ὔ. 91. απ ΑπάΣ Ρ αν οι εν | ηρπασθη ουπι ΑΟΡ 1. Τ. 14. 
αἱ 1οηρε Ῥ]α ΑΠάΟΠΗ Αία.,. Ν 10, 29. 851. ὃτ. 4Τ. 49. 91. 95. 96. ΗΙΡΡ 

ΑΠΙΙΟΠΥ60 Μα(ΗΤΙΤ Πρπαγη (:: Ύπααε {ους δα ίογ εβί πες Βποίααί 

9 0ο 12, 4), Ιἴειη Β ἠρπαχθη | τεκνον: ὃδ, παιδιον | προσ ες 6Η1ῃ 



Ὅαπ 15, 11 

Ὅαν 12, 1 

οἵς τος ΑΠΟΚΑΛΥΥΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

. Ν σα ᾽ εν / ες ” -” 

εἰσ τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἠποιμασμένον ἀπὺ του θεοῦ, 
ασ 3 -- / ας Α ε / / / ο / . 

ὕνα ἐκεῖ τρέφουσιν αὐτὴν ἡμέρασ χιλίασ διακοσίασ ἐξήκοντα. { καὶ 
ο  β / 3 ο’ 2 ος ς Δ Ν ς ὁ- 3 πάν 

ἐγένετο πύλεμοσ ἐν τῷ οὐρανῷ, ο Μιχαῃλ και οἱ ἄγγελοι αυτου 
- - τής ης ” Δ 

πολεμῆσαι μετὰ τοῦ δράκοντοσ. καὶ ὁ δράκων ἐπολέμῃσεν καὶ οἱ 
” ο] - Ν 3 2/ λ / ς οῶ 2) 

άγγελοι αυτοί, ὃ καὶ οὐκ ἴσχυσαν, οὐδὲ τόποσ εὑρέθη αὐτῶν ἔτι 

ΝΑΒΟΡ αἰάθ νρ τα!] ΜείἩ (ΗΙΡρ εισ, δεᾷ προσ τ. Θεον) Απάς είΡ Ατε 

Ῥτίπι α]...ς (-- 0 Βα) οπι οαπι 1. 965ἱ αἱ Απάα ο(ῦᾶν 

6. εχει: 98. νρς]ε [ια 11ρ56: αἱ (5οἆ ποπ απι ἀαπηῖα Πατ] {οἱ 11ρ5”- 5. αἱ]αόμη) 
ειχε | εχει ρτὶ 6ππι ΝΑΒΡ αἱ” Πἱρρ (4Τ. ΗΙρ) Ρροεί τοπον Ρροπ) Μεί] 

Απάᾶς είρ Ατο...ς (- αυ 52) οπι οππι 6 1. 14. 96. 98. αἱ Απάα οἶναν: 
Ιέοπι νο τα]] ΡΓῖπη α] | απο απίετ. Φεου ο. ΝΑΟΡ 1. 49. 51. 91. 96. 96. 

αἱ ΠιρραπΙἑμτόυ Αα ειθαν.... Ὦ αἱ ριιδῦδ Μεί] Απάα” 6Ρ Άτα υπο 
Γ τρεφουσιν οππη Ἀο ὅθ6, Απάῦαν (οἱ 90. 98. εκτρεφουσιν) ... ς Ἰμη τρε- 

φωσιν «ΙΙ ΑΡ 1. αἱ ππι ἨΙρρ Μείμ ΑπάδΕΡ.,.. αὐ΄ Τ{ εκτρεφωσιν 

οσπι Ἡ αἱ ρ]1ς53” Ατθ | αυτην: Πα πὸ εογταχ{{ Ρτο αυτον κ” ... 14. οτι | 

χιλιασ διακοσ. εξήηκοντα: Β χιλ. διακ. δ’, 98. αἱ ασξ ... κεοὈ α4ά πεντε 

ων 14. αωξ (1.9 1960), «οΡρ πιῖζε εἰ οοἑὔιφεπέος εἰ πιοπαρύπία :: ο[αᾶ 19, 6 

7. ο µιχαηλ «ΝΙΏ ΝΒΟΡ αἱ οιημΣ!, πθς α ία νς.... μη οτεµιχαηλ ουπι Α, 

Ίέοιι ΑΥΤ | πολεμησαι οἳπι ΝΕ 1. 6. Ἱ. 8. 14. 28. 29. 90. 81. 95. α]ῦὸ 

ΑΠάΟΙΗΠ, Τίοπ 0 Β Ἰωπ ΤΙ του πολεμήσαι ο ΑΟΡ 6. δτ. 49. 51. 

91, 95. 96. αἱ απο. ΟΕ εἰ. 0.55: ᾖέΓασμιπι εδ ὀείζιπι ὕπ σαεζο, Ηἱο]ιαεί 

εἰ απφεἴί εἶιςδ, πιέ Ῥιισπαγεπέ ομπι ἀγασοπες Ἰνετα Ἐτίτα: Πέ αοοἰατί ῃγαο- 

ἴἶπι ὕπ «αεῖο, ἸΠίο]ιαεῖ εί απφε[ί εὔιδ, αί Ρρπαγεπέ επι ἄγασοπε. 1Π6πα 

γν -- εἰ ἠΗἱο]αεί εἰ οοἴϊεφίιπι απφεἴογαπι εἴων αἲ 2Υαεζίαπαωπι στιπι ἄγα- 

ο0πο... ς (-- 9 81) επολεµησαν εαπιδ Ατο (ᾳποά νὶκ ο σοᾷ. ατ Ββι- 

χἰθ). Τίοπι νρ αποπγπιαας Ψοίοτίη Ἠτεγοσα 3τ ΛΤἱο]ι, εἰ απιφεἰί εἴμς ΡΥ06- 

Πἰαδαπέιω: (αποηγπι ει πρπαδαπέ, Ἠϊει δεἰζαδαπέ) οπι ἄγασοπετ: 

εκ 4 πα Ιασίίοπε 1/αἴἴπα ΠΟΠ οβ]εἰεπάππι αβδί επολεµησαν 11ο ἴπ εοᾶἆ. 

βμῖς τερογΊβδα, | αετα ΟΠΠ ΝΑΒΟΡ αἱ νρ 5Υν ΑπΠάΘΙΗΠ Αγς ΣΠΟΠΥΠΙΒΗΕ 

Ρντη αἱ... ς (-- αὐ Β2) κατα επι 1. 94. αἰνῖ. Πίεια Ιρεντε Απιρηςί αἆ 

1 Οο 15, 65: Υιαἱ ΜΠἱε]ιαεῖ εἰ απιφείοδ εἴμδ ἵπ οαεῖο ριφπαπίε» ανένδιβ 

ἄγαεοπεπι εἰ απφεῖος εἴια, «ιῖ εδὲ ἀἰαθοῖιδ εί ἑαίαταδ. 

8. ισχυσα» 6ππι Νορ 1. 28. 96. τὸ. αἱ τηα νρ (ποπ υαζμεγιπιέ) 5ΥνΥ Άτπι Απ 

ΔΡ Όαν Άγο Ηϊετεδα 5Ἱ (ποπ ῥγαευαζιεγιπί) αποπγιαᾶας ΨΠοίοτίπ Ῥτίπη 

αἱ. Πίοπι Ἡ 14. ἱσχυο»... 0 92 Πμιεᾶ πῖἩ νσχυσεν εαπι Α αἱ ΡΙΙ550 «ορ 

ααίμ Απάᾶς, Ῥγαοίογοαι κ αιἀ πφοσ αυτον | ουδε οππι ΝΑΡΟ αἱ ρ]ας5ῦ 

Απάς αίρΑτο...ς (-- 0 Βᾳ) ουτε εππι Ρ 1. 96. αἱ Απ είδαν | το- 
ποσ (14. οπι) ευρεθη αυτων (38. Τὸ. ΑπάΣ ερ αυτων Συρ.)΄ επι ΑΒΟΡ 

1. α] τη (οὐ. 14.) νρ 8Υτ αππι ΑΠΔ Ρ αν Ατο αΠΟΠΥΠΙΔΗΕ γοίοτίπ 

Ῥτῖπι αἱ... Νεο 1Τ. 96. Πιυτγεδα 3 τοπ. ευρ. αυτοισ, ζοσι8 ὑπυεέιδ εδἰ 

οὗ... ΑΡ’ οἱ (οκ 6ιτοΥς) ΤΠ8ᾷ πΙπ τοπ. ευρεΦη αυτω (39. αυτω ευρ.) 

εππι 6, τ. 8. αἱ ρ]5ῦ0 (8απέ Πάσιη ἔετε απὶ ισχυσεν ΡΙαεβεΠί) «ορ 

Απάς, Ἰοπι (πεο ὑιωσπίι απιρ[δι ἴοσιαι πι οαείο) αθίλ ... Ν’ τοτε συ- 

ρεθη | ετι: νέο τ, 28, τ9. αγπι Ἠἰενε53 οπι 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 12, 12. 0τὸ 
μα 

.] - 3 - Ν΄ 2 / « ΄ { ’ ε 3 ς .) .. 

ἐν τῷ οὐρανῷ. 9) καὶ ἐβλιθη ὁ δράκων ὁ µέγάσ, ὁ ὄφισ ὁ αρχαῖοσ, 
ντε -” ε ” π 

ὁ καλούµενοσ διάβολοσ καὶ ὁ σατανᾶσ, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην 
Ν -α Ν 2/ 2 - 3 . - / 

ὅλην, εβλήΘη εἰσ τὴν γῆν, και οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ µετ αυτου ἑβλη- 
χο” Ν ’ ο. 2 ας . 

Όησαν. 10 καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαν 
” 3 ΄ { ΄ Ν τὰ / Ν « ΄ -- - 

ἄρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναµμισ καὶ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ 
επ. νε ὃς , -» - . - σ 2ο « η 
ἡμῶν καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, ὅτι ἐβλήθη ὁ κατήγωρ 

. -- - -- Ό ιά 2 / - - { -- 

τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, ὁ κατηγορῶν αὐτοὺσ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν 
Ν ΔΝ ΔΝ 2 Ν ν σσ ὦ- 

ἡμέρασ καὶ νυκτόσ. 11 καὶ αὐτοι ἐνώηισαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τοῦ 
’ Ν Ὡς - Ν 2 ο) / 

ἀρνίου καὶ διὰ τὸν λόγον τσ µαρτυρίασ αὐτῶν, καὶ οὐκ ἠγάπησαν 
Ν Λ 2 - ”/ ’ ς ΙΑ) α- 3 , 

τὴν ψυχἠν αὐτῶν ἄχοι Θανάτου. 13 διὰ τουτο εὐφραίνεσθε, 

9. ο ὅρακων οἰο: αΠΟΠΥΠΩΔΙΕ ΥΠείογίη ἄγασο πιαθπι8, αφ απέζφμμ8, Ἠ1ετ 

ο5α3Ί (γασο πια(πιιδ, οοἴιθεν απίίφιι, νο ΥΙοίοτίπ Ῥτοπιϊςβ” Παγπη 

ἄγαεο ἐῑζε πια(πιις, 8ΕΤΡεπδ (Ἐτοπαϊδς Πίε 5ο.) απέέφ., Ἐτίτα [ο ἄγασο, 
ΦΕΓΡΕΠΒ πιαθπιι εξ απέί. | ο µεγασ ο οφισ: Απαῦ (016 οπιί88ο αγίῖς,) 
µεγασ οφιο, 95. ο οφ. ο µεγασ... Ἀ 1. ΑΠἀΡ ο µεγασ οψφισ (6{ απίο 

Ῥτϊπι, α αἱ αἱ 156 µεγασ «ΠΠ οφισ οοπῖιης) | ὀναβολοσ: ατπι ῥεελζε- 

βουλ | και (Ν ΟΠ1) ο σατανασ ΟΙΙΠΙ ΝΑΟΡ 1. 96. αἱ νἰκ πια ΑπάΡ είναν͵ 

14 ᾳποὰ οομβγπιαξ ϱΟΠΙΠ: εἰ δὲ μετὰ τοῦ ἄφθροι) κεῖταν ,ὁ σατανᾶσς, 
οὐχ ὧσ ἄλλοσ ὢν παρὰ τὸν διάβολον" εἰ καὶ κεῖται καθ’ ὑπέφβατον, 
οἷον ὁ διάῤολοσ ὁ καὶ σατανᾶσ, αλλ ὡσ τὰ δύο καλούμενοσ, τὸ μὲν 

οἵο .... Β αἱ [ογαο”ῦ Απ εἰό Ατοα ΟΠ ο, Ἠἶπο 09 | µετ αυτου εβληΘθη- 

σαν: 26. 298. το. Αιάἃ οπι, Ποπ 49. αΠΟΝΥΠΙΣΗ8 ΗΙ6ΓΕ58 (Πποη Πέθπι 

Ῥτίπι Ῥτοιῃίβ8 δίο) οΠΙ εβληθησαν, Ίίεπα 1. Απάνᾶν οἱ μετ αυτου 

10. ήκουσα: 90. Απάᾶ ηκουσαν | εν τω ουρ. (95. ΑΤΠΙ ΑΠΟΠΥΠΙΔΝΒ εκ του 

ουρανου) λεγουσαν ΕΠΙ ΝΑΒΟΡ αἰδὸ νο 6ορ 5ΥΥ αγπι αεἴμ Απάς υᾶν αἱΡ 

(8εά ΑπάΡ φώνησ µεγαλησ εἰ λεγουσησ) Αἱθ αποπγιηᾶαξ Ῥτίπη Τα]ρ 

Π4 οαἱμ 508]... ς(- αἩ 8) λεγουσ. εν τ.ουρ. εαπα 1. αἱ ραπον1 Απάξ 
εις 41. 49. Μο] οπι εν τ. ουρ. | χριστου: ϱ κυριου [ εβληθη (9’) οτι 
ΝΑΒΟΡ αἱ ΑπΠά8 οἱὸ Ατθ6... σπατεβληθη οππῃ 1. 49. αἱ ραπονῖ ΑΠΡ 

εἰυᾶν. Τιαιϊπίς εβι Ῥτοϊεσίις εδ (αἱ ν. 9.) να, Ργαεοιρίίαίις εδ Ἐτῖτη 

(ν. 9. πιῖθδιιδ ἐδἰ), ἐποζιβιθ ἐδέ αποηγΠΙΔΕ (αἱ ν. 9.). | κατηγωρ επι Α 

(ος 4παο νοκ ὤταςοῖδ Ἱρποία 5εᾷ αὖὓ 1ρ5ἱ5 ΠαβυΙηῖβ χεεθρία 65ἱ)...ς 

ς αυ 52) κατηγοροσ ΟΙΙΠΙ ΒΒΟΡ αἱ οιππὺ{ ΟνΥοαί 6ΡΙ 318 Αμ οπΙἩ Αγο | 

αυτουσ (α9) ουπι ΑΡ 1. 28. 06. τθ. ΑΠάΔΡγαν,,,ς αυτων ΟΠ ΝΕΟ 

αἱ Ρἰετ Απάςὸ Αγε (:: πἱ βο]οί εοηβίγαῖ κατηγορεῖν) } ενωπ. τ. Θεου 

ημων: 1. 14. 28. Τὸ. 90. 93. 9δ. «ορ αὖπι αεί Απάξ ϱίρ οπι ημων (14. 

ΟΠ θ{ίαῖῃ ροδί αὐελφων) 

11. αυτοι: Ἀ ουτοι, ἵ[επῃ «ΟΡ | το αιμα: 14. 86. του αιµατοσ... 28. τ9. 

ΑΠάΔ το ονοµα | τον λογον τησ µαρτυρ. αυτων: ο την µαρτυριαν αυ- 

των... 60Ρ δαπριὔιεπι {εδίπιοπῦ ὑρδίις ... 49. 4Τ. 9τ. αΤΠΙ αυτου Ρτο 

αυτων | ουκ αἱ ΔΒΟΡ εἴο... Αουχ, αίαιια Βἷ6 ΤΠ | ουκηγαπησ.την ψυ- 

χην (90. 5τ. Απάξ τασ ψυχασ) αυτων (Ν6 εαυτων): ΑΥΤΑ πο ασφιίευε- 

γι ἆγασοπιὰ 

20,2 
σν ὃ, 1 

11. 15 
19, 1 

18, οὐ 



Ἐν 40, δ5ἱ 
Ῥαη τ, 25 

974 19, 19. ΛΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

λ Δ - -- ασ Εν ο) Δ - Ν 

οὐρανοὶ καὶ οἱ ἐν αὐτοῖσ σκηνοῦντεσ᾽ οὐαὶ τὴν γην καὶ τὴν 9ά- 
τά / ο ανα, τά Δ φας οῇ, Δ / 

λασσα», ὅτι κατέρη 0 διάβολοσ πρὸσ υμᾶσ ἔχων Όυμον µέγαν, 
ὃς ὴ σ 24 / λ οᾖ, 

εἰδῶσ ὅτι ὀλίγον καιρὸν έχει. 
ο ος ὃν ο ς ϱ Ἡ . - 

19 Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι ἐβλήθ]; εἰσ τὴν γῆν, ἐδίωξεν 

τὴν γυναῖκα ἥτισ ἔτεκεν τὸν ἄρσενα. 14 καὶ ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ 
αἱ δύο πτέρυγεσ τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, ὕνα πέτηται εἰσ τὴν ἔρημον 

εἰσ τὺν τόπον αὐτῆσ, ὅπου τρέφεται ἐκεῖ καιρὸν καὶ καιροὺσ καὶ 
ἥμισυ καιροῦ ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεωσ. 15 καὶ ἔβαλεν ὁ ὄφισ ἐκ 

τοῦ στόµατοσ αὐτοῦ ὀπίσω τῆς γυναικὸσ ὕδωρ ὧσ ποταμό», ὧνα 

12. οὐρανου ΕΊΊΠΙ ΝΒΟΡ αἱ Ρ]1535 Απάό Λία... ς Ίμῃπ ΤΙ ον ουρα. οππι Α 1. 
28. 503" 96. 4Τ. 49. το. 91. 96. αἱ αγπι ΑΠάΔ Ρ Όαν | εν αυτοισ σκη- 
νου»τεσ (06 κατασκην.): ν 26. 99. 90. 81. 98. ΑπάΒ ε. αυτ. κατοικουν- 

τεσ (5εᾷ κ κατ. εν αυτ.). Ἱτετα νρ Ῥείπη α] φιξ Πλαζα ἐπ εἶε. | την 

(8 εισ την) γην (Α αγαπην) και την Φαλασσαν οἵΊῃ ΝΑΟΡ 28. Τ9. 95. 

Απάζαν (:: οἱ 8, 19). Τίεπι αὐ Β ωπ τη γή και τη Θαλασση ὁππι Ἡ 

β149 Απάς αίρ Ανα. Πίαιι ραε {εγ7αε εἰ πιαγό (ΑΠΟΠΥΠΙΔΙΕ οαε ἐἰδὲ ἑεγγα 

εἰ πιαγε, Ῥτίπι Όαε υοῦῖδ {εγ}α εἰ πιαγε) νς εορ ΑΥΤ ΑΤΠΙ αθἰῃΠ ΑΠΟΠΥΤΗ 

Δ4β Ῥνίπι Ῥτοπιίδεοδ αἱ... ς {-- ΔΡ Β4) τοισ κατοικουσι την γην και τη» 

Φαλασσαν (Απάξ πέ βο]εί -ατταν) οσπι 1. α19 Απάᾶ (αἱ οβί αἰῖαπη 1 

εοπιπι) | εχων (1. Απά8 ο εχ.) θυμον µεγαν (98. -γα, ΑΠάΡ µεγ. εχ. 

Ὃυ.)τ Ἀ οπι µεγαν 

19. ειδε’ 6ΙΠΙ ΝΑΟΡ αἱ ῥρ]ογ ΑπάὰδΕΡ Άτα... Β Τ. 14. 99. Απάῦᾶν νδεν 

εως ἨΙρραπΙσμγθῦ (ροξίᾳπαπῃ ν. τ---135 ρταεἰεγῇ{) και τοτε ιδων ο ὃρα- 
κων εδιωξε την αἴο Ρτο και οτε ειδεν εἴο; 5οᾷ ροβίεαθ] και ειδε, φησιν, 

ο ὅρακων και εδιωξε αίο | ο ὀρφακων οτι εβλη δη οί. νἨ ... 89 οτι εβληθη 
ο ὅρακ. | εδιωξεν εἰ, Πἱρρ ... κὸ εξεδιωξεν (Α οοτταρίθ εδωκεν) | αρ- 
σενα ϱπι ΝΟΡ 14. 95. 95., Ἰΐαπι Α αρσενα», πῖ Τη ΤΙ... ς αρρενα 

(αρενα Ὦ 38.) επι Β αἱ Ῥ]εν ΗΙΡΡ ΑπάσπΙη Αγα 

14. εδοφθησαν εἰ. πἲ ... Νὸ εδοθηήη | αι δυο οι ΑΟ0Ρ τ. 19. 213 28. 96. 

τ9. 96. Πιρραπί  Ἠγ6δι Απάα Ρναν, Οοπβτπιαί Απάζοπι: αἱ δύο διαθῇ- 
και, δι ὧν πάντωσ αἱ πτέρυγεσ τοῦ ἀετοῦ σηµαίνονται ... ς ΟΠ αι 
οσπῃ ΝΕ αἱ ΡΙον Η{ρραπΙΙΕΝΓ60 ΑΠάΣ Άτο | του αετου:  οπῃ του, 1ἴθτη 

ΑΤΠΙ (98. αυτου-Ρτο αετου του). Αριᾶά Ῥτῖπι Ἱεριίαγ ὤμαε αἶαο «ιιαδὶ 

αηιίῖαε πιαρπαα, | πετηται: 1. 28. 98. Τ9. πεταται, 1ἴαιῃ η ἵΠ Ἡ 8ΠΡΕΥ 

ΤΑΒΙΓΑΠΙ ΤδΡΟΒΙΕΙΠΩ | εισ την ερηµον: 1. 13. ΑπάΣ (Πην]Ίίο οΟπΙΠΗ) οσα | 

οπου τρέφεται (5εᾷ 26. 21. 59, -φηται) ΕΠΙ ΝΛΟΡ 1. 6. 26. 21. 28. 99. 

96. τὸ. 94. 96. αἱ νρ «ΟΡ ΥΣ ΑΙΠΙ αθίἩ ἨϊρραβΙἨτ60 οἱ6Ι Αηάα οεἴῦαν 
ΑΠΟΠΥΠΙαΠΕ Ρτ]πι α].... ἄΡ΄ οπωσ τρεφηται (8εἆ 14. τρεφεται, ἵτετα 1 

ἵπ Ἡ 84Ρ6Υ ΤΑΡΣΙΤΑΠΙ) αἱ5ύ Απάς οίρ (οΓ εοπι ὅπωσ ταύταισ -- τρέφηται) 

Άγο | τρεφ. εχει καιρου: ν” ΟΠΠ καιρον, Νξ ν6ΓΟ και καιρον βαρρ]εν]ί | 

και ηµισυ (Αἲ ηµισου, αὲ 5αὐβη(α1ί ημισυ) καιρού: Ο ΟΠῃ 

15. εβαλεν: ΑἘ ελαβεν ... Ἱ. υπερεβαλεν | εκτου στοµατ. αυτου Βπίθ 
οπισω τησ γυλαικ. ΟΙ ΑΛΒΟΡ αἰ ή νρ τοὶ] ΑΠάΟΠΙΠ Αγθ ΑΠΟΠΥΙΙΔΝΕ 

Ῥνίπι α].... ς (-- αἩ Απ) Ροβί οπ. τησ γυναικ. Ρο ευ 1. α)Ὁ | υδωρ 



/ 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΊΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19, Ἱ. ο] 

αὐτὴν ποταμοφόρητον ποιήῄσῃ. 10 καὶ ἐβοίθησεν ἡ γή τῇ γυναικύ 
καὶ ἤνοιξεν ἡ γῇ τὸ στόµα αὐτῆς καὶ κατέπιεν τὸν ποταμὺν ὃν 

ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ τοῦ στόµατοσ αὐτοῦ. 1 τ καὶ ὠργίσθη ὁ δρά- 
κων ἐπὶ τῇ γυναικύ, καὶ ἀπήλθεν ποιῇσαι πόλεμο» μετὰ τῶν λοι- 

πῶν τοῦ σπέρµατοσ αὐτῆς τῶν τρούντων τὰσ ἐντολὰσ τοῦ ὃεοῦ 

καὶ ἐχόντων τὴν µαρτυρίαν ᾿Γησοῦ. 

ΧΠΙ. 

ΧΠ. 185 Καὶ ἑστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τσ Φαλάσσησ. 1 καὶ ᾗ 12 αμµ ᾗ ή 

ὧσ ποταµοΥ: ΥΠΑ ΟΠΙ ὧσ ποτ., 29. 50. 98. οπι υδωρ | αυτην ΕΠΠΙ ΜΑΗ 
6 (ποιησ. αυτ. ποταμοφ.) αἱ [ετε ΑπάΝ δἰξ Άγο, Ἰέθπη ἐαπι νο ΡΗΊη 

αἱ... ς (- αὖ 87) ταυτην ουπι Ρ 1. Τ. αἱ ΑπάΡ εἰθαν | ινα αυτ. πο- 

ταµ. ποιηση (Τ. 86. Απάδᾶν --ησει): Ῥτ]πι μέ εαπι ρεγᾶεγεὶ... «ΟΡ Οι 

16. και εβοηθ. η γη τη γυναικι: 60Ρ τα1β48 ΟΙ | Ίνοιξεν η γη: 94. 55. 

96. 40. 41. 49. αἰνΙ Απάζ αποπγπιαᾶδ οἱη η γη | και κατεπιεν π8α στο- 

µατοσ αυτου: ΒΥΤ ΟΠΠ |'τον ποταµον ΟΥ: Α ΑἲΠΙ ο υδωρ ο | εβαλεν: Ὦ 

ενεραλεν, 14. 99. ανελαβεν (5εᾷ 14. ροδί γυναικι ν. 17. τεροείίΐ και 

ηνοιξεν π8ᾳπε αγεβαλεν. Αραά Ῥοτὶ εί ν. 1Τ. εἰ ν. 16. Ἠαῦθί αγελαβεν, 

αριᾶ Ττερ ν. 16. εβαλεν αἱ ἰαπίππι ν. 11. ανελαβεν) | εκτ. στοµ. αυ- 
του: αθῖῃ αά εξ Ἰιεβδοϊυῖέ φιιοᾷ ἄαίαε Πιεγῦπέ εἰ αἶαε 

17. ωργισθη: Ἐ Τ. 86. ΑπάΡΗΝν οργισθη | επι τη γύναικι «ππι ΝΑΒΡ 1. αἱ 
οππηῦ1 ΗΙρραΞΠΙΕἨΤΘ0 ΑπάΟΠΣ Αγα, Ἱειη ὧν πιιζίεγεπι νρ ΔΠΟΙΥΠΙΔΙΙΣ αἱ 
εν. τι ΠΩ επν εππι ο τετ, πιιζετὲ Ῥτίτη | ποιησαν πολεμον (εί. νο 

Ῥτίτη α]) ... Ν ΑΠΟΙΥΙΠΔΗ6 πολεµ. ποιήσαι | λοιπων: Ἀ επιλοιπων .... 

ΗΙρρ αγιω» | νησου ΕΊΙΠΙ ΝΕΑΒΗΊΟΡ αἱ Ρἱβ19 απ {απ ἀαεπιῖα 11μβδ: 6. ΟΠ1Π 
146ἨπΙ ϱ0ρ ΦΥΥ αἲπι (αείἩ ἀοπιπὲ Πεει) ἨΗΙρρ Απάρθπιῦ Αγο Παγιη αἱ. 

Ἠεπι ΕΞ 1. Τ. 8. τουησου...ς (-- 9 8) του ιήσου χριστου επι ὃ 
νρο]ο (οἱ 11ρ84: Ρτϊπι ... Αα” του θεου, 98, Θεου 

18, εσταθην εππῃ ὮΡ αἱ {εγο ΟΠΊΠ «ΟΡ ΔΤ8 ΑΠάΟΠΙΠ Αγα, Ασποβοίΐέιν θ{Ιαπα 

εαρ]ίαπι ΑπάΤ6αθ τα{οπθ, 4ποπίαπῃ Ἰπάςθ α νογοῖς Καιεσταθην πον πι 

οαραῖ, Ἱ. 6. ορ. 9θ. Ἱποῖρίὸ... 9’ Ίμῃ εσταθη οππι ΝΑο 9. 99. να 
8Υτ αἴπΙ αεί αποπγιηᾶπξ Ηαγπη αἱ (5εὰ ΒτΙΠΙ Ἠπιπο ΨΘΥΒΙΤΩ ΡΥα6- 

{ατίς). Οοπιπιοηίαίαγ 4ς οαἆσπῃ 5εγ]ρίατα ΗαγΠΠΟ: ποίαπᾶωπι αιιέεπι (ιο 

Ίάεπι ἄγασο ποπ δπργα Ῥείγαπι δεῖ 81ΡΕΥ αγεπαπι 5ἐεέίεςε αἰοϊξιω'. Ο6ιιοίς 

επῖπι ἔίφιεί «ία δεΥρεπς ὕι Ρρείτα υεδέίφυπι Ίαύετε ποπ υα[εὶ ας :: ᾱπ- 

ῬΙαπα ποἨ οδί απῖη βοπ]ρίητα εσταθη, ΡΥΣΕΒΟΥΕΙΠΙ ΙΠΕΕΥΡΥΘΕΙΤΑ ΑίΙοπθ 

Παδ]ιία, απ πϊδδίπια απιοζογ1{α[θ α]{ανῖ Ρτα.δίοί. Ἀοὰ Πο ΠΙΙΠΙΙΣ τη 11η] 

ἁαρίππα νιάείαν αππ, απαπινῖς Ῥεπί]ε]ο αἱβαια ϱγανίιβ ρανγοπῖς 

ραιάεαί, α Υ6το αΏΠογγεαί. εσταθην επι την ἄμμον τησ Φαλασσησ 

αγοίαο 6πι νατβῖ5 και ειδον εκ τησ Φαλασσησ αναβαινο» οο]αθτοί. 

(6οπ[εντο Ἱαναί Ῥαμ. 10, 4. καὶ ἐγὼ ἥμην ἐχόμενα τοῦ ποταμοῦ τοῦ 
μεγάλου, Ροβίᾳπαπῃ ριποςθθίέ 8, 9. καὶ ἥμην ἐν σούσοισ - καὶ ἥμην 

17, 18 

14, 19 
19, 10 
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11, Τ. 19, 8 ασ - / ὧ -- 

η ος εἶδον ἐκ τῇσ Φαλάσσησ Ὀηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ 
Ν ς / Ν Τον - / 3 - / ; Δ 

κεγαλὰσ ἑπτά, και ἐπι τῶν κεράτω» αὐτου δέκα διαδήµατα, και 
. ΔΝ Ν Ν } ” ϱ) [ή . ζ ΄ ς ΔΝ υ έ ’ κ 

το ἐπὶ τὰσ κεφαλὰσ αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίασ. 3 καὶ τὺ Θηρίον 
Φ 
0) 

5 3. [4 ο δί Δ « ; » - ς ”/ Ν π 

εἶδον 1 οµοιον παρδαλει, και οἱ πὀδεσ αὐτου ὧσ ἄρκου, και τὺ 
; 2 ο Φ ῃ / 3 . ο” 2 - « η Λ 

στόμα αυτου ὧσ στόµα λεύντων ' καὶ ἔδωκεν αυτῳ ο δρακων την 
πι) 3 .. Ν Ν / ) ο” ον. ῥπε] / ’ ω Ν 

δύναμιν αυτου και τοῦ Φ0ΟΝΟΝ αυτου και ἐξουσίαν μεγαλη». 9 και 
-- ” 3 - ς Δ ε 

µίαν ἐκ τῶν κεφαλών αὐτοῦ ὧσ ἐσφαγμένην εἰσ θάνατον, και Ἰ 

ἐπὶ τοῦ οὐβαλ.) εσταθη νεχο ἆαε ἆτασοπε ἀῑσίαπι οί οἵοβαπι ορί οἱ 
οοπίτα Ἰά αιποᾶ πιοᾶο ῥγαθοεβθῖί απηλθεν. Ἐταρίτα εἰίαπη οδί αιποά 

εσταθη τερις ν. 9. πατγα!ῖς εοπιπιεηάατί νο]ιπέ, Ωποπιοάο οπίτη βΙΡί 

τοδροπἀθπέ βίαΙῖο ἀγασοπῖδ 51ΡεΥ ΑΤΕΠΕΠΑ π]αχῖ5 οἱ νογβα καν εδωκεν 
αυτω ο ὅρακων τον Όρογον αυτου 3 

ΧΤΠΙ. 1 οἱ 9. ειδον 5 οππῃ ΝΡ (ο ἰαμίππη ν. 9) αἱ ρίενγ ΑπάΟΊΗ Αγο,. 
ΤΙ τδον Ὀἱδ οιπι ΑΒ (0 Τ. ἑαπίατη ν. 1.) 14. 99. | αναβαινον: Τ. 99. 
αναβαινων | εχουν: 1. Ἱ. 8. 90. 81. 89. 98. αἱ εχων | κερατα δεκα και 

χεφαλ. επτα ΟΠ ΝΑΒΟΡ α] "0 [εγα «ορ ΒΥτ αεί ΑπάΟΙΠΙΏ Αγο Ριῖπ....ς 

(- ὐ Βσ) κεφαλ. επτ. και κερατ. δε. οπιηὸ (1. εχων κεφαλ. επτα 

οπι]οςῖ5 τοῖ]) νρ αγπι | επιτ. κερατ. αυτου εἰ. κὸ.... Νἲ Τ. αυτων Ρτο 
αυτου | δεκα διαδηµατα: Ν διαδηµ. δεκα ... Ῥεῖπα οΠ1 δέκα (αἳ Ρἱ5 

Π. Ἱ. οἱ Ρο5ί), «ορ φαίέμον θαὈδεέ | αυτου Ρο8ί κεφαλασ: Ρ αυτων 

(δεὰ των Ἱπειπία Υ6ιβδα Ίρδα απἱάθπι Ρίτα παπα ΡΥΒεί6Σ ΠΗΠΘΑΠΙ αά- 

κοπρίπιη ορ. Ύδγδα5 απ ριαεσσθ1ί οχίέ αυ, ία αἱ Ἱπίεν 5ετίρδπά πα 

αἰίονα 5Υ]1]αῦα οπιίδδα Γαογ]{.) | ονοματα 6ΙΙΠΠ ΝΑΒ αἱ) ὸ νρο]ὸ απῃ 1195: - 

οπιπἰασ μια ϱΥγ Αηάς Ατο... ς (-- 0 Βᾳ, 8εὰ Ν΄) ονομα 61 ΟΡ 1. 28. 

το. 95. αἱ αἲῖα έα ἀαπιῖά Ηρ5”" {οἱ οοΡ (οπι ῥλασφ.) αὖπῃ αεί] ΑπάΣ Ρ Όαν 

ῬτΙπι ΗΒΥΤΗ 

«ειδον επι ΝΟΡ είς... ΤΙ τδον 6ΝΠΙ ΑΒ αίς, Υἱάς αἆ ν. 1. | ήν οµοιον: 

98. 30. 3Τ. οµοι. ήν, Ἰϊαπη κὐπιέ εγαέ νς Ινπί 536 αποπγιηδς Ῥν]πι αἱ 

ων 1, 19. 46. αΤΠΙ ΑΠΡ ΟΠ ϱ(0ΔΥ οπι ήν, Ἠῖπο 699 | αρκου ο. ΝΑΒΟΡ 

1. α150 Αμπάς οὗαν,,, ς(-- ἳ Βπ) αρχτου οππι 39. 5073 4τπ. 8τ3 90. 

91, 99. 9433 96, 96. 98. αἱ Απάᾶα”"" οίΡ Ατο | στοµα ες οί. Ιϊπί ... 98. 
αΥΠι ααίἩ οπι | λεοντων οππα Ν 14. 99. 8γε, Ιίθιη ΨΥΠείογ]η (αρ Βαῦ οβί 

ἑαπηιίαπι οΥα Πεοπιπι, δρ 811 ἑαπφμαπι Ἰεοπεπι, αιοὰ ν]ήοβαπη νά) τ: 

απο Ἰοοίῖο αὉ α]ϊεηα Ἱπαπα αὐ]ογγοί; Ὠθο πηῖταπι ᾳποᾷ α Ρ]εγῖδᾳπο 

π ναΙραχοτη πηπίαία ο8ὲ... ς Τη ΤΙ λεοντοσ εαπι ΑΒΟΡ αἱ Ρ]εν νΡ «ορ 

αθί]ι αγπι ΑπάσπΙπ Αγο Ἱγίπί 526 απογτηᾶαξ Ῥείΐτη αἲ {ο ὅρακων: Ἀ ΟΠΗ 

ο |. και (Τ. ΑπάῦΑν οπι) εξουσιαν µεγαλην: 29. 90. 50. 95. 98. οπῃ 

(Απάς οἱη και τ. ὃρον. αυτου)... Αἲ αᾶά {. ο. γαραί1ξ) εδωκεν αυτω 

«καν µια» ΟΠΠ ΝΑΒΟΡ 1. α149 απι {οἱ α]]8οἈπ ορ ΒΥΣ ΑΙΠΑ Ἀθἲῃ ΑΠΔ ὁ 

ναν Αγο Ιχπί9λ6 Ργίπ ... ς (-- αυ Αᾳ) και ειδον µια) απ 96. πα) νρ 

εἵς { ἀθπη]ᾶ 1199 αἰἰπεΏπα ΑΠΡ αποΠΥΙΙΔΣΡ Ηανγπα | εκ των ΟΗΠῃ ΝΑΡ 3 
ον αἰάὸ νρ 8Υγ ααίἩ Απάς Άγο Ιγπί αΠΟοΠΥΠΙΔΙΕ Βτῖπι ΗδΥΙΑ... 5 σου 

ὦπ) οιι εκ ουπι η" 1. 96. α19 ΑπάΣ Ρ 0Αν 60Ρ απ | ὦσ ΕΤ ΝΑΟΡ 1. 38. 
99. 96. 58. το. 96. αἱ Απάς οἰῦαν αἱς εοπι Αγοζοιη (τὸ ῥητὸν παφριστᾷ, 
οὐκ ἐσφαγμένην ἀλλ ὡὧσ ἐσφαγμ φάσκον, καὶ τῷ υὼσ' ὁμοιωματικῷ 

. 



ἁ ΑΠΟΚΑΑΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19,6. θτπ 

πληγὴ τοῦ Θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη. καὶ ἐθαύμασεν ὅλη ἡ γή 18 
ὀπίσω τοῦ ΘΒηρίου, 4 καὶ προσεκύνησαν τῷ δράκοντι, ὅτι ἔδωκεν 

τὴν ἐξουσίαν τῷ δηρίῳ, καὶ προσεκύνησαν τῷ Θηρίῳ λέγοντεσ᾽ τίσ 

ὅμοιοσ τῷ Θηρίῳ, καὶ τίσ δύναται πολεμῆσαι µετ αὐτοῦ; Ὁ καὶ 19019 

ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλουν μεγάλα καὶ βλασφημίασ, καὶ ἐδόθη τν» 

αὐτῷ ἐξουσία ποιῆσαι µῆνασ τεσσεράκοντα δύο. ϐ καὶ ἤνοιξεν τὸ 

μορίῷ χρησάµενον εἰς) ... Β αἱ Ρ]1850 Αγάς ἴχί ϱἱΡ Αγεΐχί ωσει ... ΥΠΑ 

οι | εσφαγµενην: Ῥαβδίτη, πέ 91. ΑπάΡ ἴχί Απάὰ Ρἱ5, εσφραγισµενην 

βοτ]ρέππα ϱ5ῖ | του Φανατου αυτου: Β" οτι αυτου | εὔαυµασεν (58) ο. 

ΝΗΡ αἱ Ρίε; Απάς Ατε (1η 6οπηπι ἀντὶ τοῦ: δάµβουσ ἐπλήσθη), 1ἴθπα 
ααπιγαία εδὲ νο Πτπί ἨΠαγπι (Ῥτῖπι πἰν]ά εἰ αζπιζγαίαε διυηέ ϱεπέες ὑπ]ια- 

ὀϊαπίες {ετταπι) ... Α 1. 12. 25. 96. Τ9. Απὰᾶ είΡ εΘαυµασθη, ας 8ἷο 

ς Ἰωῃ. Τίεπι ϱ εθαυµαστωθη. | ολη η γη 61ΠΙ ΝΑΒΟΡ αἱ Ρ]ετ να τε]] 

Απάβ 9 Αγο Ιχ]πέ γε]] ... ς (ποη Ίτετα ςθ αὐ Α7) εν ολη τη γη εστη 1. 
19, 28. ὁ6. το. ΑπάΡ (εἴῦΔΥ 56 οπιἵβεο εγ):: εθαυµασεν εἴ εθαυμα- 

σθη Βετρίατα απς]α]1 {αεῖ]α οοπαπάππίασ, σεν εἰ σθη επίπ 6ΕΡΙ εἴ 

66Η βορυπίαγ. | οπισω: 98. οπισθε ... 14. 99. επι 

4. τω ὅρακοντι Επι ΔΑΒΟΡ αἱ] {εγεῖ ΑπάοηΣπ Ατα,,,ς (- αὖ Βπ) τον 

ὁρακοντα «τη ὖ (1. 1ΠΡΙΗ{ α και προσεκυνησαν ρτὶ αἆ α]ίθταπι. Τέετη 
99. ορ.) | οτι εδωκεν Επ ΔΑΟΡ 19. 94. 85. 96, 46. Τ9. 8τ. 96. απι [α 
ἀεπαῖᾶ 11ρ55: οπιπ]αεἨπῃ Αγγ ατγε αθίὮ Απάσπια Πγϊπί 536 Ῥχίπη (γοᾶᾶΤέ οτι 
Ῥεσ εο φιοᾷ) α]. Πἴεπῃ 28. οτε εδωκεν ... ς (Ξ αὐ Βα) οσ εδωκεν ομπη ὃ 
νρε]ε {οἱ Π1ρ94- 6. αγπι. (Βαοἆ φιξ ἀεαίέ τεδροπάεξ οίίαπα ]εοβοπὶ τω δε- 

δωκοτι.) ... Ὦ αἱ ρ]αδῦῦ Αγο τω δεδωκοτι (9’), Ίέεπι 14. 93. τω ὃδοντυ 
την εξουσιαν ΟΠΠ ΝΑΒΟΡ αἱ Ρ]αβ0 Απάοπιπ Ατο...ς (- αὐ 82) οπι 

την 8ἱπε εο αἰνί (:: Βαπί δη η ῑβία ος Ἰηίθγρτείαίίοπθ Ἐταρπι, νίάθ 

απίε) | τω Φηριω 5ες 6πΠΙ ΝΒΟΡ αἱ Ῥ]ας Απάςό Ανα... ς(- αὐ Βα) 

το Όηφιον οππι Α Τ9. αἱ Ρας] ΑπάΒ ... 12. ΑΠΑΡ εἰθΑν οπι και προσ- 
εκ. τω Θηριω, Ί{επη ΑΥΤΑ εἰ ἹἹδᾳπθ τω Φηριω [εγί ΝΥΥ | και τισ 611 ΝΑ. 
πορ , Ωρα. ασ ας. 55. ο6. οὐ. ὁ8- Άοτ αη. 19. πο η. ος. 9». 

96. 96. νο «ορ ΑΥΤ αθίῃ ΑπάσπιἩ Πγ]πί Ῥτίτῃ αἱ. Τίεπι αιέ αγπιξῦ ΑΠο- 
ηγπιαας.... ς(Ξ- αὖ -- Απ) οπι καν επτη 6. π. 8. 99. 91. α130 (6τθ Ατοα 

(Ατπιίτες) | δυναται ΟυΠι ΝΑΟΡ 1. 28. 90. 96. 68. 49. Τ9. 87. 96. 97. 
8139 νς (γοἱεγῖ) ΑπάΟΙΑΝ Τγ]πί αποηγπιᾶξ Ῥτ]πι (θέ]απι ΠΙ5 ροέ6γζέ, οοηΏ{τ, 

1τ]Ώῖ ροἱεεὲ) αἱ ... Ό΄’ δυνατοσ επι Β α] ἔετεὸ Ατο 

ὧτ «παι βλασφημιασ οππα νο 98. 61. 94. 96. αἰνῖ νρε]ε ἀεπιῖά {οἱ 11ρ58 ({6Ι] 
ν1ᾷ6 Ρο0β{) 8ΥΥ αθἰΏ (οορ Πιαφπας δίαβρ]ιεπιίας) Ὠ]οπέιδεῦ εκ Ιπίθτρτε- 

{βίοπα Βιαβηϊ Ἠανπι (ία εἰ δίαςρ]ιεπιίαε, Ἀ1146Ἠτα εἰ δαδρ]ιεπιία, Τη 

δίαβρλεπιίαε 5ἶπθ εἰ) ... ΏἨ αι βλασφημα ουπι Α 19. 28. 94. 95. 4Τ. 

Τ9. 87. Ώϊοπεις 110. 6443 ΑπάΣΕΡ.,,. Ρ΄ Τί και βλασφηµιαν επι ΒΡ 
9155 (οξ βαρτα Γι δίς) απ Γϊοπ6α5Τ,10 θά Πτηίθ36 Ατοα... 1. 91. 99. 
ΑΠάΡΑΥ οπι και εδοΦη αυτω στοµ. λαλ. µεγ. κ. βλασφημ., ΊἴεΠα ΡΥΑ6- 
{ετῖί Ῥτΐτα | εξουσια εἰ. κό Ὠίοπει5 Τεπϊ είς... κ” οπι | ποιησαι (εἰ. 
ς 65 Βσ) οἳπι ΑΟΡ 1. 19. 18. 28. 96. Το. 95. νρ (11ρ84-πιΕ ορεγαγὲ Ρτο 
/ασετε) 8Υτ Ἅπαα Ρ ὓαν ΒΠΟἨΥΠΙΔΗΡ Ῥτίπι αἆ Ἡ. ]. Τίεπι Νβθά αάά ο 9ε- 

ΤΙΡΟΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. ἘΤ. οᾱ, 8, 6ρῬ 



ραπ. ΑΠΟΚΑΛΥΝΤΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

[ ῥ. 3 ” 5 λ Ν , - Ν 

στόµα αὐτοῦ εἰσ βλασφημίασ πρὺσ τὸν Θεόν, βλασφημῆσαι τὸ 
ο πι - λ . -- ο 

ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνν αὐτοῦ, τοὺσ ἐν τῷ οὐρανῷ σκη- 
- νά 3 ως -- / υ - ϱ ή ιν 

νοῦντασ. τ καὶ ἐδόθηῃ αὐτῷ ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν ἁγίων καὶ 
- .) ’ ας 9 - 5 ΄ ο -- Ν Ν Γ 

νικῆσαι αυτούσ, και ἐδό Θ1; αὐτῷ εξουσία ἐπι πᾶσαν φυλῆν καὶ λαὸὺν 
Δ -- κ” Δ / ον / ς 

καὶ γλὠσσαν καὶ ἔθνοσ. ὃ καὶ προσκυν/σουσιν αὐτὸν πάντεσ οἱ 
- Δ - - ς 2 τ -- - 

κατοικοῦντεσ ἐπὶ τῆς γῇσ, οὗ οὐ γεγραπται τὺ ὄνομα αυτου ἐν τῷ 

τα 

λεν, Ἰΐοπι αθί]ι δεᾶ αάά εἶφια Ὕπαε οοζιῖ ... «8 πολεμον ποιησαι οἶπι 

Ἡ αἱ] ρ]εν Απάς Ατο, Ίίεπι 14. 99. «ορ ατὲ πολεμησαι ... αἲπι Ώ1ΟΠΕ35 

(δεά Παῦεί εδοθη αυτω εξουσια και µήνεσ τεσσ. δυο) Ιπὶπί 536 Ῥτίπι 
8εο Ίοσο (αἆ ν. 18.) οπι 1ρβΙΠῃ ποιησαι, Ἠϊπο ΡΟ 1 τεσσερακοντ. ο 
ΝΑΟ .... 56 τεσσαρακ. «Τη Ρ α] Ρ]εχ Απάᾶ ὁ Ρ Ατο, 5εᾷ Β 28. 96. Τὸ. αἱ 

Απάραν µβ’ | δυο επ ΝΟΡ αἱ ρ]εχ (Β εἰο νίάε απίε) Απάδ ΕΡ Αγε, 
Ίΐέρπι νρε]θ οἰσᾶᾶᾷ Ρ]ΕΥ (απι ΧΤΗΠ) αποηγιιᾶς Ῥνγίπι αἱ]... ὮπΠ και δυο 

ουπῃ Α 16. 96. {α ΒΥΣ Πί 

« ἐισ βλασφημιασ επι ΝΑΟ 1. 19. 94. 96. 9θ. 81. 9δ. νρζ] [ια ἀθπιῖᾶ {οἱ 
11ρ558 οπιπ]αόὮα Απάς.,,, ς εισ ῥλασφημιαν ειπα ΒΡ αἱ Ρ]ε ΒΥΥ αγπι 

ΑπΠάΣ Ρ Όαν Αγτο, Ἰίεπι ὧπ ὀζαςγ]επία Ἀπι Ῥτίπα ῬτοπιϊββΙὸ, π Φίαδρ]ιε- 

πιίαπι ΑΠΟΠΥΙΗΔ1Ε, 1έοιη Π]πύ α ὀζαςρ]επούωπι, 5εᾷ 53 ΠιΔΔ5 ϱ6 δµιπι ὐζα- 

θηλεπιιπο ... 11θθγα ὑζασρ]ιεπιαιᾶς, ὲ ὀἰαδρ]επιαγεί «ορ αθῖ] | το ονομα 

αυτου οξ. νο... Νξ αυτον | και την σκηνην αυτου: ο {οἱ” οπι | τουσ εν 
(α0’) ουσια π ΑΗ” ο α1δὀ {ετο ΥΥ αεἰῃ Απάς....ς Τί και τουσ εν πα 

ΝΕΒΡ 1. αἱ πια ΥΕ οοΡ 8Υτᾶᾶ αγπι Απάᾶα Ρ αν Ατο Τη ]Πί αποηγπιθαξ 
Ῥτῖπι αἱ | σκηνουντασ (96. οικουντασ͵, 94. κατοικουντασ): Α -ντεσ, πες 

σοοττεείαπι εδί 

. χαι εδοθη αυτω πδᾳπθ καν γικησαι αυτουσ επ ΝΕ 11718 αἱ ρ]εν νε 

«οΡ αείἩ (οί ΑΥΣ Ροδί και εὔγοσ Ροπ) Απάᾶ εἴξ Αγθ απΟΠΥΠΙΞΗΕ Ῥτίπη 

Ῥτοπιίββ]ό Αα]... ΤΠ ΟΠΙ 61 ΑΟΡ 13 19. 14. 99. αγπΙΖΟΝ ΑπάΡ οἴναν 1 
πεί: αἱ οχεἰἀοτιπέ Ἰδία Ῥτορίει ὁμοιοτέλευτον | ποιησαι πολεµον 
ο1η ΝΕ 4150 ἔογο «οΡ 8ΥΣ αθίἩ Απάᾶ Ατο Ῥτῖπη Ῥγοπίββδ10... ς πολεµ. 

ποιησ. 6111 13χπεΕ ὃσ, 91. αἱ νο ΑπάΟ αποηγιιδαξ Ηαγη] α | εξουσια: 

1η κ δἱος Ρχο --σιαν Ἐ ταδε ἑπ]ἳ | καιλαον (ὁ λαουσ) 6ππη ΔΑΒΟΡ αἱ ρ]ηςἳ5 
νο ΑΥΤ αεί ΑπάΒ οἱἰό Αγο Πηπί Ῥτίη ... ς (-- αρ 87) οι επι 1. 96. 

49. 91. αἱ ο0Ρ α1ΠΙ ΑΠάΡ αίῦᾶν Ἠαγτη (ΑΠΟΠΨΙΩΒΗ8 βρε οπώιεηι ἐγέδειηι 

αἱ Ιἴπσιαπι οτηϊββῖ5 οἳ Και λαον οἳ Ἠ. εὔνοσ) 

. αυτον οπι ΑΒΟ αἱ ρ]α5ῦὸ Απάᾶ εἰὸ Ατε... ς(Ξ α) Αζ) αυτω εππὶ ΝΕ 

1, τ. 98. 49. 9τ. 91. 95. αἰνί ΑπάΡ οίδαν. Ἐκ Τιαβ]πί8 νρε]θ Ηρβ4: 6: {οἱ 
α]]αοἈπ Τχ]ηί εαπι, πι Τὰ ἀθπαῖα 11ρςδ- [επί οὰά ὃ Ῥνίπη Ἠαγπι επι. Ἐτο 

προσκυνησουσιν (αἱ απι {ὰ ἀεπι]ά 1155: 1ο] αἱ Αποπγιιώἒς ἩἨαγπ) νο 

οἷο ]1ραά- 6. α]]αοητα Πγἰπί Ῥχίτη αἀογανεγιπί. | οὗ οὐ επι ο Τί (οιζι8 

Ί107. εδὲ δογτρέιιπι ποπιεπ), Ιΐεπι οοτταρία Α ουαι. ἨιχβΙβ το ονοµ. αυτου 

οππι ΑΟ... ς ὧν οὐ ουπι α(δεᾶ νἲ οἵη ου, Νὲ ΒΙΡΡΙ)Ρ αἱ ρ]α νο ορ 8ύΥ 

ΑΤΥΠΑ αθἲ] ΑΠΑΟΙΙΗ Αγο ΑΠΟΠΥΠΙΣ1Ε Ῥτίπη 41: βἰπηϊΗ{εχ Ἡ 8. 29. αἱ 11515 

ων (Β. ω) ουτε. 1{6πι Ῥγο αυτου Ἠαρεπί κ” 96. βὖτ απ αυτων, ἈΞΒΕ 

αἱ ρ]ετ ΑπάΟΙΙΠ ΆΑγε οπη, ηθο οχσρτὶ Παζίποταπα 4πΙβᾳπα1η |. το ονομα 

οἵιπῃ ΑΒΟ αἰ40 ζοΡ 8ΥΣ ΑπάᾶςΡ ναν Ππί αποηγπιδξ.... ς (5 αυ Μα) τα 

- 
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- - - ΄ - 2 Ν » [ή 

βιβλίῳ τῇσ ζωῇσ τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολής κόσμου. 
” Εῤ α- 3 / 10 ”/’ 3 3 λ / 32 3 9, π εἴς 

9 εἴ τισ ἔχει οὖσ, ἀκουσάτω. 10 εἴ τισ εἰσ αἰχμαλωσίαν, εἰσ αἰχμα- ει ιδιο 
; - ω ασ 

᾿λωσίαν ὑπάγει' εἴ τισ ἐν µαχαίρῃ ἀποκτενεῖ, δεῖ αυτὺν ἐν µαχαίρῃ 
-- στ εις ές - ς 

ἀποκτανθῆναι. ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ ἤ πίστισ τῶν ἁγίων. 14, 13 
σ 2 - ιν ο, λες 11 Καὶ εἶδον ἄλλο Θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆσ γῆσ, καὶ εἶχεν κέ- 

ονοματα ΟΠΠ ΔΡ 1. 28. Τ9. 96. νε αὖπι αεί} Απάᾶᾶ Ατο Ῥνίπ Ἠαγιη | 
εν (Β επι) τω (ο οπι) βιβλιω απ ΑΒΟΡ 150 ΑπάὑΠΙΠ Αγα; 1ΐ{επῃ νξ εν 

πω, 56ἆ βιβλω (νἩ) Ῥεν Ιπουτίαπα Πηπηπίαίαπα τε]απ]ξ.., ς 5 αὖ βα) 

εν τη (ΑἨ 96. ο1) βιβλω ουπι κ 1. αἱ νὶκ τηα ΑπάξοΊΙ Ατεζοπὶ | του 
Φηίο εσφαγµενου 6ΝΠΙ ΝΑΒΟΡ 1. αἱ ρ]1830 ΑπάοΠΙΠ Ατα...ς(- αὐ ῥσ) 

οπι του 5πθ οοὰ 2... 1. 16. 98. 48. Απάᾶ τ. Σσφραγισµενου 

9, ει: ο η, Ἰΐοπι Ρἱ5 ν. δα. | ουσ: {ι ἀεπιῖά 11ρ5ή- 5. (εῖαπι 6ο) 5ΥΥ αθί]ι 
εἰ Ἡ. 1. οἱ βρτα οαΡρ 2 αἱ ὃ, αιοά ποη αἀποίανίπιας βἰησα]]5 1ος1ς) 

Ῥνῖπι ἨΠαγπι (ποἩ Ίἴεπι 8αρΤᾶ «αΡΡ 2 οἱ ,) απγεδ, ἀίεπα 11ρβή Η1ρβθ”3 
«ορ αἀά αιιώἰεπᾶί 

10, εν τισ εισ αιχµαλωσια», εισ αιχµα]λ. υπαγει (εί. 1μ18ὰ πιβί) ουπι Α απι 
α α118οἈπα (απ φιιῖ ἔπ οαρέυαίεπι, υαᾶτέ ἔπ οαρἑϊσϊαίεπι, ἔα α]αοηπο φιῖ 

ὑπ εαρείυζαέεπι, ὧν οαρἑυαίεπι συαάἵ). Τεπι 5εᾷ ΟΠΙ88Ο α]ίετο εισ αιχ- 
µαλωσιαν 3ΒΟΡ 28. 98. τὸ. 95. Απάῦζαν, Ιΐθπι 14, 89. 4Τ. 92, ευτισ 

αιχµαλωσιαν υπαγει, 1. ΑπΠά8 ει τισ αι/µαλωσιαν σύναγει... 6. 8. 

99, 81. 91. 98. 94. 96. 91. 98. α]Ξ0 ἴᾳγο ΑΠάΡ εν τισ εχει αιχµαλωσιαν 

υπαγει ... Ἱ. 96. ει τισ αιχµαλωτιζει (56. αιχµαλωτησει), υπαγει ... 

ς ευτισ αιχµαλωσιαν συναγξι, εισ αιχµαλωσιαν υπαγει οππι Αγε (εκ 
οοᾶ 8)... 9’ ου 98. 90. Απάζ εν τισ εισ (98. οπ) αιχµαλωσιαν απ- 
αγει (85. επαγει) εισ αιχµαλωσιαν υπαγει. Βἰπιϊ]έος νρε]ε ἀεπα]ὰ 

11ρ84- 5: 6. {οἱ α]]αομπι Ἠαντα Θμἱ ὑπ οαρἰζυζίαίεπι ἄπωενῖέ, πι οαρέζυταίετι 
ναᾶ εί (11ρ55:6- α]]ασμτη φαᾶέ, 11ρ53- ναάαθ), Π9 αἱ φιιῖς ὑπ εαρίζυ. ἄπωοε- 

οἳέ, ὑπ οαρέυ. ἐδῖέ, Ῥτῖπι Θμ οαφέζυπι ἄπιωεγτί, εἴ ἴρδε οαρτείι. Τέεπα ΥΣ 

ϱἳ φιιζς ἵπ οαρἰζυιναίεπι αὐάμοῖί, ἴπ οαρέζυταίεπι αὐῖέ; οορ ἄιμοεπβ ἴπ σαβ- 

ἐευτέαίεπι ἐπαγεαίαέμν. 1μϊθετο αείἩ εί οαρίας Γιέ πιζ]ζ απύπιιις ηπειιδ: 1{ΘΠΑ 

ΑΥΠΙ διώιέ επῖπι φωάαπι «ιά ἵπ οαρζυϊαίεπι ἐγααεπέιτ, αἴᾳπο ρενρῖί: εί 

βιπέ φζζαπι φιῖ «ἰαᾶίο πιογεπέιη", εί διωπιέ φιαπι φιιὶ ἔμδί ἵρδορ οοσϊζεπέ 

εως Τπεᾶ πΙη ει τισ εισ αιχµμαλωσιαν συναγεν, εισ αιχµαλωσιαν Όπαγει 

εκ ΕεΙΤΟΥΘ οἱ οοπ]θοίατα | µαχαιρη Ὦἱδ «1η ΑΟ... ς µαχαιρα ΟΝΠΙ ΝΒΡ 

αἱ ΟΠΙΩΥΙ ΑΠΑΟΙΙΠ Αγ | αποκτενει (Β 26. 8Τ. -κτένει) οὐπι ΒΟΡ 1. Τ. 

26. 96. 98. 49, 8Ί. 91. 96. αἱ Απάᾶ οίρ Αγα, Ιΐ6η νο Ιποί Ῥτίπῃ αἱ 

οσοἰᾶεγίέ ... 95. 99. Απᾶδ αποκτετνει, ἃ 28. τ9. απομτεινει. ΒΙπιϊ]1{ευ 

«ΟΡ οσσϊᾶεπι ϱΙαᾶίο οσοϊζεέιγ οἰαᾶίο, 3γτ σἳ φις φἰαᾶίο οσοίζᾶ, οΡογίεί 

επι φἸαᾶίο οσεἰᾶί. Τίοπι Ὦπ ἀποκταίνει 4ε εοπ]εοίατα.... Α αποκταν- 

ὤήναι ΟΠΠΊΒ5Ο δει (αεί 1βΙ{ίΗΥ ει τισ εν µαχ. αποκτανΘηναι αυτον 

Εν µαχ. αποκτανθηναι) ... 2. 6. 8. 14. 29. 90. 91. 92. αἱ ρ]11510 οσα, 

επι ΑπάΡΑΥ ππα ΟΠΠ δει αυτον | εν µαχαιρ. 8ες: 2. θ. 9. 14. 29. 90. 

91. 99, 98. 4Τ. αἱ ρ]ι510 οπι (5απ{ 1άεπα {6γο απ] απ{θα αποκτεγει 9ΠΙ, 

5εὰ 98. 47. ποἩ οπι) | πιστισ: 98. 91. Θλιψισ | των αγιων: αείὮ αἆ ἆ 
εξ ποπ αζπιζγαπάμπι βαίαιαε 

11, ειδον ΟΠ ΝΟΡ αἱ ρ]6υ ΑΠπάΟΙΠΙΑ Αγ6.,. Τί τδον οµπι ΑΕ Τ. 14. 92... 
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950 189, 12. ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

Ν ’ ς ’ 

Τ.4.8 ρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ καὶ ἑλάλει ὧσ δράκων. 12 καὶ τὴν ἐξουσίαν 
- ’ , -- η - Ν -” ι] 

τοῦ πρώτου Θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ τὴν 
» Ν ». - » ) φ : 

γῆν καὶ τοὺσ ἐν αὐτῇ κατοικοῦντασ ἵνα προσκυνήσουσιν τὺ Θηρίον 
Ν Ξ τησ / ς Δ - ; 3 - λ 

τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ Θανάτου αὐτοῦ. 19 καὶ 
ον ο ’ ΄ η ω » , . 

ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, ἵνα καὶ πῦρ ποιῇ καταβαίνειν ἓκτοῦ οὐρανοῦ 

εἰσ τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. 14 καὶ πλανᾷ τοὺσ κατοι- 

αθί] οπι (1ὲ ἀείπαε ει αἴία ὀεδεία) | αναβαινον: 6 -βαιννον ... Ἱ. 

-βαινων | δυο (13. δεκαδυο, 9δ. Ροδίέ οµοι. αργιω ροή): 3. 6. 8. 19. 

99, 81. 99. α115 ἔοχο Άτα οπῃ, Ίΐοπι ΗΙρραπΠΙΙομΓάθ9εο Ίος (τὸ δὲ εἰπεῖν : 
τὰ κέρατα ὅμοια ἀρνίῳ, 5εᾷ Ραπ]]ο απίο Ἠαρεί τὰ δὲ δύο κέρατα, αἲ- 

απεϊρ]ά 45 καὺ εἶχε κέρατα δύο εἴε) | οµοια: 0 Ρατ Ἱπευτίαπῃ ονομα 

19. του πρω. Θηριου ... 14. του Θηρ. του πρωτ. | ποιει απίθ ενωπιον 

αυτου ΟΠΠ ΝΑΒΟΡ αἱ έθετε ΟπΙΏΠ ΑπάΣ Ρ Όαν Ατο... 54. ὃσ. 8Τ. Απᾶς 
ποιησεν .... 98. νο (/αοἴεζαί) «ορ 8ΥΥ ατπη αθίὮ Ἠϊρραπάσμτ4δ οι”9 Τεϊπί 
356 επονεν (Ίΐοτα Ῥτϊπι, βεάζμαξ οί |Γαοϊεῦαί ἵπ {εγγα, ΡΟΙ6ΕΏΘΒ: ,,ἄεο διῦ- 

ἐεοῖὲ ιιέ ὑπι]αθίέαπίες ἐεγγαπι αάογατεπέ δεβίίαπι' εἴο) | και ποιει απἲεο την 

γην 6ΝΠΙ ΝΑΟΡ 1. 98. 96. Το. αἲ πια Ἠἱρρὸ Απάδ αἰδαν, Ίΐέαπι εἰ Γαοίξ ἴα 

{οἱ α]]ασμπα Τγϊπέ ΑπΟΠΥΠΙΔΣΕ.,. 94. 90. 9Τ. Απάς καν ποιησευ ... Τὰ 
και εποιει οππι Ὦ 6. τ. 8. 14. 29. 91. 989. 49. αἱ ρ]αβ20 Πιρρήξ Απρ 
Άτα, Ιΐθπι «ΟΡ ΥΣ ΑΣΠΙ αθἲἩ, Ἱΐέθπα εἰ }εοίέ νρς]ὸ ατη ἀεπηῖᾶ α)11οἈπα 1ρβς 

Γπην γην καν: Ῥ Ρε Ἰποιτίαπη (αὈειτανϊί 5οπ]ρίοτ αὐ α]ίογο ποιει αᾶ 

Ρτίπ8) ενωπιον | τουσ εν αυτη κατοικουντασ ΟΝπι ΝΑΒΡ 1. αἱ Ρ]1850 
Ἠ1ρρ΄8 ο Απάοσπιπ Άγε (αποηγπιδᾶξ «ο φιῦ ἵπ εα δι(ί)...ς τουσ 

κατοικ. εν αυτη οππι ο 14. 99. αἱ], Ἰξεηι Παδίαπίεν ἵι ἐα (ὕὔπι εαπι απι) 

να, φαξ αδζίαπέ ὑπ εα Πεϊπί (Ῥτίπα ν]άο απίθ) | ἵνα προσκυνησουσιν επα 
Ας Τ. 14. 903 96. 98. ΑΠάΡΑΥ... ς ινα προσκυνησωσι ουπι ΒΡ αἱ ρ]6ς 
ἨΙρρυϊ5 Απᾶς ὀΡ Αἴθ... Ἀ προσκυνιν | το Θηριον το πρωτο»: ϐ6” 95. 

41. 49. 8τ. 95. (113 αρ Βοτὶ αἆ του πρωτου Θηριου ποϊαπί{ασ, ρ6Υ 6ΥΤΟ- 

τοπα πεν]ᾶ) Απάᾶς τω ϐήριω τω πρωτω | του Θανατου αυτου (αἱ. Πτιπί 
Ἠρρῦί5 αποπγπιααβ): Αοπιτου Θανατου... Ρ 14. 99. ΟΠ αὐτου, 1{επα 

νο Ετίπῃ αἱ 

19. ποιει: 95. 8Τ.. οοΡ Απάς Τγ]πί 536 αποηγμιἒμξ ποιήσει ... 91. ἨΙρρ 
ΑπΙΙοἩτ 48 επουει, Ίΐοπηα }εοῖέ νρ (εχο {1) αείἩ ῬΡτίπιεΗαγιι | σηµεια µε- 
γαλα: 96. 8τ. Απάξ µεγ. σηµ. | ινα και πυρ οἳπι ΝΑΟΡ 1. ὃδ. 98. 87. 

αἱ να 5Υτ («ορ 56 οπι και) ΗΙΡΡ Απάς Ρ αν επί Ῥτίπι αἱ (Αποηγπα 
πς τέα αὲ ἔφπεπι; 98. Τ9. ΑπάΒ υνα εν πλανη ποιη [28. ποιει] πυρ) .... 

0 Απ και (14. 99. οπι) πυρ ύα 6υπι ὮΒ αἱ55 Ατο | ποιη (5 96. ποιει) 
΄παταβαινειν (ἨΙρρ καταβηναι) εκ του ουρανου ΕΤ ΑΡ 1. 96. αἱ νὶκ 

τηα ΥΣ (αθίἩ αὲ ἀεθοεπάετε |Γαοετεί εω οαεῖο ἔρπεπι) ΗΙρρ ΑπάΒΑΥ απο- 

πγτιδας,-Τέοπι Ίωῃ Τί ποιη (956. Απᾶξ ποιηση) εκ του ουραν. καταβαι- 
νειν (ο καταβαιννιν, 90. Απάξ καταβηναι) ου Α0 28. 94. ὁὔ. 98. Τ9 

νρ Απᾶας οΡ Πηπί Ῥτίπι α]... ΞἨ Β εκ του οὐρανου παταβαινη (8 6. 
Τ. 90, 96, 50. 98. -βαινει) επ Β 8155 {ογθ «ορ Ατθ... 8. Ροβίέ ινα καν 
πυρ Ρετεῖϊ εκ του ουρ. καταβηναι εισ εἰο | εισ την γην ΟΝΠΠ ΔΑΟΡ 1 
αἱ βαΐ τη ΗΙΡρ Απάβ ο 0αν, 1ΐαπι ἴπ έεγγαπι Υρ Πτπί Αποηγιμᾶς αἱ (Ῥτίπα 

| 

| 
ι 



να μα] μμ ον ών ηταν  φ -υ κ. ιν ας ον γα 

ον γνν Αρ ον 4 
ώ ο . ΄ Α 

ΑΠΟΚΑΛΔΥΨΊΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 15.16.-. 95Ι 

ποπ ο Κ.ο 

- σον -- - Π Γι ολ ὃς) ἓ 3 -- - κ 

πουντασ ἐπι τῇσ γῆσ δια τὰ σηµεῖα αἆ εδοθη αὐτῷ ποιησαι ἐνῶ- 
” -- - π ο. - - 

πιον τοῦ Θηρίου, λέγων τοῖσ κατοικοῖῦσιν ἐπὶ τῇσ γῆς ποιῆσαι εἰ- 
/ - ’ - . 

κόνα τῷ Θηρίῳ, ὃσ ἔχει τὴν πληγήν τῆσ µαχαίρησ καὶ ἔζησεν. 9 
Χ ὃς / νο ο - . σας - ο σ λ 

15 καὶ ἐδόθῃ αὐτῷ δοῦναι πνεῦμα τῇ εἰκόνι τοῦ Θηρίου, ἵνα καὶ 
ο) η « ΑΝ -- ο / ἃ / ᾳ 3λ Δ οσα 8 
αλήσῃ ἤ εὐιὼν του Θηρίου, Και ποιῄσῃ ὅσοι ἐὰν μή προσκυνή- Ὄων δι δα 

- 3 - -- Δ - / 

σουσιν τῇ εἰκόνι τοῦ Θηρίου ἀποκτανθῶσιν. 10 καὶ ποιεῖ πώντασ, 

οπι, πἱ εἴ. 96.) ... Β 9. 6. Τ. 8. 14. 99. 91. 58. 91. 93. αἱ” ἔετο Απάρ 

Άτθ επι την γην (14. τησ γησ) 

14. τουσ κατοικουντασ εἰ. Ηἱρραπίίομτ 48 [π{526 οίς .... 2. 6. 5. 29. 90. 
91. 98. 49. α]”ὸ {ετο Αίγα ΡΙᾶΘΠΙ τουσ ειουσ. Ἐταείειεα οἱ Ἐτίπι ,εὕ 

εεἄιωζ εοδ αι ἐἑπ]αδίαπίέ ἐεγγαπι, νε] 5ἷοιί α]ῖα {ταπδ]αίῖο Ἰαῦεί, έετ- 

7απι εἰ φιῖ αδήαπέ ἴπ εα".. | δια τα σηµεια πξᾳπε κατοικ. ἐπι τησ γησ: 

Ἡ ΥΥ ΟΠ (ἰχαης] παπί ἀρῖίαν αἩ επι τησ γησ Ῥτῖοχθ αἆ αΙ{ετΙΠῃ) | 

πονησαι οἰ. ἨΙρρ: 98. ποιειν | λεγων: Β εκ επιεπάαίίοπε 1. 14. 95. 

94. 95. ἨΙρρ λεγον, ΕΕ λεγοντοα ... ΔΙΠΙ Ρο λεγων απδᾳπο ποιησαι: 

ἀἰσιπέ εἰ Παδαπέεβ 5πρεν ἔεγγαπι: Ζαο | ποιησαι 8ες: Ν ΡΤΔΕΠΗ και | ει- 
πονα ΟΝΠΙ ΝΒΟΡ αἱ οπιΏσ! εἰς; Τϊ εικοναν επ Α ΑΠάὈΑΥ | οσ ο ππῃ ΑΒ 

ΟΡ 28. 5δ. δ4. 96. 96. το. 8τ. 92. Απάᾶς είδαν... ς ὃ οἵπι α 1. αἱ Ρ]εσ 
Ἠϊρρ Απάᾶς εἰρ Ατο | εχει ουπι ΝΑΟΡ 1. αἱ πια νο ΗΙΡΡ Απάξ εἴθαν 

Ῥεϊπι αἱ... 68’ ειχε ουπι Β Ρ]αβὸῦ ϱΥχ Απιά8 εἰρ Ατο | την πληγή εππῃ 

ΑΟΡ αἱ Ρ]α ἨΙρρ ΑπάσοΠας,,, κ(πληγησ)Ε 9. ϐ6. 8. 19. 14. 26. 2τ. 39. 

90. 51. 99. 40. 41. 42. 99. 98. 94. 9Τ. 98. Αγθ οπι τήν | τησ µαχ. και 

εζησεν οΠΠῃ ΝΑΟΡ αἱ βδαΐ τηὰ (14. 92. ΡίΔ6ΠΙ απο) ΝΕ 0Ο) ΥΓ 8ΥΠΙ αεί 

(φιιαε υα]πεγαία Γΐΐ ρε’ οἰαᾶίιπι εἰ οοπυα[ωέ) ἨἩΙΡΡ Απάσπια Ῥπίπα (ᾳπαε 

Ἰιαδεί Ῥίαρφαπι Γασίαπι ἄε ρἴαᾶίο οί υἱωῖξ) αἱ ... Β 8] Ρ]Ηβ:5 Ατθ και εζη- 

σεν απο (16. 99. αἀᾶ τησ πληγησ) τησ µαχ. | µαχαιρήσ εὐπι ΛΑΟ... 

ς µαλαιρασ ΕΙ ΒΡ αἱ ΟΠΙΠΣΙ 

16. αυτω απ ΝΕΡΊ αἱ οπιπσῖ ΗἰρραπΙεμΓάΣ Απάοπια Άτα... ΠΠ αυτη 
οππι αορΏνί | ὅὄουναι πνευµ. οτι ΝΑΡ 1. αἱ βαΐ πια νς 60Ρ ΒΥΥ ΑΥΠΙ 
βεἰἩ ΑπάᾶΣ Ρ αν Ῥτίπι αἱ (Ηἱρρ΄ὸ το ειρήµενον υπο του προφητου οτι 

ὅωσει πνευμα τή εικονι και λαλησει η εικων του Θηρ.) ... Ὦ αἱ ρ]α5”5 

Ἠτρρά» Απᾶς Ατο πνευµ. δουν. Ο8 εξ. Ιππί ,,Εὲ ἐπιαμίπεπι, αἲξ, Μι εῦσέ 

Ἰενί δεκίίαε, εἰ εργέπι ἀαδτέ ἐπιαφύπέ, ιὲέ εἰ εἴο ... 0 9π1 δουναι | να 

και (Τ. 98. 95. Απάᾶ οπι) λαληση (Τ. 95. 98. -σει) Ἡ εικ. του ὃηρίου 

εί. Ιτϊπέ οίο: ο 14. 16. 28. 81. Τ9. «ορ 8Υς (Πἱρρή5, βεά αρηοβοίζῦ, 
ν]ᾶς απίθ) οπι | και ποιησ. οσοι πδᾳπο τη εικο. του Φηριου: ο 38. ΟΠ 

| ποιηση οππη ΑΒΡ 1. αἱ Ρ]α Ηἱρρ ΑπάΣδΡ Άτα... Ν 14. 96. τὸ. 93. 95. 
968. Απάς είῦαν ποιησει | οσοι εαν επΙ ΑΒΡ αἱ Ῥ]α530 ΗΙΡΡ Απάς είρ 
Αί8...ς οσοι αν ο. κ 1. αἱ πια Απᾶς οἰῦαν .... 51. 95. οπι αν | προσ- 

πυγησουσι» οἳπι α τῇ 14. 91. 96. 49. ΑπάῦΑὓ.,..ς Τπ Τϊ προσκυνη- 

σωσι οππι ΑΒΡ αἱ ρ]ει ΗΙΡρ Απάᾶ 6) Ατο | τη εικονν «ππι ΝΒΡ αἱ ὺ Γεγθ 

Ἠ1ρρ Απάᾶς εἰναν Ατο...ς (Ξ5 αὖ Β2) η την εικονα εσπῃ Α 1. αἱ υἷς 

πια Αμπάς αἱ | αποκτανθωσιν (14. 93. αποκτανθηναι) 8ἵπε ἵνα, 1ά- 

ᾳπθ ηθς απέθ οσοι, ο1ΠΏ ΝΒ 6. 14. 328. 29. 51. 9δ. 98. 51. Τὸ. δτ. 93. 

93, 94 9Ἡ. 98. αἰ1δ Απάς Ρ ῦαν, Θπαπ 1εείίοηεπι εοηβτπιαὲ 1 τί αἱή αἱ 



« 

952 19, 17. ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

4 Ν η Ν Δ / τν 

Ὁ τοὺσ μικροὺσ καὶ τοὺσ µεγάλουσ, καὶ τοὺσ πλουσίουσ καὶ τοὺσ 
/ Δ Δ 3 , Δ Δ μα) [ο .. .) - 

πτωχούσ, καὶ τουσ ελευθέρουσ καὶ τοὺσ δούλουσ, (να δῶσιν αυτοῖσ 
-” ) - - ος Ὀ] Ν 

χάραγµα ἐπὶ τῇσ χειρὸσ αὐτῶν τῇσ δεξιᾶσ ἢ ἐπὶ τὸ µέτωπον αὖ- 
- ϱ ’ Ἂ - ολ ς ο 

τῶν, ΙΤ να µή τισ δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ µῆ ὁ ἔχων 
Δ ’ 3 στα ’ υ] Δ » -” / 

πιο τὸ χάραγµα τὸ ὄνομα του Ὀηρίου ἡ τὸν αριθμὸν τοῦ ὀνόματοσ 

[οηιαξμ ἔπια(ο, εἰ εοΒ αι ποπ αζογασεγίπέ εαπι Γασίεί οοσῖᾶι, 186Ίη ΑΠ. 

εἰ Γαοΐαέ φιιϊσιπιφιιθ ποπ αἄογανετίί ἐπιαρίπεπι δεβίίαε οσοϊζαπέαγ ... ς αἀᾶ 

τνα απίθ αποχτ. ου 1. 49. 91. αἱ γα; Ἰΐεπι ΠΠ αἆά απἲε οσου οππὰ 

ΑΡ Τ. 11. 26. 96. 96. Πιρρῦυϊ Απάᾶᾶ, Ίέεπι νσοἰθ οἰσᾶᾶ Ρ]ετ Ῥτῖπι α]. 
Φ]ο οπῖπι Τ,αΜΙπῖ: οὲ Γαείαί (ἴα ἀεπιϊά 11ρ96: αἱἰασμτη Γαοἴεί) αἱ φαση. 
ποπ αζογανενύπὲ (ἴα ἀεπιῖᾶ {οἱ 11ρ56 οπιπ]βέΒΊΏ αζογανεγίθ) ὑπιαρίπεπι ὃε- 

φέίαε οσσἰζαπέιγ ({α τα]] οσσϊάαέιη), Ῥταπα εἰ Γαοεγεί ιιέ φιᾷ (ρα]]ο απθ 

φϊσιπφιιε) ποπι αοτατεπέ ἴπιαφ. δεδύ. οσσἰάεγεπέι». 

16. ποιει: νο ΗἱρραπΗΟΗτ 49 (5εᾷ”5 ποιει) ποιησει, νΕ /αοαἶεί, Ῥτῖπα Γεοῦί | 
τουσ μιχρουσ και τουσ κεγαλουσ: Ἀ ΟΠ τουσ ες... ΡΙΙπῃ 5ἷς (ΑΠΡ : 

πιαύπιο εξ Ῥιφὲζο5 | καιτ. πλουσ. και τ. πτωχουσ: να Τ9. κ. τ. πτωχουσ 

ὰ. τ. πλουσιουσ ... Ἐτίπι ἑαπέιπι εἰ ἀἴνίίεδ, Ῥεχβειβ οέ 5εΓυ08; ΟΠΙΊ58Ι5 

ΤΗΥΒΗΡ και τουσ ελευθερ. | καιτ. ελευθ. κ. τ. δουλουσ: 96. 99. κ. τ. 

δουλ. . τ. ελευδΘ., ΑΠ4ΡΑΥ οἵη κ. τ. ελευῦ.., 95. οπι οππῖα | ὃωσιν ουπι 

Ν θἰ(δωσυ)βοβΒΟΡ 6. 10. 12. 15. 14. 1π'" 95. 96. δΊ. 98. 49. 51. 87. 
91, 99. 96. αἱ ΑπάςοΏαν .,. 2. Τ. 16. 28. 90. 59. το. 98. 97. 98. αἱ10 

{θτο (Α}Τ6ΙΠΟΤΕΙΙ) ἕωσωσιν. Τίεπι 4. 18. 99. 91. 40. 46, 94, αἱ Απάᾶρ 

ΑΤΕΥΕΙΟΏ ὀωσουσιν Ἰάᾳπε ΑΡ’ ...ς (Ξ αὐ 52) ὃωση επι (1. δωσει) 
ἨΙρροϊ5.,.. 26. 96. λαῤωσιτο, Ρεγδιπίαιε χαραγµια αυτου... νο Ῥτῖπα 

αἱ Ίαβεγε ΡΤΟ ινα δωσιν αυτοισ. Ἰμϊρετε αἴῖαπι Ππύ . Ιέ ο]ιαγασέεγεῖι 

αιέεῖα, αἲί, ἵπ ]γοπίε εἰ ἔτι πιαπιι Πεωίγα αοἷεί ἄαγι. | αὐτοισ εἳ. νο... 

κ” αυτω | χαραγµα ΕΠΙῃ ΝΑΟΡ 1. 28. ὁὔ. 96. δ. 4Τ. το. 971. 96. 9Τ. 98. 
81 νο 57Υ αππι ΗΙρρῦϊ5 Απάοτην γης 536 Ῥτίπι αἱ]... 68΄ χαραγµατα 
οπτη Β αἰδὸ {εγο Άτε | επι τησ χειροσ: 2. 6. 8. 15. 91. 28. 99. 90. 91. 

99. 98. 61. 98. 94. 9Τ. 98. αἱ οπι τησ | αυτων τησ δεξιασ: 98. 9Ί. τησ 

δεξ, αυτων | η επι: ὃδ. και επ αυτο, 19. ΑΠᾷΡΑν ἨἩασπῃ καν επι, ΒΙπιῖ- 
Η{εΥ (ν]ἀο απίθ) Πππί | επι το µετωπον ΟΠΠ ΝΑΡ αἱ Ρ]Ι859 60Ρ ΑΥΤ 

αεί] ΗΙρρυϊ5 Απάό Άτα Ιγπί (ν]άε απίθ) αποπγπια"Β. Τέετα 6 Αταζοπη 
επι του µετωπου .... ς(Ξ αὖὐ 57) επι των µετωπων οιπα Β 1. 298. (οπι 

αυτων 84) αἱ πια νο Απάᾶ Ρ αν Ῥνίπι Ηαγπι; Ιέεπι 5ΥΥ (564 οίῖαπα απ- 

ἴεα 5Ἡῤεγ πιαηιις ΤῃδΟΥΊΠι ἄεπίγας) ; 

1Τ. ινα µη οππι "ο 6. 28. 89. τὸ. 96. {ο]ἱ «ορ ντ ΗἱρρλπΗσμτ 5 οι 
Απάᾶ 1γ1Πἵ 536 ΑΠΟΠΥΠΙΑ3Ε (βίο 6τρο {αοϊθηί ιό πεπιο ροβςῦΐ. είς) Ἐτίπα 
8]... ς (5εᾷ 63009) ΤΙ Ργαεπ) καν ΟΠΠ ΑΕΑΒΡ αἱ Ρρ]ου νΡ (εχο {ο]) αὖπι 

αθίἩ Απάᾶς Ρ Ὀαν Ατο (αἴᾳπο ϊο ἵη 6ΟΠΙΠΙ περιττὸσ ὁ σύνδεσµοσ ὁ καὶ) 
Ἠαγπα | µη τισ: ὃδ. 8τ. Απάὸ µήδεισ | δυνηται εππῃ ΝΑο 8. 99. 90. 95. 
96. 9π. 98. 40. 4Τ. 49. 51. 9τ. 91. 98. 95. αἱ πια ΗΙβρΌΙ5 Απάς Ατο 
εως Τί δυναταν οππα ΒΡ 1. 6. Τ. 14. 28. 91. 59. 50. τθ. 99. 94. αἱδ Απᾶ 

ΔΡ Όαν | αγορασαι η πωλησαι: ὃδ. 8τ. Απάξ πολ. ή αγορ. ετι | ει µη 
ο εχων: 1. ει μή ᾗ εχων, 6 ει µητ εχων | το χαραγμα το ονομα του 

ον ο ο.” 

πο μ  Ὅ 



χ. 

ον ΤΟΝ ΑΣ πώ πα η δν ἠΙκ ως 
ο ό ον” ι κο 

Εν ΜΕ  μδν 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΊΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19, 18. 9655 

3 ” τ « / 3 / σε -” ζὁ Δ 3 
αὐτοῦ. 185 ὧδε ἡ σοφία εστίν. ὃ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθ- 

ά Δ - η νο Ν Δ 3 ΄ 5 ; ὁ τε 3 Ν 
ἡ µον του δηρίου" αριθµοσ γαρ ἄνθρωπου εστίν. και ο αριθµοσ 

Ἰ αὐτοῦ χξς’. 

ὤήριου οιπι ΑΒΟΡ 1. 6. τ. 14. 28. 29. 91. ὁδ. 49. 51. το. 81. 91. 95. 

95. 94. 95. 96. 9Μ. 98. αἱ Ρας” ΑΤΏ (ποπιύιε) «118ΕἨπΙ (ποπιεπ) «ορ Άτα 

αθἲ] ἨΙρρΏῖΙ5 Απάς είρ. βἰπιϊΗτεν βεά του ονοµατοσ ο ἔα {οἱ 11ρΑ5’ 5υτ 

Απάς οἰῦαν Τγ]ηί (σ]ιαγασξεγέπι πιοπαϊπῖς δεκίίαε) Ῥτίπα (ποίαπι ποπιϊπίς ὀ6- 

φέίαε), Ἀἴᾳπιο δῖο Ίωπ ... ς (-- αὐ 37) το χαρ. ή το ονοµ. τ. Θηρ. οππη ὃ 

Άγθ (ες «οᾶϊορὃ Τη «οπη Παβεί: καὶ τί τὸ χάραγµα ἐπιφέρει, τὸ ὄνομα 
τοῦ Θηρίου. διττὴ δὲ τούτου ἡ γνῶσια, ἤ διὰ προφορᾶσ αὐτοῦ τοῦ 
ὀνόματοσ ἤ διὰ ψήφου.) νσ]ε 1ρΑ3: 6 αποπγπιᾶᾶςΡ (πἱί φιῖ λιαδεέ πο- 
πιει αιιέ πιοίαπι ὀεκίίαε) Ἡαγπα (αἱ ἀεπιῖά ο[αγασίεγεπι δεδίίαε αιέ ποπιεῖι 

ὀεεἰίαε). ἈΒταϊΗ{ες κ 96. 98. το χαρ. του Όηριου η (96. και) το ονοµ. 

αυτου | ητον αριθμ. του ονοµ. αυτου: Ἑ Ἠΐ5 Ρχαεπι η τον αριθµον 

του 6 ηθιου 

18. ωδε η σοφ. εστιν. ο εχων νουν εἴς: 5ῖο οἵ. ἩἱρραπΙΙεμν 48. βο4δῦ παῦεί 
λεγει γαρ ο προφητησ και αποστολοσ᾽ ωδε ο νουσ. 9 εχων σοφιαν 
θίο | νουν 8ἵΠθ αγ{ῖο ΟΊΙΠΠ ΝΕΦΑΒΟΡ αἱ Γεγεῖὸ αγπι Ἠ1ρμδο Απάσπιπ Άγο 

...ς(- αὖ 5) τον νουν οππι 1. 87. αἱ 5... κ ουσ (95. νουσ αἵ 14. 

ουν Ῥτο νουν) | τον αριθµον: 14. 96. 92. το ονομα | χαιο αριθμ. αυ- 

του: Ν οπι (ν]ᾷθ Ροβδὲ ἆθ ΟΡ εἰς); ϐ. Τ. δ. 14. 99. 91. ὃ5δ. 8τ. 95. 91. 

98. αἱ ρ]αβ1 Απάᾶὸ αποπγπιᾶὰξ ΟΠΠ καν (Ἠΐπο Ραβδίπη Ιδία εοπ]αποία 

βππέ: αριθμ. γαρ ανθρωπ. εστιν ο αριθμ. αυτου)... ΟΡ 1. 10. 18. 28, 

9τ. 98. 49. το. 91. 90. 96, απι {ι 11ρ55 οπιπ]ᾶομπῃ ϱΥΥ (αγπῃ αάά εστιν 
τουτο) Ἡϊρρὺίϊ5 ΑπάΔΡ(οπι ὁ) εἰθᾶν αποπγπηααξ αάά εστιν (θα ἵη 
ΕΧΕΠΙΡΙΟ 81ο βετῖρίογ οος]θῖδ κ ΙπΥεπΙβδε Ριίαπᾶτας οδί Ρτορίετεααιε 

αηβΙ]επάο Ῥταείθγίβδε αν ο αριθμ. αυτ.): που αἀάϊάίπιαδ οπα ΔΕ 

αἱδ5 [εγο νρο]ε ἀεμιῖά {ο] οορ αθίὮ Απᾶο (8εᾷ νῖάρ απίθ) Απο Υἱειοσῖπ 
Ῥτῖπι Ἠαγπι | χὲς' πί Β (ρ6Γρετατη ἵη ο, πιθα σ΄ Ῥχο ς’. Ιάεπα νυ1ῖ παπα 

η οοᾶ. 28.) 1. 6. 14.28. 90. 92. 95. 96. 98. 49. τ9. 91. 96. 97. αἱ πια 

ἨΙρρῦϊ5 Απάὸ Αγ6, Ἰέθπῃ 60Ρ... Ν εξακοσιαι (-ιαι οξ. ϱ) εξηκοντα εξ, 

Α εξακοσιοι εξηῃ. εξ, αἴφπθ εἷο 1η, Ρ Τ. 16. 99. 96. ΑπάΡ εἰἴδαν (1{οπιδ) 
εξαχοσια εξη. (ΑΠ 8 α4 ἆ καν) εξ. Οοπβγπιαιιέ Π]π{ 936 (.6ἱ 9556 ΠΙΙΠΠΘΓΙΠ 

δἐαοεπέΟ8 δεωαὑπία 8εα, φαοᾶ εδ βεχίες ορηίεηῖ εξ ἀεπῖ βΒεχίθε 6 5ΙΠ- 

ρι]αγες 5εχ΄), Ψοίοχίπ εί Ῥτίπι (νίάε πίτα). ... ο 11. ,ααἱάαπι' αρ 
1 εξακοσιαι δεκα εξ, δ. χις’, Ίἴεπι αΠΟΠΥΠΙΔΗ5 ςεσοεπὲέ θεα εοίπι. Ὦ]8- 
5ετ1{ απίθπα 1935 η Ἠαπο ΤΕΠΙ 8ἱ6: ἱς αιίεπι εἰο 56 ]ιαδεπέίῦιις εξ ἔτι οπι- 

πέδι6 απέζηιας εἰ ργοδαἰβαὐπιῖς εἰ υείεγίζις δογέρέιγ{ ΠΊΙΠΙΕΓΟ Ίιοο Ροδτίο 

εἰ ἐεξίὑποπζμπι ρεγ]άὐεπέζύτι Πδ γι Γασίε αἲ Ταοΐεπι Ιο]αππεπι υἱάεγπιέ, 

εί γαέΐοπε ἀοοεπέε 105 φποπίαπι πΊΙπιετις πιοπιζπῖς ὀεείίαε βεοιπᾶιπι 6γας- 

σογ1/Πι οοπεριαξίοπεπο ρε ζέέεγαδ φιιαε ἴπ εο δέ, δεπσεπἰος Ιαδεδίΐέ εἰ 

βεωαρἰπέα εἰ εεω, Ίου εδί ἀεεαᾶαξ αεφιαἰεΒ Πεσαίοπἰαρκύη εἰ Πιεοαίοπέαᾶας 

αεφιαῖεδ πιοπακύι (αρ ΚιδΙ5ἱ58 τούτων δὲ οὕτωσ ἐχόντων καὶ ἐν πᾶσν 
τοῖσ σπουδαίοισ καὶ ἀρχαίοισ ἀντιγράφοισ τοῦ αριθμοῦ τούτου κει- 
µένου, καὶ μαρτυρούντων αὐτῶν ἐκείνων τῶν κατ ὄψιν τὸν ἰωάννην 

ἑωφακότων, χαὶ τοῦ λόγου διδάσκοντοσ ἡμᾶσ ὅτι ὁ ἀριθμὸσ τοῦ ὀνό- 



984 14, 1. ΑΠΟΚΑΛΥΨΊΣ ΙΡΑΝΝΟΥ 

ΧΙΥ. 

ο ΝΑ ο) 15] 4 Ν 3 / ς ν' 9 ἩΝ νο τι / λ 

1 Ναι 1δον, και ιδοὺ τὸ ἁρνίον ἑστὸσ ἐπι τὸ Όροσ «Σιῶν, και 
3 -- ς ιά / 

τα μετ αὐτοῦ ἑκατὺν τεσσεράκοντα τέσσαρεσ χιλιάδεσ ἔχουσαι τὸ 

µατοσ τοῦ «δηρίου κατὰ τὴν τῶν ἑλλήνων ψῆφον διὰ τῶν ἐν αὐτῷ 
γραμμάτων ἐμφαίνεται) -- φπονο φποπιοᾶο εγγαυεγιιέ φιζάᾶαπι δεφιιεπέεΒ 

τῶἱοἑζσπειπο εἰ πιεζζιπι γαδίγαπέεΒ πιιπιεΥπι ποπιζιῖθ, οζπφιαφίπία πτπιε- 

γο8 ἀἄεάισοπίεδ, Άγο 5εᾳ ἀεοαᾶίς ὔιαπι ἄεεαᾶεπι υοἶεπέε ε88ε (νιάς απδε 

Ἠ]5 τεεροπᾶεπί ἄταθςα αρ εχει Ρ. Τ98). 1ΐοο αμέεπι αγθίέγογ δογτρίο- 

γι Ῥεοσαίπι 7ἱς8ε, τιέ δοἷεί Πεγί, φιιοπίαπι εί ϱεύ [ίεγας πιπιεγὸ Ροπι- 

ζω, 7αοιζε ἴήέεγαπι ἄγαεσαπι 4μαε δεπαφύπέα επιοῖαέ ΠΊΙΠΙΕΤΗΠΙ πι ἐοία 

ὤγαεσογιπι {έεγαπι επραπδαπι; Φοδὲ ἄεϊπᾶε φιϊἄᾶαπυ δἴπε επφιηβίίοπιε 

(ἀνεξετάστωσ) Ίου αοοερεγιπέ, αἰξ φιϊᾶεπι αἰπιρζοίίει εἰ {άΐἱοέΐσε 1ιδιΥΎα- 

εγισιέ ἀεπαγίιπι ππππιεγπι; φμϊάαπι αμίεπι ρεν ἐγπογαπέίαπι αιιδὲ διωιέ οἵ 

πιοπιῦπα επ ιέγεγε Πιαδεπίία Γαἴδιυπι εΥΥΟΥΤ6 πιιιΕΥΙΠΙ (ἐτόλμησαν καὶ ὄνομα 

ἀναζητεῖν ἔχον τὸν ἐσφαλμένον καὶ διημιαρτηµένον αριθμόν). δεᾶ ᾖ8 
φωᾷεπι «ιά εἰπιρίίοίίετ εἰ θἴπε πιαζία Ίιου Τεοειιιέ ανδἰίγαπεω υεπῖαπι 

ἄανί α ἄεο. .Θιοίφιοί αιέοπι βεοιιάμπι παπεπι οἰογίαπι δαδιιπέ ποπαῖπα 

οοπέὐπιεπέία ]αἶδιιπι πετ, εἰ φιιοᾷ α 85ο Γιεν αἀϊπιυεπέιήπι ποπιεπ ἄεῇ- 

πιζεγιιπέ ε9δε ἐῖίιις φιιῖ υεπέγιις εδί, ποπι 8ἴπε ἄαπιπο ἑαῖες επῖεπί, αιᾶρρε 

φιῦ εί 8επιείίρδος εί ογεᾶεπέες ιδί δεάιωεγιπί. Ἐπαπάεπι νετο ΠΙΠΙΘΥΙΠΑ 

χις 5εααΊίαχ αί]απι Τ{ο]λοπίαβ (Ἰά6πι απὶ αποπγπιᾶαϱ): δεσσεπέὲ εξ 5επ- 

ἀεοίπι φγαεσίς Πἱέέεγῖς δἱο Παπέ χις. Θιαε ποίας θοζμίαε πιπιεΙΗΦ δέ; γε” 

ἀαείαε αιίεπι πι πιοποφγαπιπιπι εί ποέαπι ι]ασζωιέ εξ πιωπιεγπι εἶ ΠΙΟΠΙΕΠ. 
1οο φἱφηιίπι Ομ ἱδέέ ὑπέειζέφέέιν εἰ ἑρθίωρ οδἰεπάἰδιη. θὐπιπιᾶο, φιαπι ὅτι 
φεγ{ίαέε οοἶέ εοοἸεδία. Ἰπ 6ΊΤΏ νθτο ΠἹπΙΕΤΙΙΏ ᾳπθπι εί 1ρ81 ταςερῖπααβ 

Ίαθο αἀάῑε Πϊπί 539: οεγίζις εΊΦοΟ εἰ δΐίπε Ρετγίσιῖο εδέ διδίύπεγε ααὐπιρίε- 

ἐΐοπεπι γορ]ιείίαε φμαπι 5αδρίεανί εξ ἀῑνίπανε ποπιύπα φιιαεῖῖεί, φιαπιζο 

ποιζία ποπιύπα ἐπυεπίγέ ροββιπέ Ἰαδεπίέία Ρταεζίοίυπι πετ -- ευανθασ 

επῖπι ποπιεπι ᾖιαδεί ΠΙΗΠΙΕΤΊΙΠΙ ἄε φ11ο φιιαεγ άν, δεᾷ πῖ]τῖ ἄε εο α[ῄ'πιαπιιδ. 

Φεᾷ εέ λατεινοσ ποπιεπι Ἰιαῦεί δεμοεπίογἸπι δεωαφίπία 8εᾳ πιει, εἴ 

υαζᾶε υεγθπαῖε εδ, φιιοπίαπι πιουϊβδύπιιπι Τεθηωπι Ίιου ιαδεί νοσαδιζιπα. 
Τιαξὐπε επίπι διπέ φιωζ πιο γερπαπέ, δεᾷ ποπ ὧι Ίιου πο φἰογίαδύπιιν. δεᾶ 

εἑ τείταν, Ῥγίπια βηῑζαδα Ῥεν μας 4γαεσαξ υοεα[ε ε εἰ ν δογέρία, οπζιπι 

ποπιύπιιπι φιιαε αριιῶ πο ἐπυεπζωπέω πιαφίς Τε ἀἰφηπιπι εδ. Ἑΐο. Τεπι 

Ῥαθς βοπ]ρβῖί Ὑἱοίοσία: δίοιέ ο ἠέεγίς φγαεοί οοπιριέιπι Ίιαδεπέ, 5ίο το 

σοπιρζωγτύιε τειταν ὑπυοπίωπέιω, τειταν ἐεπῖπι πιό πΠΕΥΗΠΙ ]ιαδεί Φιιεπι 

φεπίτ[ες δοΐεπι Ε]οεζωπιφμε αργεϊ]απέ, σοπιρµαέιγφµε 4γαεςε δίε: τ ἔγε- 

οεπέῖ, ε φμπφιθ, ν ἄεσεπι, τ ἐγεεεπέῖ, α Ἰώίπι, ν ϱμἰπημαρίπία, φξ 5ἴπιιή 

ἄιιοῦῖ Πωιέ δεωοεπύζ βεμαρίπία δεα. Θιαπίέπι επῖπι αἰέὐιεί αἆ ἠίέεγας Φγαε- 

σα8, Ἰιο ΠΛΙΠΙΕΥΗΠΙ ΠΟΠΠΕΛΩΜΕ εωρίεπέ; ατιοᾷ ποπιεπ δὲ υεζίε πι ζαἐζπιτη 

εοπυεγέετε, ὑπέε]ζφιέιγ ρε απζρ]γακύπ ἁϊο]τακ, φιιαε {έεγαε Ίιοο πιοᾷο 

σοπιρµαπίέαγ: Ὦ φιάρρε φὐπφεπέέ Πεφιγαί, Ι πο, Ο οεπέωπι, Τι φωζπφμα- 

οὗπία, Ὑ φωζπφιε, Χ ἄεοεπι, φιιοᾷ οοπιριἑαέίς Πέεγίς Γαοῦξ εὐπιζεν 8ε3- 

οεπιέέ δεωαφἰπία 8εω, τᾳ εδ φιιοᾷ φγαεσε δοπαί τειταν, πεπιρε {ᾷ φιιοᾷ ἶα- 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 14.2... 956 

- Ν - Δ -- / -- 

ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὺσ αὐτοῦ γεγραμµέγον ἐπὶ τῶν. τι ὃ οἳο 
- μα ι ω ας η 1, 15 

µετώπων αὐτῶν. 3 καὶ ἤχουσα φΩγὴ} ἐκ τοῦ οὐρανου ὧσ φΩ2ὴ 1ῷ,ο 
ε ’ - Ν ς Ν - / τσς ο τν 

ὑδάτων πολλῶν και ὧσ φΩνή» βροντησ µεγαλησ, και { φώνη ἡν 

ᾖκουσα ὧσ κιθαρφδῶν κιθαριζόντων ἐν ταῖσ κιθάραισ αυτῶν᾿ 

ἔἴπο ἀἰοίϊέω ἄῑο]ιικ, πο ποπιῦιο Φε) απέζρ]ιγαδῖπ επγεβδο ὑπέεϊ[φύπιιιδ 

Απζιο]ιγιδέπι --. Ιεπι ἱπυσπίπιιιδ ἴπι φιιοᾷαπι οοᾶΐσε 4Ίαεσο αντεµοσ, ομῖ- 

ὅτι οοπιρµίαξίς Πεν ἐπυεπῖες Πιπιεγπι μέ 5έρτα, α τπτ, 1 φιζπηιια- 

οὐπία, τ ἐγεσεπέῖ, εηΙπημ6, µ. αιαάγαρύπία, ο δερἑιαφιπία, σ ἄπισεπέὲ, φ1αε 

αὐπιιῖ δεποσπέέ δοπαρϊπία 5εω δεσιπάωπι 4γαεσοδ |Γαοὐιπέ. Ίδεπι αἴια εἴιιδ 

ποπιεπι Φοέ]ίσε φιιοᾷ Φε} δε ἴϊφιεῦτέ, 1 εδέ γενσήρικοσ, «πιιοᾷ εσᾶεπι πιοᾷο 

αγαεοῖε έέενίο σοπιγιέαῦίς, Υ {γεδ, ε φζπηιε, ν φἩζπηιαφύπία, σ ἄιισεπέέ, 

πι οείο, ϱ οεπιζιτη; ν ἄεσεπι,  υἱθίπέϊ, ο δερἑµαφίπία, σ Τέεπι ἄπισεπέί: φπαθ, 

αἱ ο ἀἰοίωπι εδέ, φεωσεπέὲ δεααφἰπία 8ε3 Γαευπί, ἈἰπαϊΗίεν ἀθ αντὲ- 

µοσ αϊδᾳαθ ποπαϊπίθας αἆ Ἠ. Ι. δοσ]Ὀῖέ Ῥνίπα, Τεπι Απά ὧσ ἐν γυμνα- 
σίασ τε λόγω πολλά ἐστιν εὑρεῖν, κατὰ τὸν μµακάφριον ἱππόλυτον καὶ 
ἑτέρουσ, ὀνόματα τὸν ἀριθμὸν τοῦτον περιέχοντα, προσηγορικά τε 
καὶ κύρια. κύρια μὲν οἵον λαμπέτισ, τειτάν, ἐκ τοῦ τείνω καϐ’ ἱππό- 

λυτον, λατεῖνοσ -- βενέδικτοσ -- προσηγορικα δὲ κακὸσ ὀδηγόσ, παλαι- 

βάσκανοσ, ἄληθὴσ βλαβερόσ, ἀμγνὸσ ἄδικοσ εἰα. ΒἰπηΗίεν Αιο. ΟΕ 
εΐωτα Οχ5/14 πὈἱ αᾱ Ἐεςὴ. 4, ὃ 4ε βεματῖο ππππεΓο βοσῖΡίζασ ἐπείπερ 

ἐστὶν ὁ ἀρυθμὸσ οὗτουσ πάθουσ σα σιω καὶ κακώσεωσ τοῦ σωτῆροσ 

τῇ ἕκτη ἡμέρᾳ πεπονότοσ καὶ ἐν τῇ αποκαλύψει ἰωαάννου τοῦ ὀνό-- 

µατοσ τοῦ Φηρίου τὸν χὲς' (πια]α ἀεθβί ς’) ἔχοντοσ αριθμό». Φιαῖρας 

αἀάῑί Βποίπατε ΠἩΊΠΘΥΟΡ δαέίαπη 1π Ἐ2αςΠῖο]Ι5 εο1οῖρας. 

ΧΙΥ. 1. ιδον οππι Α80 Τ. 14. 96. 99.... ς Τμη ειδον οππῃ ΝΡ αἱ Ρρ]ει ΟΥ43 

«ΜεΙΠΟτΤ χο]] | το αρνιον οΝπΙ ΝΑΠΟ αἰδὸ οορ 8γν Ον Μεί]μ Ατο...ς (Ξ 
α) Φσ) οπι το οπα Ρ 1. 28. ὃδ. 96. 49. 91. 96. αἱ ατπι ΑΠάΟΙΑΠ | εστοσ 

ουπη ΝΑΟΡ Το. Ιίεπι Ἡ 1. αἱ ρ]α510 Ον Μείι Απάᾶ ο Ό8ν εστωσ...ς 

εστηκοσ οππῃ ϐ6. 8. 14. 49. 91. 98. αἱ πανί ΑπΑΡ Ατα. Τίεπι:τ. 91. εστη- 

χωσ | επιτο: 6 ΟΠΙ το | σιων: 6 ΟΠΙ | και µετ (91. µετα) αυτου βἶπε 
αἀ ἀῑίατα «ΊΠΙ ΔΑΟΡ 3] βαΐ π]α να «ορ αεί ΟΥ Μείῃ Απάὰ Ρ ραν Οσρο:5 

Αποπγπιδᾶς Ῥτίπι αἱ... Ὦ α1ὸ 5γτ Απάζ Ατο αἆά αριθµοσ | εκατ. τεσ- 

σερακοντ. τεσσαρεσ οἳπι ΔΑΟ... ς εκατ. τεσσαφακ. τεσσ. εαπι Ῥ αἱ 
Ρία ΑπάὰοΡ..., Β 1. αἱ Ρ]α Απάῦαν Άτα ϱμὸ’ ... αεί αάά ὕπ[απέες | 

εχουσαι: 14. ΡΙπεΠη αι | αυτου καν το ονομα ΕΠ ΝΑΒΟ αἱ Ρ]ετ (τ. 16. 

98. οἱ το ονοµ.) να τε]] ΟΥ Μείμ ΑπάοπΠ Αγα ΟΥρΣ αποπγπιαας 

Ῥτίπι α] .... ς(Ξ5 αυ Απ) οπι οπι Ρ 1. αἱ 9 | του πατρ. αυτου (99. οἵη 

αυτ.): αθείἩ αἀά εἰ δαποίέ αργές εἴις | γεγραμµενον (29. εγγεγρ.): Α 

Ῥ{αθπη το... 1. καιοµενον (οαῖ 1εαῖοπί Απάζοπι {ανοτο νά!τ) 

8. ωσ φωνην υδ. πολλ. και: 60Ρ 011 | και ὧσ φων. ῥροντ. µεγαλήσ (ἴία εἳ. 

κα, ν οπ µεγαλ.): 28. το. οι { και ή φωνη ήν ἤκουσα «ΠΠ ΝΑΒΟ αἱ 
Ῥ]ει νο «ορ 5στ Οτ5” Μείμότῖ Απάς Αγο αποηγπιδαξ Ρτῖπη 4]... ς (Ξ- 

60 87) και φωνην ηκουσα επι Ρ 1. 98, το. 91. αἱ 2 Απάα Ρ αν, Τήρετα 
8είἩ, Οείεταπῃ ΑπάΡ πί 5ο]ἱεί και ήπουσα φωνησ εκτου - φωνησ - φω- 

γησ -- και φωνησ ηκουσα εἰς, | ὧσ κιθαρωδ. 6ΝΠΙ ΝΑΒΟΡ αἱ Ρ]6Υ εἰς ... 
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5, 9 Ν Σ Νὶ Ν 2 / ” ιά 9 / ” 

ρε (ῷ ὃ Ὁ καὶ ἄδουσιν ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τῶν 
η ” ε 3 Δ / τα 

τεσσάρων ζώων καὶ τῶν πρεσβυτέρων᾿ καὶ οὐδείσ ἐδύνατο μµαθεῖν 

: σὺν ᾠδὴν εἰ µη αἱ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρεσ χιλιάδες, οἱ γο- 
ρασμένοι ἀπὸ τῇσ γῆσ. 4 οὗτοί εἰσιν οἳ μετὰ γυναικών οὐκ ἐμολύν- 
Όησαν᾽ παρθένοι γάρ εἰσιν. οὗτοι οἱ ἀκολουθοῦντεσ τῷ ἀρνίῳ 
ὅπου ἂν ὑπάγῃ. οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπὺ τῶν ἀνθρώπων ἀπαρχὴ 
τῷ Θεῷ καὶ τῷ ἁρνίῳ, Ὁ καὶ ἐν τῷ στόµατι αὐτῶν οὐχ εὑρέθη 

πορν 5,19 μεῦδοσ᾽ ἅμωμοι γάρ εἰσίν. 

ς(Ξ 0 82) οπι ὧσ επη 1. 91. α13 ΑπᾶΡ εἰθαν | κιθαριζοντ. εν τ. μι- 
αρ. αυτων: 60)Ρ ΟΠΠ, Ιἴ6πι ΡΤΙΠΙ ΟΠ εν τ. πιθαρ. αὖτ., ἵνειη ϱ 01 

αυτων 

ὃ. ωδην 8ίπθ ὧσ οΠΤΏ ΝΒΡ α]ά 60ρ 8ΥΥ αεί ασ Οτ3 ΜειμδῖΊ Αγάς είρ 

Άτα Ρνῖπ ... ς(Ξ αὖ ᾧσ) ΠΠ Ρταεπι ὧσ οτι Α0 1. 28. 96. το. 96. αἱ 

να Αμπάς οίῦαν Ἠαγτη | καιίνην: Ἀ αἀά και ήν (8εᾶ ην ἀεπιαπα Βαργα Ἱ]- 

ΏθαΊῃ α.ά 1ρ5ο3) | ενωπ. του Όρονου και: 189. 98. 99. 9Τ. οπι | και (8 
ΑΥΠΙ αάά ενωπιον) των πρεσβυτ. εἰ. Οχ Μείμ είο... 6 ο | ουδεισ: Ἑ 

8. 11. 299. 90, 8Ι. 99. 98. 94. ουδε εισ | εδυνατο οὐπα ΝΑΟ αἱ ἔεγε”ὸ ΟΥ 

Άτα... ς ἠδυνατο εππῃ ΒΡ αἱ Ρ]α Μείμ Απάᾶ ὁΡ (Απάῦαν ου δυναται) 
[ει µη αι εἴ. νρ πῖεὶ εῖα εἰο ... Νὸ Τ. 28. 553 9δ. οπι αν | εκατ. τεσσ. 

τεσσαρεσ: ἩὮ αἱ πια ρµδ”, 1. εκατον κ’ ... πἲ µιαν Ρο τεσσαρεσ (6ου- 
τοχ]ΐ κο), 6 ΟΠ1 τεσσαφρεσ | τεσσερακοντ. ΕΠΙ ΔΑΟ ... 6 τεσσαρακΣ οπΠη 
Ρ Αα] Ρ]6Γ αἰο | απο τ. γήσ: αείἩ αἀά 4ε/ριῖ 

4. οὗτοι εισιν ον μετα αἴο αἳ. ΟΥ" Μεί]θτΊ Απάοτηἃ Αγο Τεγί195 αΓη 21 

ΟΥρ114- 916 οίς: Α νρεοὰ (αρ 609) αεἰμαί οπ1 ουτοι εισιν | ουκ εκολυν- 

Φησαν: Τατίτε 6τη 5 Ἠ[εγεοἨ! Πο]ν1ά φεθπιεπία 8ιια ποπ οοπῳύιανε- 
Τιπέ | ουτοι 8εο 8ἱΠ6 εισιν 6ΝΠΙ ΝΑΟΡ 1. 28. 98. απη Βασ] Ἡ α1]ασλπα (Τέθπα 

νρο]ο ἀαιηϊά {οἱ 11ρ55 ή δεφιπίη) οορ (1ὲ απιιζαπέες) ατπι ΟΥ ΑπᾶΣ 
ε(ῦαν (ΑπιουςίΣ 6οσ11 Ῥ5-Α{ΠΙΔ{641 πι νσςΙε) ... ς (400) αἀά εισιν οπτα 

8 αἱ ΡΙεΥ [1 α18έἨπὰ Αγγ Μείῃ Απάς αἱρ ΆΑτο ΟΥΡΡΙ5 Ρεῖπι | ον ακολου- 
. Φουντεσ (Μείμ -ησαντεσ): Ἀ οπη ον. ΒἰπηϊΠίθυ (νιὰς απίε) νοῦ]ε ἆε- 

ν πιὶᾷ 1ο] εἰο εορ | οπου αν ΕΜΠΙ ΝΑΟΡ 1. 6. 28. ὁδ. 96. 8988. 49. το. 5Τ. 
91. 96. αἱ πανί Τπράαπερϊδί αρ ΕιςΒἰδίδ,11Ο Μοείμ Απάσπα.,, Ἡ Τ. 8. 

14. 29. 90. 81. 59. 4Τ. 48. ὅ0. 99. 985. 94. αἱ πηατί ΟΥ Αχθ οπου εαν | 

υπαγη ΟΠΠ ΝΒΡ αἱ Ρ]εν ΟΥ ΠαράππερΙδί Μείμ Απάα οΡ Ατο (Γ,αράππ 

ϱΡ αἰο: ἦν γὰρ καὶ ἔστι γνήσιοσ χριστοῦ µαθητήσ, ἀκολουθῶν τῷ 

ἁρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγη). Ίτεπι νΏ ΟΥΡΟΙ5 α] «ιοσιππφε {εγέέ (Ίαχον Παχ]” 
αδίεγζέ); οοπίτα Απιργςδί Ετίπι φἹοσιύιῃ. νααξ ... 1π Τί υπαγεν 6ΙΠὰ Α0 

τ. 16. 28. 96. 8τ. Απάῦᾶν | ἠγορασθησαν 8ἵπε αθ ἁῑίαπι οΙΠῃ ΝΑΟΡ 1. 
98. 90. 96. το. 9τ. 96. αἱ νο οορ ατπι ααί]ᾗ Ον3 εἰ ΜαΙθτὸ ΑπάΟΠΙΠ 

Ῥβ-Αιμ]αι τν. Τ. 8. 14. 99. 91. 98. αἱ ρ]11β859 Αγγ ατθ Αγο ΡΤΔΕΠΙ 
υπο ησου | απο των ανθρωπων εἴ. Ο1ΡΙ5 Μειμ ΑπάΟΠΙΠ Ατο (Ῥνῖπη 

Ργαείατί{ ουτοι ηγορασθ. ἳἼ8ᾳ τω αρνιω αἳ 5ᾳᾳ4) ... ο ο | απαρχη 

ΕΠ ΑΒΟΡ αἱ Ρρ]εγ νο «ορ 5Υγτ ΟΣΡΙΣ Μείὴμ ΑπάΟπΙΙ Ατο... κ 16. 99. 
απ αρχησ, Ἰέετι π{νἰ αθίΏ (Υπ η οοπεγρεείη, ΡΕΙΡΕΗΡ ἀἄεί εἰ αθηῖ) | τω 

αονιω εἵ. ΟΥ Μείῃ είο ... (ποπ Πες) ῥταεΙη εν 

᾿ 
| 

ι 

| 
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ϐ Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόµενον ἐν µεσουρανήµατι, 8, 15 
ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον εὐαγγελίσαι ἐπὶ τοὺσ καθηµμένουσ ἐπὶ 19,1 
τσ γῇσ καὶ ἐπὶ πᾶν ἔθνοσ καὶ φυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ λαόν, 
Τ λέγων ἐν φωνῇ µεγάλῃ᾽ φοβήθητε τὸν Φεὺν καὶ δότε αὐτῷ δό- 

5, εν τω στοµ. αυτ. ουχ ευρεΘθη οΙΙΠΙ ΝΑΟΡ 1. 98. 96. 49. Τὸ. 91. 95. 96. 

81 νρ 57τ αὖπι ΟΥ5 οἰώδ Μείμόῖ5 ΑπάΣ Ρ Όᾶν αποηγπιαῖξ α]... Β 9. 6. 
τ. 8. 14, 99. 890. 91. 99. 90. 98. αἱ39 «ορ ααἰΠμαίς (οκ πβα Ππρααθ) Απάς 
Άτα ΑπβΡεος πιετ3 ουχ ευρ. εν τ. στο. αυτ. | ψευδοσ πι ΝΑΒΟΡ αἱ 
Ρ]πβ46 νο τε]] Οτο Μείμ Απάς Ρ 0αν Ατο Αιβῥθςς 1ΠΕΥ3 αποηγιΙΣΗΕ 
α]... ς(Ξ5 αὐ Βᾳ) δολοσ ο. 1. αἱ ραπεῦ]ά Απάᾶ | αμωμον: Τ. αμωμητον 
[γαρ οππι ΝΕ αἱ {εγο ΟΠΙΠ ΥΡ6Ι9 απ” ἀεπιῖά Πατ]” {οἱ 1ρ86: «ορ 5ΥΤ 
81ΠΙ αθϐ ΟχΡΙ5 Μοαίμ ΑπάΟΙΙΠ Αγο Ῥ5-Α{ΠΙαί 647 Ἠαγπι ... 99 Τη οπῃ 
ΟΙΠΏ ΑΟΡ 19. απ” [ι Πατ!” Ίπχον 11ρβή- ὅ. οπιπ]αομπῃ ΑπάΡαΥ (17. οτι 

αμ. εισιν, Ααρβρέσο π1θς φμζα ἴγγεργε]επαίθί]εν δαπέ) | εισιν 5ἶπο αἀἀῑίατα 

οπ1η ΝΑΒΟΡ 1. 4150 (ρτε απι [α Ἠαχ] {ο] οπαπ]ασηπα ϱ0ρ 8ΥΣ αγπΙΖΟἨ αθίἩ 

ΟσΏῖς Μείμ Απάᾶ Ρ Όαυ Αιρρεςς πετ Ἠαγπι...ς (ΞΞ οὐ 5) αά ενω- 
πιον του Ὄρονου του Όεου οππα νρε]θ ἀεπιῖά 1ρ88 αγπααδος Ίξεπι 95. 

86. 48. Απάδ Ατο αάά ουτοι εισιν ον ακολουΘουντεσ τω αργιο 

. ειδον 6ΠΠΙ ΝΟΡ αἱ ΡΙεντ ΑπάΔ ὀῬ Άτα... ΤΙ ιδον οεππι ΑΕ Τ, 14. 96. 92. 
Απάῦαν | αλλον πι ΝΟΟΛΟΡ 49. 51. Τ9. 91. 96. αἱ πηιῦ1 νρ «ορ ΒΥ1 

ΑΥΤΏ αθί] Απάα ΟΥΡΣ65 εἰδ15 αποηγπιᾶάς Υ{οτατίπι15θ (ο 6οΙοἨ 655) Μα- 
{θτπ”” (εἆδατβ) ἨἩαγπι; Ἱίθπι 59. 9δ. Απάᾶς ροβί αγγελον ... 6909 αυτα 

ν”Ἡ αἱ Ρ]αδῦδ Οσή16 ΑπάΡ οιῦαν Άγο Απιρίπίςυρ 1οῦ 96ύτ | πετοµενον 
οτι ΑΟ 14. 99. 81. ὃδ. 58. Τ9. 91. 15ο Ον Απάσπιἃ Ατδ...ς ( 60 
97) πετωµενον οππῃ ΒΡ 1. αἱ δαΐ πα... Ν πεταµενον | µεσουρανηµματι 

(1" µεσω ουρανηµατι): 1. µεσουρακισματι ... 8θίἩ πιεζίο οαεζέ εἰ {ευ- 
Ταε, ΑΥ1 ο οαεῖο οίπι δαποιῦπε (ος αἀ 8, 19) | ευαγγελισαι οππι ΑΒΟΡ 

8] Ῥ]εχ ΑπάᾶΡ οἴῦαν Ατα6... Ν 10, 38. 58. 55. 96. 49. 61. τ9. 96. Οτ 
Απάᾶ ϱίο ευαγγελισασθαι :: ευαγγελιζειν Ῥταείει Ἠπηο Ίοσμπα απ 

Άρος 10, 7. (ευήγγελισεν) Ἱερῖίαν: απἰπᾳιαρῖθς Υετο ευαγγελιζεσθαι. 

Ῥγαείθτεα 28. Τ9. Απά8 ῬΥβ6Π ερχοµενον. | επι τουσ 6µΠΙ ΝΑΟΡ 5ῤ. 
96. Οι416 Απάο, 1Ώετε ΟΥΡ26: μέ αππιπίἑατεέ ερεγ ἐε'γαπι εἰ 8ῤΕΥ 
ΟΠΙΠΕΒ παίίοπες αἵο (οἱδ1” ευαπφεζίνανγε δεἀεπέίθι8 διρεν ἐε'/απι εἰ ὕτι οπι- 

πο είς), Ἰξεπι Μαἴετη”” αἱ αὔπιπέίαγεί 8ιἱΡεΥ ἐεγταπι ΕΥ ΟΠΙΠΕΒ θἷο ... 5 
ΟΠ1 επι οππα Β αἱ Ρ]εγ ΑπάΔΡ αν Ατο... 98. 9Τ. τοισ καθηµενοισ. 
ΒΙπηϊ]ΐίεν νο ΟΥΡρΣ15 (ν1άε απίθ) αἱ δεὔεπέίδιι. | καθηµενουσ οππι ΝΒΟΡ 

8140 νο Ον Απάς ἑείΡ Αχο ΟΥΡ513 (νίᾶε απίθ) Ἠανπι...ς ( 6ὓ β, 

5εᾷ 9’) Τιπεᾶ πῃῖπ κατοικουντασ ουπι Α 14, 28. Το. 99. αἱ Απᾶξ Πο- 

ηγπιδις γήρνατίπι, Τίεπι 1. 86. ΑΠΑΌΑΥ τουσ καθηµενουσ τουσ (56. 
και) κατοικουντασ. | και ἔπι παν ΤΠ ΝΑΒΟΡ αἰ όν νς στ ΟΥ Απάς οἱρ 

ΟΥΡ264- 513 (Μαΐετη νὶάο απηίε) Ἠαγπι (ρταείετῖὲ Ῥτίπι Ἠππο ᾳποαπα 
νεχβαπι)... ς(-- αὖ 52) οπιεπι επι 1. 98. 96. Τ9. αἱ οορ ΑπάΣ είθαν 
Άχθ 

. λεγων οἶπι ΑΒΟΡ αἱ {εταῖ (Τ. ροβί εν φω. µεγ. Ροπ) νρεῖθ ἔι ἀεπιῖά 

Ταχ] {οἱ 11ρ58 α] «ορ 8Υπι ΑΠΑΟΠΙΠ Ατο αποηγπιᾶᾶξ γ{σνατίτα (π01 απ{θ) 

«εως {5 60 Β2) λεγοντα οτι 1. απι αἱ]ασμπα 01916 Ο0Υρ512 Μαΐετηζή 

΄ 

οσο 

- 

-ᾱ 
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α΄ 5 : σ σ- -ᾱ . .ν 

ξαν, ὅτι ἠλῦεν ᾗ ὥρα τῇσ κρίσεωσ αὐτοῦ, καὶ προσκυνήσατε τῷ 
/ Ν Δ -- 

αδμν ποιήσαντι τὸν οὐρανὺν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν Βάλασσαν καὶ πηγὰσ 
ὃν ὁ1, 9 « ’ ο ο) 2 ν 

Ῥωιά»ι γδάτων. Ὁ Λαὶ ἄλλοσ ἄγγελοσ δεύτεροσ Πκολούθησεν λέγων' 
ει 2, Δ « / ο 1 ” 2 - - -- 

ἔπεσεν ἔπεσεν Ῥαβυλῶν 1 µεγάλη, 1 ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς 
23 2 -” / / Δ ” Ν ο ά ” 

πορνείασ αὐτῆς πἐπότικεν πάντα τὰ ἔθνη. 9) Καὶ ἄλλος ἄγγε- 

εκ Ν ΟΠ | εν φωνή ΟΠΠ ΔΒΟΡ αἱ οπηπὖῖ ΟΥ ΑπάΟΠΣ γα... 19 οπι εν 
οππ Α, Ιίεπ νρ ΟΥΡ τε]] (νΕ πιαφπα Όοοε, 5εᾶ ΟΥΡ Μαΐειι Ὑϊρνατίπα 

φοοε πια/πα) | φοβηΘητε: ΟΥΡ’5ἱ (ποι. 16ιηδ13) Ῥτίπι Μαΐενη πιεζιίέε 
Φοίζμβ (οοπίτα νο ΟΥΡ513 αποηγπιδας γ]ρυατίπα {ὐπιείε 5ἶπο ροίζ1θ), εᾱ- 
ἀῑίᾳπα Ῥσίτη ο,ωέ οδἰεπώζεγαί ἐἴζωπι {επιρογὶ αγἰϊσιιῖεπι -- αϊεοιέ Ρος." | 
τον Όεον 61Ώ1 ΝΑΟΡ 1. 28. 49. το. 91, 95. 96. αἱ απι {απ «ΟΡ ΒΥΥ ΤΠ 

Ον Απάσπιἃ ΟΥρΡΙ5 Ῥείπι γήρνασμα,,, Ρ΄’ σον κυριον ο. Β αἰ”ὸ νρε]θ 
ἀεπιίά Πατ] 1ο] 1ρβς α1186Ἠπ1 Αγο αποηΥΠΙΔΗΡ Μαίετη ἨἩαγπι | αυτῳ 
δόξαν: 28. 98. δοξ. αὖτ. | κρισεωσ αυτου: 1. Τ. οπι αυτου | τω ποιη- 

σαντι ΕΜΠ ΝΑΟΡ 1. Τ. 16. 18. 96. 96. 98. 99. 49. 91. 95. 96. αἱ (βοἆ Τ. 

ζ 16. 18. 98. 99. Ῥτασπι αυτο) ΑπάςΡρ αν... Ὦ αἱδὸ ΟΥ Απάᾶδ Ατο αυ- 

τον (ΟΧ οπη) τον (ΕΣ οπι) ποιησαντα | και την θαλασσαν οππι ΝΕ αἰ ο 

{ετο ΟΥ ΑπΠάΟΠΠ Ατα... σ(- αὐ Β7) Ἰπ ΤΙ οπι την ουπι ΑΟΡ 1. (η. 

Φαλασσασ) 6. 95. αἲδ ... 96. νρε]ε [ια 11ρ8ή" 5 λατ] (που. 1ἴ6πη αππι 
ἀαπαῖὰ {οἱ 11ρ86: οπιπ]αομπι) γπρνατίπι Ῥτῖπι Μαίθιη Ἡαγια (πο Ἰέθπι 

Ο0ΥΡ:64) οπι και | πηγασ υδατων: 14. 99. τασ πηγ. των υἱ. 

8. αλλοσ αγγ. ὃευτεροσ (6 -ρον) οσπι πζέον 6. τ. 9. 10. 1τ. 18. 28. 9π, 

40. 46. 49. το, 91. 96. αἱ ὃ «ορ 8ΥΥ ΑΤΠ ΑπάΡ οἱ (β’) Όαν, Ίίοπι 96, 
ΟΠΙ1680 αλλοσ ... Ώπ Τϊ αλλ. δευτερ. αγγελ. οππι ΑΒ 1. αἱ {εγεὸ Απάδ 
είό Ατο Ῥπίπ... κ 96. αλλ. δευτερ. (5ἱΠο6 αγγ.)...ς αλλοσ αγγελ. 
(δίπε δευτ.) οσπι 14. νρ αοίῃ αΠΟΠΥΠΙΔΗ8 | ηκολ. λεγων: αἩ 115 νετὈίβ 

κ γαπδ]]αῖέ αἆ αυτοισ λεγων ν. 9. Βαρρ]ον]έ κό, | επεσεν επεσεν οι 

ΑΡ 1. 28. 96. ὁτ. 4Τ. 49. το. 91. 96. α]νί νρ πι] Αγγ αγπι ΑπάΒ εἰρ 
Άτο ΑΠΟΠΥΠΙΔΙΕ Ῥτίπι α] ... ΝΟΒΟ αἱ Ρ]ιβ50 οορ αείἩ Απάᾶς αἴδᾶν οσα 

επεσεν α]ίετατα | ῥαβυλων: πια]ο ς9 1624. βαβουλων | η μεγαλη οστα 
ΝΟΑΒΟΡ αἱ ήῦ (1. ή µεγ. βαβ.) νΕ πι11ὸ «ορ 87Υ Άππι ΑΠάΟΙΩΠ αποηγιηθαξ 
Ῥτίτῃ αἱ... ς(Ξ- αὐ Βᾳ) η πολισ η µεγαλη επι ὃ αεί) Ατο (εκ εοἀ]ςςῬ) 

| ή (ροβί μεγαλη) εκ του 6πῃ ΑΟ 26. 98. 94. ὃδ. 98. 61. 90. 95. νο 5Υτ 

ΥΠ αθἰ]ιαί; Απάό αΠΟΠΥΠΙΔΠΡ Ἠαγπι...ς οτιεκτου επι 1. 96. α)ἳ 

Απάξ 6ἱρ Ατθ... ΑΡ’ εκ του ΟΙΏ ΝΕΒΡ αἱ Ρ]1β50 ΠΙ110 6ορ (Απ Ε0) 
Ῥτίπι, ῬΒὶο 6ΠΊπῃ Τη: ἆε υπο Γογπέσαἑϊοπίς εἴις δἱζογιιίέ οπηπι66 ΦΕΠίΕδ 

Ῥτίπι νοτο οεοίᾶἰέ εεοία Βαῦηίοπ ία πιαφπα α υἴπο ἴγαε Γογπϊσαξίοπίς 
8µαε. ΝΙΠΙ] αάάῑξ Ἡ. 1., Ῥοβίθα ἵπ οοπι ἀῑοϊε: -4 υἴπο Γογπῖσαζίοπῖ 8µαέ 

οεοἰζεγιιιέ ιηίυεγβαε φεπίέεΒ (οί αἂ εεοϊζεγωπέ Ἱπ[α πο) | οινου: αἲπῃ αᾶᾶ 

ὑπεύνίαπίε | του Θυμου (οί. ναο]θ απ αἱ Ρ]6ι Αποηγπιᾶαξ Ῥτίπα είς): 1. 

96. ΑπάᾶΣ (Ἰπν{{ο «οπι) {α αἱ18οἨπα τη 110 Ῥτίπιόοπα (αβετὲ 191 Τ]]α νετρα 
ᾳπαθ πιοάο αἀδοτιρβίπηιδ: απίθα Υογο, πὈί Ίρβα αροσα]γρβί5 νετρα ἆαῖ, 

ἴγαε ποπ. οπι) Οαµβ8Ίοᾷ (ΊΊθετο: 5οπ1ρΙέ οπΊπι φιιαε υὔπο Του ηϊσαξἰοπῖς 1πι- 

ΦΙεία οωπι δις ρεγζ δεῖ εγγογί ογαριζαπι αιιδέἰπεδαἑ) οπα, Ἠϊπε 99 | πορ- 

νενασ πξ ΝΕΑΡ είο .... Β0 αἱ ποργιασ | αυτησ.... Β 9. Τ. 29. α5 ταυ- 

τησ | πεποτικεν (φοίαυΐ νο ΒΥτ ΑΤΠΙ αθί1 ΑΠΟΠΥΠΙΔ1Ε: 1110 Φίδεγιιέ): 



αι. ᾳ .. 4, συ. ή Ἱ ή .. . ο σα αμ η κ κ σ - 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 14, 11. 9509 

λοσ τρίτοσ ἠκολούθησεν α᾿ τοῖς λέγων ἐν φωνῇ µεγάλη εἴτισ προσ- 
πυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν εὐιόνα αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει χάραγµα ἐπὶ 

τοῦ μετώπου αὐτοῦ }ὴ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ, 10 καὶ αὐτὸσ πίεται 
ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ Θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ κεκερασµένου ἀκράτου ἐν τῷ 
ποτηρίῳ τῇσ ὀργῇσ αὐτοῦ, καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ Θείῳ 
ἐνώπιον ἀγγέλων ἁγίων καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου. 11 καὶ ὁ καπνὸσ 

τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰσ αἰῶνασ αἰώνων ἀναβαήει, καὶ οὐκ ἔχου- 

σιν ἀνάπαυσιν ἡμέρασ καὶ νυκτὺσ οἱ προσκυνοῦντεσ τὸ θηρίον καὶ 
τὴν εὐιύνα αὐτοῦ, καὶ εἰ τισ λαμβάνει τὸ χάραγµα τοῦ ὀνόματοσ 

Νο 19. οορ ΕΕΙΠΙΕΟΠΙ (ν]άο δηἱθ) πεπτωκαν (15. -πεν) | παντα τα οππι 

ΝΟΑΒΟΡ 1. αἰδ (6εᾷ 98. Τ9. ἦσ πεπύτικε τὰ ἔθνη πάντα. Π]αά ἥσ εἰ. 

41 αἱ.) ΑπάοπΙΙΠ Ανα... ς οπι τα οπῃ 

9, αλλοσ αγγελ. τριτοσ ΟΙ ΑΒΟΡ (Ν6 αλλ. αγγ. ηκολουθ.. τριτ.) α1δὺ απο” 

{ι οπιπ]ε Άτα {ο]νῖ ϱορ 57Υ αχ Απάσπα,,, ς(-- 6) 91) τριτ. αγγελ. 
οππη 2 νρεῖε ἀεπιά (αἱ απ”. Π1ρβή- δ. απφεῖ. ἐεγέίις) αεί Άτα ΟΥ ΡΣ5" 

Ῥχΐπι (ἨΠαγτη εξ ἐεγέτιδ δεειέιις εδέ) ... 9)’ αλλοσ αγγελ. εαπι 1. 14. 93.1 

19, πὶ] πὶςὶ αγγελ. | αυτοισ εἰ. Απάσιια Αχε ΟΥΡ... Α Ῥεϊπι αυτω | ευ: 

6η | προσκυνει (898. -νησει) Δπίε το Θηριον (ο 95. τω Φήριω, Α το 

Ὁυσιαστήριον, 14. το ποτηριον) οππι ΝΑΒΟΡ αἱ Εετεῖῦ πηῦὸ νρ «ορ ΥΣ 
ἈεῖΏ ΑΠ ΑΠάΟΠΠ Αγο Ρτῖπι αἰ...ς (- αυ Β4) το ὅηριον προσκυν. 

σπα 1. αἱ 2 | την εικονα (Τ. 99. 96. τη εικονι) αυτου: 8ἱο εξ. ΟΥΡΥ5: 111" 

364. 508. 9 τ. ει. αὐτων | χαι λαμβανει οἳ, ΟΥΡ ... 0 14. οἱ] και 
χαραγµα: 28. 9δ. 96. 9τ. Το. 96, Απάς Ῥταεπι το | επι του µετωπου: 

Ν επι τω µετωπω | αυτου Ροβί χειρα: 14. 99. οπι 

10. του Όεου αἴ. ΟΥΡ25: 111: 364 Ῥτίπι (πες α]ῑίετ νο πι5θ): 14. 989. 93. 

αυτου | εν τω ποτήριω ΕΠΙ ΝΒΟΡ αἱ Ρ]εσ νρ τε]] Απάσπιπ Ατο ΟΥΡ 41 

ε.. Ἡμπθὰ π]Ώ εκ του ποτηριου επι Α Τ. 16. 89. | τησ οργησ: Α την 
οργην | ῥασανισθησεται «ΠΠ ΔΒΟΡ α] Ρ]ετ νρ ΒΥΥ αὖπι αεί] ΑπάΟΙΙΝ 

το ΟΥΡ Ρτΐτπῃ αἱ... ]μπθᾶ πἩ βασανισθησονται εἶππι Α 8. 14. 96. 93. 
| αγγελων αγιων ΟΙπῃ 8ΟΡ 98. 93. 96. (96. αγιων αγγελ. αγιων) νρε]ε 

τη {πα {οἱ 11ρ55 αἱ 5ὗτ ΟΥΡ523: Ίεπι ΑΠάΌΔΥ ναδ]ία Ι8έἨτη «γγ. και αγίων, 
οί 14. αγιων αγγελων ... 6 των αγιων αγγελ. οππι Β αἱ Ρ]εχ Ίαχον Απάᾶ 

8οΡ Αγ ΟΥΡρ955- 111: 364 Ῥνίπι ... 60’ ΤΙ των αγγελων ουπι Α 26. πιῦδ 

νρπιθ (αρ 630) «οΡ, Ἰέοπι αἀάϊῑίο αυτου αθεμαίὈ,,, αππι του Θεου | αρ- 

γιου: ΒΥΥ Όρονου . 

11. του βασανισµου: ΤΠ ΟΠ | αυτων: Τ. 16. 99. 41. 43. 49. Ατο Ηρλή- 

αυτου | εισ αιώνασ (Ν αάᾶ των) αιωνων 6Ηπη ΑΒ 3] ΡΙ6Υ νς τε]] Απάς 

είδαν ΟΥΡ Ρτῖπι αἱ... ορ 1. Τ. 14. 28. Τ9. 92. Απᾶᾶ οίρ οἰδοτῃ Ατο 
εισ αιωνα αιωνοσ (δῖς ο 28. Τ9., 56ᾱ 1. Τ. 14. 99. Απά Ατθ αιωνων) | 
αναβαινεν Ροβέ αιωνων (-νοσ) οππι ΝΑΒΟΡ 1. 6. Τ. 8. 14. αἱδθ απη {α 

ἀεπιῖά Ίπχον 11ρς5: (είδ:) Πατ] {οἱ οπιπ]ᾶεΏπῃ πηῦό Αγχ ΑπάΟΠΙΠ Αχο ΟΥΡ 
111. 361. 935, ς (-- 0 Β) απίθ εισαιω. ροῦ οππιὸ υρ Ηρβή’ «ΟΡ Απ 
Οψρῖὸ Ῥτΐπι Ἠαγπῃ | 98. ηµερασ κ. νυκτοσ αναπαυσιν | το Όηριον εἰς: 

1εχ σι (28),Ί 

Ῥα 74 (76), 9 

Ώᾳ 84, 10 

19, 10 
19, 11 



1ο, 9 

1,19 
ῶαηυ ᾖ, 19 

900 14, 12. ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΟΑΝΝΟΥ 

3 ” ὦ-ὅ « Λ - « ΄ - 

αὐτοῦ. 12 ὧδε ᾗ ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν, οἱ τηροῦντεσ τὰσ 
3 Ν - - λ Δ / 3 - λ ω 
ἐντολὰσ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν πίστιν Ἰησοῦ. 19 καὶ ἤκουσα φωνῇς 
3 ος . / Α κ Ἡ Ν 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσησ᾽ γράψον᾿ µακάριοι οἱ νεκροι οἱ ἐν κυρίῳ 
3 ’ , . κά 

ἀποῦθνήσκοντεσ ἀπάρτι. να, λέγει τὸ πνεύμα, ὕνα ἀναπαήσονται 
κ τῶν κόπων αὐτῶν" τὰ γὰρ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ µετ αὐτῶν. 

Νο Ν ΔΝ Ν Δ ’ 

14 Καὶ ἴδον, καὶ ἰδοὺ νεφέλη λευκή, καὶ ἐπὶ τὴν νεφέλην καθη- 
κό Έν 3 ο’ Ν ] - 

µενον ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου, ἔχων ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτου στέφα- 

96. 96. τω Θηριω και τη εικοχι αυτου... Ἱ. πῖ] πῖςί τη εικονη | το.χα- 

ραγμα: 1. ΑπάΔΣ οἱ το 

19. ή υπομονη «Πι ΔΑΒΟΡ 1. αἱδὀ (14. η δε υποµ. των αγι. εστιν’ ὦδε) 

ΑΠάΟΙΠΣ,, ς οπι }} 6η 2 Ατθ (οκ οοᾷ]ςςὃ), 1ἴειι ΑΣΙΑ 6ΥΥ | οι τηρου)- 

τεσ (85εἆ κ 96, ὃδ. 95. των τηρουντων) 8ἵπε ὧδε 6ΝΠ ΝΑΒΟΡ αἱ ὸ νρ «ΟΡ 

ΒΥΥ αείἩ Απάς Αιςο (14 ααοᾶ «οηνοπῖέ Απάζοιι ϱί Ατοζοπι) Ῥγίπι α).... 

ς(- αὐ 5σ) ῥταθπη ωδε οππα 1. Τ. 49. το. 91. αἱ ΑπάἜΦΡ ὑαν | του 
ὤΨεου: ΥνβΠι5 αρ αὐ εἴις... 1. ΑΠΑΡ οπι | ἵήησου: 98. Τ9. ΑπάΒ νησ. 
Έριστου, ὃτ. 49. 91. 96. του νησου 

19. εκ του ουρανου απίθ λεγοιυσησ 6ππι ΑΒΟΡ αἱ Ρ]εΥ παῦῦ νε τε]] Απάᾶς Ρ 

ραν Αγο Ῥυϊπι 4]... κ 98. Απάᾶ Ροβί λεγουσ. (58. Απᾶδ Λεγ. μοι) Ροή 

ΙΓ λεγουσησ 8ἵΠθ µοι Ο1ΠΙ ΝΑΒΟΡ α1ὐ5 απι ἔα 11ρ5ῦ: 6 οπιπ]8εΒπ ορ 5ΥΥ 
αεί Απάζ Ατο Ἠαγπι...ς ( αὐ Αα) αἀά µοι ουπη 1. 28. 96. 98. 49. 
τ9. 91. 96. πιδὺ νφε]ο ἀεπιῖὰ {οἱ ατπι Απάξ Ρ δαν Ῥηϊπι | εν κυριω οι 
ΝΑΒ α] οπιἩΣΙ πηδὺ νρ εἴο... ΟΡ εν χριστω, 8ΥΙ ἔπ ἄεο |. απούνησκοι- 
τεσ: «ορ }ΕδΙΥΠΕΠίΕδ | απαρτι: ηες απίθ πες ροβῖ Ἱπίεγρριπέ ΝΑο εἴς; 

οτη εἶδ αααε ρταεςεάιπί εοπῖαης 91. 96. 9Τ. αἱ δαΐ πια; ουπι οαἵδ 
ααθ 5οαπαπίαγ Ἡ αἱ Γογαδῦ, Εἰίαπη νρεᾶᾶ νατῖαπί; οᾶξ]θ οοπ]αηρἰ{ οι 

8εαα., Ἰέθπι {1 παδὸ, Ἰΐθπι 1ρςδ. απιοᾷο επἰίπι ἴαπι αἰοῖ. Ἑ ἤαπα Ἐτίπι 
αοάεπι πιοᾶο 5θ6ραγαί 5επίεηίίαβ. Οοπίτα Άτε: ἡ σύνταξισ οὕτωσ. τὸ 
πνεῖμα λέγει γράψον ἀπάρτι. | ναι (85. 96. 96. αἱ και) λεγει ουη 

Ν6ΑΟΡ αἱ δαΐἑ πι πδὸ νο οίς ... Βθ. τ.8. 14.49. αἲ3Ό λεγεν ναι... Ν πι 

ναι | αναπαησονται οΙΠΙ ΑΟ; Ἱέεπι Ἡ 1. αἱ Ρ]1510 Απάῦαν (εή ατα Αγ) 

αναπαυσονται ... ς αναπαυσωνται επ Ρ αἱ ρ]α ΑπάΣΟΡ | εκτων 

κοπων: 14. 99. απο των εργων | τα γαρ (εί. 0’) εππι ΝΑΟΡ 16.26. 98. 

96.νς 5ντ Αιρεῖν ἀθί209 Ῥτίπι αἱ... ς Τί τα δε επτη Β αἱ Ρ]ετ ΑπάΟπΙΣ 

Άτο; 110616 ΑΤΠΙ αθίἩ; 60οΡ ΟΙ εορι]απα 

14. και ιδον οππι ΑΒΟ Τ. 14. 99. ΑπάὓὈαν (οπι και 8ᾳ) ...ς και ειδον οµΠι 
Ρ αἱ Ρ]ει ΑπάδΕΡ Αγο ... Ἀ οπι | καθηµενον οµΟιΟΝ ΟΙ ΝΑΒΟΡ αἱ» 
νο «οΡρ Απᾶσ Ατθ αποπγπιδαξ (θεζεπέεπα Πζζωπι ᾖοπιπίθ) Ῥτίπι αἱ... 5 

(Ξ αὖ Β) καθηµενοσ οµοιοσ επι 1. Ἱ. 49. 91. αἱ Αιιᾶᾶ είρ | υιον 
οπι ΝΑΒ 9. 8. 9. 11. 19. 14. 9Τ. (28. υιων) 90. 91. ὃ9. 989. 41. 42. 50. 

το, 99. 94. 98. (:: ο 1, 18)... ς Όιω επτῃ ϱ 6. Τ. 9δ. αἱ δαΐ τηὰ ΒΥΠΟΡ5 

154 ΑπάσπιἩ ΑγΑ, Ίΐοπι νο Ῥείπη (αποηγΠΙΞΗΕ ν]άε απίς)... Ῥ 26. Όιου, 

1. υιοσ | εχων οππι ΑΒ 1. 6. αἱ Ρ]αχ (96. ο εχων) Απάξ Ρ Όαν Ατε, Ίέεπι 
κος εχο» ... Αἲ 19. 26. 91. 28. 99. 49" το. 96. εχοντα (58. εχοντι) | 

επι τησ κεφαλησ 6ΠΙ ΝΒΟΡ αἱ Ρ]ιβῦὸ Βγπορθ]δ Απάσπια Άτα... 



ΑΠΟΚΑΛΥΡΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1418. 991 

μμ πμ ΝΟΗ ΠΠΙΡΡΙΙΣΡΗΕ 
90Ν χρυσοῦν καὶ ἐν τῇ χειρὶ αυτοῦ δρέπανον ὄξυ. 15 καὶ ἄλλοσ 

ὤγγελοσ ἐξ[λθεν ἐκ τοῦ ναοῦ, κράζων ἐν φωνῇ µεγάλῃ τῷ καθη- 

µένῳ ἐπὶ τῇσ νεφέλησ' πέµψον τὸ δρέπανόν σου καὶ Θέρισον, ὅτι 
ᾖλθεν ἡ ὥρα θερίσαι, ὅτι ἐξράνθη ὁ θερισμὸσ τῆσ γῆσ. 16 καὶ 
ἔβαλεν ὁ καθήµενοσ ἐπὶ τῇσ νεφέλησ τὸ δρέπανον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν 

γζν, καὶ ἐθερίσθη ἡ γή. ΙΤ καὶ ἄλλοσ ἄγγελοσ ἐξηλθεν ἐκ του 
ναοῦ τοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ, ἔχων καὶ αὐτὺσ δρέπανον ὀξύ' 18. καὶ 

ἄλλοσ ἄγγελοσ ἐξγλθεν ἐκ τοῦ Θυσιαστηρίου, ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ 
τοῦ πυρόσ, καὶ ἐφώνησεν φωνῇ µεγάλῃ τῷ ἔχοντι τὸ δρέπανον τὸ 
ὀξὺ λέγων᾽ πέµψον σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ καὶ τρύγησον τοὺσ βό- 
τρυασ τῇσ ἀμπέλου τῇσ γῇσ, ὅτι ἤχμασαν αἱ σταφυλαὶ αὐτῆς. 

ΤΙ επι την κεφαλην ομπι Α 8. 28. 99, 90. 98, 40. 51. το. 98. 94. 98. | 

ΈΖρυσουν: 98. χρυσεον 

16. αλλοσ αγγελοσ: 51. 38. αγγελ. αλλ. | εκτ. ναου: Α Ῥοπ Ροςί κραζ. | 

γαου (Ν αε{]ι αάά αυτου) ... 1. π. 19. 16. 28. 98. 49. τὸ. αἱ α]ϊα στα 
ΑπάᾶΣ Ρ Όᾶν (5ε ποπ αἰΗπρῖί Απάςοπι) ουρανου | εν φων. µεγαλ. οπα 

ΝΑΒΟΡ α] ρ]αβ”0 νο ΒΥΥ ΑΠ ΑΠάΟΙΙΠ ΑΘ... ΡΕΠΟ... ς (-- συ Βᾳ) 

εν µεγ. φωνη «πι 32, 564 1. εν µεγ. τη φωνη, Ἰτετα «ορ | οτι ηλθεν βἶπε 

σοι Ο1ΠΙ ΝΑΒΟΡ αἱ ρ]αβῦ” νς τε]] Απάζ είρ Αγε Ῥτίηῃ α]... ς(Ξ αὐ Β) 
αἀᾶ σον οσα τἜ αἰνί... 1. 19. 1Τ. 96. Απάᾶξ εἴῦβΥ σου ... ΒΥΙ 01 

πεµψον το ὄρεπ. σου πδᾳπε ο καθ. επι την γεφελην ν. 5ᾳ | Θερισαι 
(0) οππη ΑΒΟΡ αἰδὺ ἔεγο ΑιιάοπιἩ ΑγΘ...ς του δερισαι εαπη 99. 49, 
91. 98. 96, αἱ, Ι{επι Ν 9δ. του Φερισμου 

16. ΑΥΠΙΖΟἨ ϱΠ1 νετβΙτης 1. ἐταπδί]ξ αΏ επι ρτίοτε αἆ α]ἴετατα: ΥΤ ΟΠι 

(αἲ Ίαπα ποία{απη ο5Ώ) ο χαῦθημ. επι τ. γεφελησ | επι τησ νεφελησ ουπι 

ΝΑ 16” 96. 98. 4Τ. 9Τ. ΑπάξΡ Όᾶν.,.,ς ΤΙ επι την νεφελην οἵτη ΟΡ αἱ 
Ῥία Απάζ Αγοα... Β Τ. δ. 19. 14. 99. 99. 94. επι τη νέφελη 

1τ. Οπι νετΒιπι 14. 90. | εξηλθεν: Ὦ ηλθεν | του εν τω: Τ. 40. οπι του 
| εν τω ουρανω: 6 οἵη τω | δρεπανον: «ορ οἰαᾶζηπι, ἴτεπι Ὀϊ5 ν. 5ᾳ. 

18. εξηλθεν οµπῃ ΝΒΟΡ α] οπιηῦ{ νᾳοΙο ἀαπιῖά 158 {ο] «ορ τε]] Απᾶξ 6 Ρ 
Άτο Ἡαγπι ... Ίμῃ οἱ ΟΠΠ Α ΑπάΡᾶΝν απι {ι οπιηΙᾶομπη ΑηδῦΏ πρ. Τέετα 

Ῥτῖτη απ Ἠαβαεί: επι εί αἶἴιξ απφεῖζιδ, Πιαῦεπβ Ροίεδίαίεπι (ΟΥΗ188Ι5 εκ τ. 

Φυσιαστ.) | εχων Αἶπε αγ{ίοι]ο επι ΝΒΡ αἱ οπΙηὖ] Απά Ατα ... Ίωῃ ΤΙ 

ο εχων οπτη Λο. Εβατη νρ φιἱ ]ιαδεῖ, ἵτεπη ΒΥΥ | εφωνησεν Αἶπε εν 6ππι 

ΝΑΒΟΡ αἱ βαΐ τι ΑπάαΡ αν .., 6. Τ. 9. 14. 99. αἲξὸ Απάς Αχο αἆά εν 
| φωνη οππι ΝΑΒ 91. 98. 96. αἱ νρ ασπι 5Υχ αείμαί Ἠαγπι...ς Τί 

Ίραυγη επι ϱ 4] Ρ]εχ «ορ Απάσπιπ Ατο | λεγων (ΝἨ οπι ν): 14. 99. οπι 
|. ΑΥΠΙΖΟἨ 01 πεµψ. σου το ὃὄρεπ. το οξυ και | σου το δρεπανογ: κ το 

ὀρεπ. σου (39. σου το ὃρεπ. σου), Ἰέεπι νρ εἴο Γαἴεεπι ἔπαπι | βοτρυασ: 

28. τ9. Απάῦαν βοτρυσ ... 98. βοτανασ | τὴσ αµπελου: ς (πο Ιέθπα 
σε 6)Ρ 5) οπι εππῃ 1. | Ίκμασαν (Α ήχµ-) αι σταφυλαι «ἨΠΙ ΝΑΟΡ 1. 
Τ. 28. 98. 49. Το. αἱ βαΐ πια νς 8ΥΥ αείὮ Απάᾶξ ΡΡαν Ἠαγτη (Ρεῖπῃ ΡΓ86- 

{θτῖέ ποηπ]Β1]; Ί{επα 60Ρ ΟΙΏ Οτι 118ᾷ γησ)... Ρ΄ Τϊ ἠκµασεν ή στα-- 

1οπε] 8, 19 
(8) 
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1 19 καὶ ἔβαλεν ὁ ἄγγελοσ τὸ δρέπανον αὐτοῦ εἰσ τὴν γῇν, καὶ ἑτρύ- 
Ἐκ σε, γησεν την ἄμπελον τῇσ γῆσ καὶ ἔβαλεν εἰσ τὴν ληνὸν τοῦ θυμοῦ 

τοῦ θεοῦ τὸν µέγαν. 30 καὶ ἐπατήθῃ ἡ ληνὸς ἔξωθεν τῇσ πόλεως, . 

καὶ ἐξηλδεν αἷμα ἐκ τησ ληνου ἄχρι τῶν χαλινών τῶν ἵππων, ἀπὺ 
σταδίων χιλίων ἑξακοσίων. 

ΧΥ. 

-ν ος ο” ο - 2 -- Δ 
19, 1 1 Καὶ ἴδον ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ µέγα καὶ θαυμαστόν, 

φυλή ουπι Β αἱ50 Απᾶς Ατε | αυτης οἳπι ΝΑΟΡ 1. 28. 98. 49. Τ9. αἱ πια 
νο αεἰμαίς ΑπάΣ εἰῦαν Ἠ]εγζβεμό Ἠαγπι... αΡ΄ Τ{ τησ γησ ουπι ΕΤ. 
αἱ ρ]αβδῦὸ Αγγ Απάς ΆΑτε 

19. εβαλεν Ρτὶ 6ππΏ ΝΑΒΟΡ είς... 9. τ. 9. 29. 8”. αἱ39 Απάς Ατο εξεβαλ. 
| ειστην γην οππι ΑΒΟΡ αἱ ἴθ6τθ ΟΠΙΠ ΑΠάΟΠΙΠ Αγ6... Ν 98. 9Μ. επι 
τησ γησ | εισ την λήνον (6 αλωναν) εἳ τον µεγαν ΟΠΠ ΑΒΟΡ 6. 8. 14. 

29. 51. 99. 99. 40. 41. 49. 48. 49. 49” 50. 90. 99. 96. αἱ Ατε. ΟοπΗτ- 

ΤΙΔΏΕ ΘΑΠΙ 16οίΙΟΠΕΠΙ αποηγπιᾶας ε{ Ῥτῖπα πιεί Ὅπι ἑογοιζανί (8ΠΟΠΥΤΗ 

ουσίαν) ἴναε ἄεῖ πιαθώπι. ΑάάΙί ΑΠΟΠΥΠΙΔΗΕ: Ποπ 1η {οτοι]ατ ταρ- 

παπα, 56 ἵρβαπα παῖθίξ 1π ἔοχσπ]αχ, 1 οδί 5αρετραπι απεπιααα’'. Ττεπι 

Ῥτϊπι: ,,ἀἰεεπᾶο ἴτας ἀεὶ 5επεπ{ῖαπι Ἠϊο ρτο ἴτα ἀεῖ ροβαῖ{, απατα β- 

ῬοχῬο ἀῑσΙε Ἱπβ]οίαπα, 4πθπι δΙδπι ΠΙΑΡΠΙΙΩ νοσαῦ, Τα, Ἱπααίέ, Ἠαπιὶ- 

Παβδί δἷοιέ να]πογαίαπα 5αρετριπα: παπι Μογοιίαγ, βῖοιί αταεοα 6χθπι- 

Ρ]ατία εοπϊπεπέ, {οπαϊηϊπί βοποχῖ Ῥοβιίέ, αεί πιαθπιπυ ππαβδοι]1ηῖ””. 

Ασποβοῖέξ ἑογοιζαν εἴϊαπι Ὑϊοίοτίη: {επι Ηαγτα απὶ Ἱαβρθί: ὕπ ζασιιπι (Βἱο 

νο), αἀάεις: ,,Ωπὶᾶ Ῥετ ζαουπι βἶνε, αξ α]ἷα ἰαη5]Μ1ο Ἠαβαί, ἔογοιίατ 

πίθ]Ηρ]ίαν π]βῖ' οἱο... ς (-- αὐ Β7) εισ την ληνον αἳ την µεγαλην 
ουπι να τ. 28. ὃδ. Το. 96. αἱ ΑπάΔδ6Ρ. Πσθι 1. 91. 94. 9τ. 98. αἱ Απᾶ 

Ῥαν εισ τον ληνον εἰ τον µεγαν ... 12. 94, αεί ὙπΠοίοτίη οπι τον 

Μεγαν 

90. ἠπατηθη: 1. ετιθη | η ληνοσ: 16. 96. 98. 91. 97. 98. ο ληνοσ | εξω- 
Θεν οππι ΑΒΟΡ αἱ49 αγπι Απᾶο Ατοϊσε,,,ς(-- αὖ 5) εξω οπι α 1. 28. 

88. το. αἱ Απάξ Ρ Όαν Αγθζοπι | εκ -. 45. 98. εκτου | χιλιων (απι" 
οπι) εξακοσνων ς 26. διακοσιων) οππι ΝΟΑΟΡ οἴς. Εἴθπα Β 6. 8. 14. 28. 

98. 99, 91. αἱ αγ ... Απᾶ8 χιλ. εξακ. εξ, Ἰέεπα το. αχς' . Οἱ Απάζοπ, 

απὸ χιλίων δὲ καὺ ἑξακοσίων σταδίων προϊοῦσα διὰ τὸ τῆσ πονηρίασ 

αὐτῶν τέλειον' ἥ χιλιὰσ γὰρ ἀριθμῶν τελειότατοσ. ἑξακοσιοστῷ δὲ « 

ἔτει τοῦ νῶε τὴν ἁμαρτίαν ὕδατι κατακλυσθεἴσαν ἔγνωμεν' ἓξ δὲ ὅτι 
τὴν ἐν ἑξαημέρῳ γεγενημένην ατίσιν τοῖσ πονηροῖσ καθ ύβρισαν ἐπιτη: 

δεύµασιν᾿ ἐργασίασ δὲ ὁ τῶν ἓξ ἡμερῶν αριδμὸσ σύμβολον, ἐν αἷσ η] | 
κόσμοσ συνέστη. 'Πϊπε Ἱβίίατ οτέα Ιθείῖο Τ9. ΑπάΣ. Ο{ εἰ. βεἴἩ εἰ Πι- 

αἲέ αἆ ἄεσεπι εἰ δε δἑαίίοπιες (1. 6. πα] Πατ]. 

ΧΥ. 1. ιδον οαπι ΝΑΒΟ Τ. 14. 92. Τίεπι νν. 9 εἰ 5. οχοερίο Ν, ααῖ Ρἱ8 
ειδον ... ς Ίμῃ ειδον οππι Ρ αἱ Ρ]ε; ΑπΠάΟΠΙΠ Ατο | εν τω ουρανω: 8ΤΠΙ 
Ἰ0Ἠ οπῃ { Θαυμαστον: 14. 92. Φαυμασιον 
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3 ε ἃ ” πλ « Ν 4 3 ΄ σ 3 3 ωα 

ἀγγέλουσ ἑπτὰ ἔχοντασ πληγὰσ ἑπτὰ τὰσ ἐσχάτασ, ὅτι ἐν αὐταῖσ πρι 
ς - -- Ν / [ὁ / [4 η 

ετελέσθη ὁ θυμὸσ τοῦ Θεου. 3 καὶ ἴδον ὧσ Φάλασσαν ὑαλύηῃν τὸ 
Ν ” ” ΔΝ -- 

μεμιγμένην πυρί, καὶ τοὺσ νικῶντασ ἐκ τοῦ Θηρίου καὶ ἐκ τῇσ εἰκό- 
- Ν -- - ” ιά ” ” νὰ 

νοσ αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματοσ αὐτοῦ ἑστῶτασ ἐπὶ 5, 9 
Ν / Δ ς / 2 ιά ο ” Δ 

την θαἆλασσαν τὴν υαλίνήν, ἔχοντασ κιθάρασ τοῦ 9εοῦ. ὃ καὶ Εν αι 
” . - η - - πι . 

ἄδουσι τὸν ὡδὴν ΙΠωυσέωσ τοῦ δούλου τοῦ Οεοῦ καὶ τὴν «δν ΤΣΙΗΟ(Ι11) 2. ν ἠ ή τν ο τμ (118), 1ή 
ος ΑΗ) ) ὃ / Ν λ Αν. ση / ς 

του αρνίου, λεγοντεσ᾽ μεγάλα και Θαυμαστα τὰ ἔργα σου, κύριε ὁ 
λ « / ο ) Ας ερ Δ ο ας ον « 

θεος ο παντοκράτωρ" δίκαιαι και ἀληθιναι αἱ οδοί σου, ὁ βασι- 
- πι. , 2 - 2 λ / 2 16, 7 

λεὺσ τῶν ἐθνῶν' 4 τίσ οὐ μὴ φοβιδῇ, κύριε, καὶ δοξάσει τὸ ὄνομά  Τοχτοιι 

1. πληγασ επτα: 98. 81. 98. Τ9. ΑιιᾶΣ εἰρ επτ. πληγ. ... 96. 91η επτα | 
εν αιταισ: ΙΤ. 98. Τ9. Απά8 οἰθαν εν ταυταισ 

9. τδον εἰ ς Ίμη ειδον, νὶὰο αἆ ν. 1. | υαλινην ριῖ: 19. 91. 35. 98. 49. 91. 

96. 96. 98. υελινην, 29. 91. υελλινην. Τίεπι 5ες Ίοο Τ. 19. 90. 98. 49. 
91. 95. 96. 9δ., Ἰίεπῃ 29. 9Τ. αἱ απίε | νικωντασ 6. ΝΑΒΡ αἱ ΟΠΠ οἱο... 

Τἱ νικουγτασ επι Ο:: ο αἆ 2, Τ εί 11. | εκτου ὤπηριου καν εκ (κ π. 

16. 98, 99. οσα, Ίΐεπι ΒΥΙΠΙ) τησ εικογοσ αυτου και ΟΝΙΠ ΝΑΟΡ αἱ βαέ 

πηι νΡ «ΟΡ 8ΥΥ αθί] ατπηζάἆ (αγΠΙΣΟΗ ΟΠ καν εκ τσ εικ. αυτ.) ΑΠ 4 ΟΡΙΏ 
Άγο Ῥτῖπι Παγπι ... Β 14. 99. 8135 εκ τήσ εικονοσ και εκ (98. οἱι) του 

Θήριου αυτου και | εκτου αριθµου ΕΠ ΝΑΒΟΡ αἱ Ρ]ιβῦδ νρ «ορ ΒΥΥ 

ΑΥΤ 86{Ἡ Ῥχίτα (εἰ δαμεγείαπίθο υἰζί εος φιιὶ ἄε δεκίία εἰ ἴπιαφίπε εἴιβ 

υὐοίογίαπι ΓεΥ} οί, πὶ] Ῥταείειεα) Ἠαγπα ...ς(Ξ- 0 Βᾳ) Ρι86π1 εκ του 

χαραγματοσ αυτου επ 1. ὁδ. 96. Το. αἱ (5εὰ 1. αἱ Απά Ατε αάά καν 

Ροδί αυτου) ΑπάΑ ὀΡ (5δεὰ ΑπΠάΣοπΙ ΠΟΠ {απρῖ) Ατο (τοβρίοῖε οί 

6οπι) | κιθαρασ 81πε ατἰ]σπ]ο 6πΙΑ ΝΑΟΡ αἱ Ρία ΑπάαςΡύαν,,, η 9. π, 

8. 29. 95. 98. 4ὐ. 8Τ. 94. 9τ. αἱ Απάς Αιο Ρτασι τασ | του 8εου: 
ΡΣ86Π1 κυριου 

ὃ. και αδουσιν πδᾳ δουλ. του Θεου (ει. ΟΥΡ513): ο οτι ῥτορίεχ ὁμοιοτέλ. 

| αὖουσιν:  ΑπΠπάΡ αὀοντασ | µωυσεωσ (Ρε 99. 90ὔ. αἱ Απάς ασ” 

-σεοσ) ΟΙ ΝΑΒ 1. αἱ50 [οτε ΑΠάΔΟΡ...ςσ(-- αυ Ἀσ) µωσεωσ ουπι Ρ 

98. 3] πια Απάῦαν Αγο | του δουλου οΙΙΠΠ ΝΑΡ 1. 38. 98. 91, 96. α]1ο 
Αμάσπς,,ς ΤΙ οπι του ουπι Ὦ αἱ ρία Ατο | ο ῥασιλευσ οπΠῃ ΝΟΑΒΟΡ 

ε{ο (κοῦ 80, οπι ο) .... κ” 18. 29. 4Τ. 90, 98. βασιλευ | των εθνω» οππι 

ΝΕΑΒΡ 1. 6. Τ. 8. 14. αἱ ρ]α5”ὸ «ορ ααἲ] ατπι ΑιιάοπιἩ Αγο ΟΥΡΣ15 Απιὸ 
Π4 τοἙ 3,110 Ῥτίπι (οπιπίιπι ϱεπέζωπι) ... 56 (-- 0 Β1) τ. αγιων ουτη ὃ 
γιάοείατ εοπἹρεπά115 5εοιζογιπι αἱ βαποίογµπι οοπ{(αδΙ5 οτίΠΙη 6556... αἲ 

ο 18. 96. νβε]θ έα ἀεπι]ά {οἱ οπιπ]δέ]πα ]1ρς ΑΥΓ ατθ αΓΠΙΙΙΟΤης Ἡπγπι 
3] τ. αιώνων, Ἰάᾳπο αὐ΄ (:: εκ 1 Τῖπι 1, 17) 

4. τισ: ὅθ. και τισ | ου µη: Ἀ 9ὔ. ΟΙ µη | φοβηθη 5ἶπε σε ΕΠΙ ΑΒΟΡ 1. 
19. 14. 96. 45. Απ. το. 93. απι {α ἀσπι]ά {οἱ οπιπ]8εἈπῃ ϱ0Ρ αθΕΕ ΑΥΠΙ 
ΑΠάΔ Ρ Όαν ΟΥρ515 Ρεῖπι αἱ... ς (000) αάά σε οσπα 6. Τ. 8. 29. 98. αἱ 
Ρία νρ-]ε 11ρ88 Αγγ Απάς Αγο Παγπῃ. Τίοπι Ν 96. σε απίθ ου φοβ. | κυ- 

ριε: 14. 99, ἀθπιῖά αὖπι ααἰμαίν ΟΥΡ Απιζιάτες 51Ο Ῥτίπη οπι, Ἠϊπο 

ἀΡΦ... ορ αγθ χυριοΥ (ροβίεαςπο 818 το ονοµ. αυτου) | δοξασει (α9΄’) 
ΕΠΙ ΑΒΟΡ αἱ] ρἱη5δ15 Ανα... ς δοξαση ουπι κ 1. τ 8.99. 88. αἱ Ρ]ι Απιά 

ΤΙΡΟΗΕΝΡΟΡΕ, Ν. Τ. Εά. 8. 6098 
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[έά / 4 ᾳ . Ν .ῇ ος Ν / 

σου; οτι µοχοσ οσιοσ, οτι παντα τα εὔνι 11ςουσιν και προσκυγ1/ 

ο / ο Δ ιᾗ / ) / 

σουσιν ἑγωπιόν σου, ὅτι τὰ δικαιώματά σου ἐφανερωύησαν. 

"η ” 2 ” ΔΝ -- 

μαρτυρίου ἐν τῷ οὐρανῷ, ϐ καὶ ἐξῆλθον οἱ ἑπτὰ ὤγγελοι οἱ ἔχον-- 
Β 

ὧπ 

6. 

ρα κ Δ Δ - 2. Δ 3 ’ « Δ -- -- - 

Ὁ Λαι μετα ταυτα ἴδον, καὶ ἠνοίιγή ο ναῦσ τῇσ σκην]σ του " 

Δ ς Ν Ν - ο. 

ὰ τεσ τᾷσ ἑπτὰ πληγὰσ ἐκ τοῦ ναοῦ, ἐδεδυμένοι λώον καθαρὸν 

1/1 1 οσιοσ 6πΠι ΝΑΟΡ 1. 98. 96. 58. Τ9. αἱ νο (Ρ4ιϐ) Απάα οἴθαν Αγε 
ΟΥΡ Ρτῖπι αἲ.... αὐ΄ αγιοσ οσπι Β 6. Τ. 8. αἱ ΡΙαβ40 Απάς αἱρ: ἁσπιῖᾶ 
φαποίμδ εί Ρίμβ 8, 5ΥΧ δαπούιι εδ εἰ ἴπιδύβ, ΑΥΤΑ δαποίις εἲ ἄἶφπις αζογατί 

ε.. 6ΟΡ ΟΠΙ οτι μον. οσιοσ. Ῥιαείετεα αἀᾶ ει 10. 96. ὅπ. 49. 95. 96, 

ΑΠάΡ, ταση ει 98. 4Τ. Τίεπῃ να-1ο οἰσᾶᾷ Ρ]ε Απιῦ (που ΟΥΡ) Ρεῖτη αἱ 
Γ παντα τα εΘνη οπΙι ΝΑΟΡ 1. αἱ βαΐξτηι Υρ ϱ0Ρ ΑΥΠΙ ΥΣ 36{ῃ (φιο- 
πέαπι ἔπι -- εξ 5ιιρεγ ΟΠΙΙ6Β (επίες εἰ Ώγοδίεγηεπέ 5ε εἰς) Απά8 Ρ ῦαν ΟΥΡ 

ΑπιΡ Ῥτίπῃ αἱ (Αγο παντωσ τα εΘ.ή, ππἀςαβ) ... Ρ’ παντεσ οἳπι Ἡ 

ϱ,τ. 14, 99. 45. α150 Απᾶσ | ενωπιον σου: Α 96. ατπι αεἰμαἲῦ αᾶά κυ- 
ριε:: ν]ὰο απίο | οτι τα δικαιωμ. σου είς: Ἀ οτι δικαιωμ. ενωπιον σου 
εφαν. 

«μετα ταυτα: 0 µετ αυτα | τδον εαπι ΑΠΟ Τ. 14. 99. ... ς Ἰωῃ ειδον οι 

ΔΡ 1. αἱ Ρρ]ο; ΑπάΟΠΙΏ Ατο | και ήνοιγη ΕΠΙ ΝΑΒΟΡ 1. αἰ”ῦ ΒΥΥ αἲπι αε{] 
ΑΠάΟΠΙΠ Λίο... ς(Ξ αὐ Β2) κ. ιδου νου. 6η Υς «ορ (οπιββο και) 

ΒΠΟΏΠΥΙΙΔΗΡ Ῥγίπῃ αἱ 

εξηλθον επι ΝΑΤ Τ(ΑΞ --λθεν ιἱν1)ΗΡ αἱ οπιηῦ1 ΑΠΑΟΠΙΑ Άγο,.. ΤΙ εξ- 

ηλθαν οππι ο | οι εχοντεσ οππῃ Α0 αἱ Ρ]η5ῦ5 ΑπάΣ οἱό Ατο απ... ς 

(5 αὖ Βα) οπι οι (ροδΐέ -λου) εππι ΝΕΡ 1. 48. Τ9. αἱ ΑπᾶΡ οἱῦαν; πες 

εχρτῖ νρ οἵο (Λαδεπίςς) | εκτου ναου ΕΠ ΝΑΟΡ 1. Τ. 28. 29, 96. 45. 4Τ. 

Τ9. 94. (ροπ απίο ου εχοντ.) 95. αἱ νς 8ΥΥ αοίἩ (αάά αυτου) Απά Ρ Ραν 

(εοπνοπΙοπ{θΥ «ΟΠΙΠΙ) ΑΠΟΠΥΠΙΣΗΕ Ρείτῃ 4], Ἰἴεπι 6οΡ (ὖπ ἐεπιρίο απίε οι 

εχοντ.) ΤΙ (ροβί ενδεδυµ.) ... 10. 49. 91. 96. εκ του ούφανου .... αὐῦ 
ΤΠ οἵη «11 Ὦ α150 Λπᾶο Αγο (ἸπνΙ{ο οοππῃ) | ενδεδυµενον 6Π1η ΝΑΟΡ 1. 
8] δαΐ πια νρ οἱο... Β αἱ ρ]ᾳ550 Απάό Αγο Ργασπι οι ησαν | λινον (1 
14. 19. 99. 9Τ. λινουν, 96. ληνουν, . ληνον) κπαθαφρον «ΗΠΑ (Ν ν]άα 

Ρο) Ρ αἱ Ρ]οι νρεῖο (Τ,ευτας Πε(επᾶμπι εδέ 11ο, εω φπιο Πέ υεδίες Πἱ- 

πεαθ, ποπ Ἱαρίᾶς, εα «ο υεβδέέ Π1εγὸ πεφισιπιέ) 8Υν ἃππι Απάσπη Αγ 

ΑΠΟΠΥΠΙΞΙ5 (ὑπαιεὲ {πο ππιιιζο). Ἱέεπα νὰ παθαρουσ λινουσ, οοΡ ὔγοιπα- 

απιίσξὲ υεκέίῦως Ιἰπέεί βρζεπαίαίς, Ίέεπα Ῥτίπι (υεδίέ ἔἰπίεα πηιπάα εἰ 

σαπαᾶἰἄᾶα. }ογεοαξίο αξβδοῖεί ὧν Πἰπίεο Πφιιγατί.) οἳ ,,α]1ε, ἰταηδ]αΜίο”. αρ 

Ἡαγιη (ν]ᾶς Ρο»)... μπ λιθον καθαρον οππι ΑΟ 98518 48. 90. απι ἔι 

ἀθπιίᾷ {οἱ 11ρᾳ5 οπιη]αεπα ο4ἆ αρ Απά (λίνον ἢ λίθον καθαρόν, καθὰ 

τινὰ τῶν ἀντιγράφων ἔχουσι, διά τε τὴν τῆσ φύσεωσ αὐτῶν καθαρό- 
τητα καὶ τὴν πρὸσ τὸν ἀκρογωνιαῖον λίθον χριστὸν ἐγγύτητα). Οἱ εἰ. 
ἨΠαγπα (αἳ οῖαπι Ώοὰ οἱ ΑΠΡ): »,υοθίδά ζαρίας ηιπᾶο εἰ οαπαἑᾷο”. ἓ. ε. 

ογιαϊἑ εἰ απιἰοίἑ ἄοπιίιο ἴεσι Οιγίφίο, ἡιωία εἰζιᾶ: Οπιπιεν φωῖ δαρεζιαιἑ 

εἰς ΟΠιγθέυπι ἴπᾶιςείθ. «ιωὲ ὄεπε ζαρῖς ασ, «πιο εἰεοιὶ οὔγοιπιζατιέγ 

οἱο, Ύ6] δἱ Ἱασαπιή5: ναβί( ζαρίζιῦιις πηιάίς, κἰοιέ ὅπι φϊζιδάαπι ο. 
σεξ, Ρε ]ιος [αρίαες ἀεδί/παπέων υὐἰμίες αἴο. «Αῑία ἐγαπεζαξίο ιαδεί: 

υεδελέ ἐύπιο πιο, γεν φιιοᾷ Ρι11έαδ υίαε”' εἰς. Οοπέετιπέ αἲ λιθον 16ς- 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΊΣ ΙΟΑΝΝΟ)) 16, 2. ϱ05 

ο} . . - ” ΔΝ 

λαμπρὺν καὶ περιεζωσµένοι περὶ τὰ στ; ζώγασ χρυσᾶσ. ᾖἵ καὶ 
αν -- / ; 2/ αἱ ς σα / « Ν / 1σ 99, 9ἱ 
ἓν ἕ τῶν τεσσάρων ζώων ἔδωκεν τοῖσ ἑπτὰ ἄγγέλοισ ἑπτὰ φιάλασ «ο 

- ’ - -- - -- - - Δ ον 

χρυσᾶσ γεμούσασ τοῦ θυμου τοῦ Θεοῦ του ζῶντοσ εἰσ τοὺσ αἰῶνασ 
- ’ Δ / ε - .- / ”- 

τῶν αἰώνων. ὃ καὶ ἐγεμίσθῃ ὁ ναὺσ καπνοῦ ἓκ τῇσ δόξησ τοῦ 
- Λ -” -- 4 Δ - Γ:56, : 

Θεοῦ καὶ ἐκ τῆσ δυγάµεωσ αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶσ ἐδύνατο εἰσελθεἴν Ἠν χω 1ο 
3 Δ Δ 3/ ω ει ς Ν Ν ζω ιά Ν 3 /’ 

εἰσ τὸν γαὸν ἄχρι τελεσθώσιν αἱ ἑπτὰ πληγαι τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων. 

ΧΥΙΠ. 

, - τω ο 5 Ν 
1 Καὶ ἤκουσα μεγάλης φωνῇσ ἐκ τοῦ γαοῦ λεγούσησ τοῖσ ἑπτὰ Ἡντ-ιο 

νο. Δ Ἵ ΄ - - - 

ἀγγέλοισ᾽ ὑπάγετε καὶ ἐκχέετε τὰσ ἑπτὰ φιάλασ του Όυμου τοῦ τη, τ 
-- - Δ - { - ] λ ’ 

Φεοῦ εἰσ τὴν γῆν. 2 Καὶ ἀπγλθεν ὁ πρῶτοσ καὶ ἐξέχεεν τὴν φιά- 

Ποπεπα Επ. 98, 19: παν (Α παντα) λιθον χρηστον ενδεδεσαν, σαρδιον 
καν τοπαζιον εία ... αεἰλαῦ (ρα εἰ Ἰιοίᾶα) ατὲ οπι | λαμπρον (8 

λαμπρουσ) 519 οορα]α 6ἨΙῃ ΝΑΒΟΡ 1. αἱ Ρ]1β59 απι ζα ἀθπι]ά 1185: {οἱ 

οπιπ]αοἈπα ϱ0Ρ 5ΥΥ ΑΠάΟΠΙΣ Αιο...ς (-- 0 Βσ) Ριαεπι καν οτι 9233 

3139 νρο]ε Ηρ5ή" δ' αγπι αεί] Ῥεϊπι Ἠαγπη | και περιεζωσµ.: 1. (οπιῖ5δο 
και) περιζωσµενον | περι (28. Τ9. επι): 1. 19. 81. ΑπάᾶΑ εἰρ (αξ, οοπΙπι) 
οσα - 

Τ. και εν εκ (αἱ. πθ): νἲ 1. π. 19. 16. τὸ. 90. αἲπι Απάᾶ Ρ δαν οπη ε | επτα 
φιαλασ: Ἀ {ὰ οπι επτα | Ίρυσασ: ατπι Ῥτίπι οπι (ἴπ Απάζοπι βπσ(ιαέ 

1ες[1ο) | των αιώνων: Ἀ 19, 28. 406. «ορ αἆά αµην 

8. καπνου ΕΙΠΙ ΝΑΟΡ 1. αἱ βαΐ πια νρ ΑπάᾶΡ Όαν Ῥγίπι α] .... Τί Ραθιη 

εκ του «υπ Β αἱ59 Απάό Αγο | εδυνατο «πι ΑΟ 9. 6. Τ. 8. 26. 21. 29. 
80. 91. 99. 58. 49. 50. 51. 90. 98. 94. 9Τ. 98. Απάῦᾶδν Αα ...ς ἠδυ- 

νατο 6ΝΠΙ ΔΒΡ 1. 8] Ρ]α ΑπάΣ ΟΡ | εισ τον ναον: Ἀ απίθ εισελθειν ΡοἩ 

| αχοι: 6 αχρισ ου | τ. επτα αγγελων: Ρ 1. 10. 19. 1Τ. 18. 28. 98. 49. 

το. 91. 96. Απᾶξ Ρ Ὀᾶν οπι επτα 

ΧΝΙ. 1. µεγαλησ φωνησ (49”) επτα ΑΠΟ 8. 18. 14. 51. 49. 99. αἱ ρ]αβ10 
Άτε... ς φωγ. µεγαλ. οτι ΝΡ 1. αἱ Ρία νρ ΑπΠάΟΠΙΠ Ῥεϊπῃ αἱ :: φωνη 

μεγαλη Ώπαο πδᾳαο ἰγεάσεῖος Ιερευαίαν ας {απίαπι ποπ Βποί | εκτου 

γαου Ε1ΊΠΙ ΔΑΟΡ 1. αἱ βαΐ πια ΥΡ αΤΠΙ ΑΠΑΟΠΙΠ (Ρε 6{ΌΔΥ Ῥοβέ λεγου- 

σησ Ροπ) Ρεϊπι α] ... 19. ἀεπι]ᾶ {οἱ 155: «ορ ατθ εκ του ουρανου ({ο] 

Ρο5ί λεγουσησ), αεἰᾗ ε οαεῖο 6 δαποίματῖο εἴιδ.... Ἐ αἱ50 ΑΥΤ (Βεᾶ πο 

ΡΟΙΥΕΙ) Ατο οπι, Ἠῖπο 4Ρ00 εξ ΤΙ οπι | υπαγετε και ο. ΝΑΒΟΡ αἱ Ίοηρο Ρ]α 

.ΝΡ (6ί. απι {απ ἀεπο]ά α) 5ὺτ ααίῃ Απάς είρ ΑτοΡτίπι αἱ... 1. τ. 12. 28. 

96. 49. το. αἱ {ογεῖθ 11ρ53- ({οἱ οπι υπαγ. και) 60Ρ ΑΤΠΙ ΑπΠάᾶ8 ΟΠΙ και, 

μάπο 499 | εκχεετες. ΝΑΟΡ 1. 19. (14. εκκεχετε, 92. εξεχετε) ... ς ΤΙ εκ-- 

χεατε οππη Β α] Ρ]ετ ΑΠάΟΠΙΠ Αγ | επτα φιαλασ ΟΠΠ ΝΑΒΟ αἱ νρ 

ΑΥΓ ατπι Απάς αίρ Ατο Ῥτίπι αἱ ... ς( αὐ Βζ) οπι επτα εἶπι Ρ 1. 98. 

49 το. 91. 96. αἱ «ορ (γ]ήαζας υεείταδ) αεἰὮ ΑπάᾶἜ οἴῦαν 

3. και απηλόθεν πξα εισ την γην εἰ. κό ... κ ΟπΏ (ρτορίεΓ ομοιοτελ.) | 
ο πρωτυσ: 12. 28. 93. 10. 96, το. 81. νσεοᾶ (αρ 9) εἰδίχέ «ορ αγά 

09 Ἡ 



11, 6 
6, 10 

ϱ0ὗ 16. ὃ. ΑΠΟΚΑΛΥΝΨΊΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

2 νι Λ »ν κ ον Δ 
λην αὐτοῦ εἰσ τὴν γῆν καὶ ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν ἐπὶ 

2 {ὰ Ν Δ 

τοὺσ ἀνθρώπουσ τοὺσ ἔχοντασ τὸ χάραγµα τοῦ Θηρίου καὶ τοὺσ 
» ” ’ - 

ποοσκυνοῦντασ τῇ εἰκόνι αὐτοῦ. 
ρα τς ; Ν / .» Ε) 

ὃ Καὶ ὁ δεύτεροσ ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰσ τὴν Φάλασσαν' 
π , σ « - πι ” - 5 

καὶ ἐγένετο αἷμα ὥσ νεκροῦ, καὶ πᾶσα ψυχἠ ζωῇσ ἀπέθανεν, τὰ 
5 ” , 
ἐν τῇ ὃαλασσῃ. 

4 κ ΑΕ / 25- /, Ν / » ” ν ον ΔΝ 

Καὶ ὁ τρίτοσ ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰσ τοὺσ ποταμοὺσ 
͵ ες 3 ο ο ω ο ο - 

καὶ τὰσ πηγὰσ τῶν ὑδάτων ' καὶ ἐγένετο αἶμα. Ὁ καὶ ἤκουσα τοῦ 
9 / - [ὸ ΄ , ὁ ’ στ « ο] Νεα ε ο 

ὤγ]έλου τῶν υδάτων λεγοντοσ᾽ δίκαιοσ εἶ, ὁ ὢν καὶ 0 1, ὁ ὅσιοα, 

αοίἩ Απάα οἰό αάά αγγελοσ. Ο4 Τιοῦταβ: Λη αζᾶας αηρο]αβ, δεᾷ κιιῦ- 

αιάίας. | εισ τ. γην (407) οππι ΝΟΛΒΟΡ α15ῦ νς αγπι Απάς Αγο Ῥνῖπη αἱ] 

ἵωως επι τήν γην ου] 1. 28. 49. τ9. 91. 96. αἱ «ορ ΑπάΣ οἱρ (Απάθαν 

επι τησ 716) (Αγοαζοτη ϱἱ εισ οἱ επι) | ελκοσ χακον και πογηρον: αἲ 
ελχον πουνηρον και κακον, Ἀξ Ροβί ελ, 410 νατβΙΒ οχῖζ, αζά1ά41{ χοσ κα, 

απ Όας τάγβα8 οχβίογβῖς (4πάπῃ κακον Ροβί πονηρον και απῖπιΒανογ[ῖδ- 

«ο8) βαίς Πα Ὀπ]έ ελκοσ ΡΥΟ ελκον ΤΕΡΟΠΕΤΕ | κακον: Α ΟΠΠ; Ιέθπῃ «ΟΡ 
ΑΥΙΏ 8ΘίΠ ΑΠάΡ 6{6οΠΠ ΑΤΟΘΖΟΠΙ 0πῃ κακ. και | επι τουσ ανθρωπ. (αὐ’) 

οαΠ1 ΝΑΒΟΡ α1ὐ5 ΑΥΓ αγπι Απάς Ατο Ῥυῖπι (610εΥ οπιπεβ) ... σειστ. ανθρ. 
(νρ ὅπ ᾖοπιίπεθ) ουπι 1. 298. 49. Τ9. 91. 96. αἱ νε εὐρ (ὔι Ποπιπίῦις) 

Αμπάς Ρ ὑαν Ἠαγιη | τουσ: Τ. 28. 29. 59. Τ9. Απά8 οπι | προσκυνουν- 
τασ απίθ τη εικ. αυτ. 6ἨΠΙ ΝΑΒΟΡ αἱ Ρρ]1550 νρ «Ορ αΓΠΙ ΦΥΥ αθί Απάᾶς 

αθαν (ΑπάδΡ εἰ Τ9. πρ. τήν εικονα αὐτ.) Ατο Ρίτα α] ...ς (Ξ 6ὐ 55) 
Ρορί τή εικ. αυτ. εΙΠ19 (1. Απάδ την εικονα προσχ. αυτου) 

ὃ, και ο δευτ. εξεχεεν: κ οΠ1, 5αρρ]ό | ὅευτεροσ 8ἴπο αἀάῑίαπα 61η ΝΑ 

ορ 18. 95. απι {α ἀειπῖά {οἱ 11ρ85 οπιπ]ασπα αθί] αποηγπιααξ Ῥεϊπ .., 
ς (4009) αά αγγελοσ εππι Β αἱ Ρ]6Υ νρο]θ 6ορ ΒΥΥ ΑΤΠΙ ΑΠάΟΠΙΗ Αγα 

Ἠαγπι | αιμα ωσ (Ν ὧσει) νεκρου: τ. 12. 99. ΑΠάΡΔΥ ωσ αιμ. νεκρου 

εν ἃν 46. ΥΠ ΟΙ ὦσ | ψυχη: Α -χησ | ζωησ (εἰ. ἄ9) «απι Α0 90. 5ΥΥ 

ααίμ.... ς (-- 60 82) ζἕωσα ΕΠΙ ΝΒΡ 1. Τ. 28. 98. 91. 96. αἱ Απάξ Ρ υαν 

Άτθ, Ιίοπι υἴυειδ Υς οορ ατπι... 09 5 οπι σπα 6. 8. 14. αἱ59 Απάς 

Ρτΐπι | τα εν τη ἑππι ΑΟ Απάθᾶν; {επι 96. ΑΥΥ των εν τη... ς ΟΠ1 τα 

απ ΝΒΡ αἱ Ρρ]ει ΑπάΝ ὀΡ Άγτε, Ἱίετα νρ απ Ρεῖπι αἱ | εν τη Θαλασση 
(98. Ἠαες απίο απεθ. ΡΟΠ): Ἀ επι τησ Φαλασσησ 

4. τριτοσ 8ἱπ6 αἀἀ1ίαπω ΟΠΠ ΝΑΒΟΡ αἱ Ρ]1850 νρ (εχο Π1ρ5ή- οἱ51Χ1) ααἰ] 
Άτο Ρυτϊπι ... ς (-- αὐ Αα) αἆᾶ αγγελοσ οιπῃ 1. 9δ. 96. 9δ. 49. το. 97. 

91. 96. αἱ 1ρ8”- νρ»]Σί «ορ 6ΥΥ ΑΤΠΙ ΑΠάΟΙΙΠ ῃ ειστ. ποταμ.: κ 18. δΙ. 
επι τ. πο., Ἰτεπι διρεΥ νο ΕΤ | καν τασ πηγ. ΟΠΠ ΝΑΟΡ 10. 49. 49, 

79. 91. 95. 96. οοΡ ΑπΠάΡΑΥ Ῥτίπ ... ς Τϊ και εισ (18. 81. νς επι) τασ 
πηγ. επι Β 1. αἱ Ρρία ΥΕ 8ΥΤ ΑΤΏΙ αθίἩ ΑπάΣ ὁΡ Ατο Ηασπη (αἱ νρ) | 

εγενετο ΠΠ ΝΒΟΡ 1. αἱ ρ]ες νο ΑπΠάΟΠΙΠ Ατο... Γη εγενοντο εππι Α 

90. 95., Ίἴαπι εἰ Γαοΐα διιί δαποιῖς Είπα Ἡαγτη 

δ, των υδατων (96. Ρταοπι ΜΙ5 του επι): 1. ατπ οπι | ὀινκαιοσ 8ῖπε πά ἁ]- 

{1η ΟΊΙΠΙ ΝΑΒΟΡ 1. α145 απι ϐἱ ἀεπαῖα ἴο] 1185: οπιπ]ᾶόΒπ ϱ0Ρ ΒΥΥ ΑΓΙ 
ΞΑΠάΟΠΣ Ατο Ρτίπι α]...ς (- αὐ Φα) αἆά κυριε εππιὸ νρεἰο Πρβ"- 8: 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 16, 9. ϱ0Τ 

ιά ο , σ σά ζ Δ - 2) 

ὅτι ταῦτα ἔχριασ, ϐ ὅτι αἵματα ἁγίων καὶ προφητων ἐξέχεα», 
ν' σ . -- ” εν ο ο το ος 

καὶ αἷμα αὐτοῖσ ἔδωκασ πεῖ' ἀξιοί εἰσιν. Τ και ἤκουσα του ὃυ- 
Ὄ / µ , ’ « λ « ; . « Ν 

σιαστηρίου λέγοντοσ᾽ ναύ κὺριὲ ὁ 9εὺσ ὁ παντοκράτωρ, ἄληθιναι 
Ν / ς / 

και δίκαιαι αἱ κρίσεισ σου. 
9 τς ) ας. / Δ ῃ 2 ο ας 14 ι σα Δ 

Λαἲ ὁ τέταρτοσ εξέχεεν τῆν φιάλήν αυτου ἐπι τὸν ἠλιον, και 
δω... 2 - η) Δ τα, / 2 οί ., 

εδὀΦη αυτῷ καυµατίσαι τουσ ανῦρωπουσ εν πυρι. ϱ) και ἑκαυμα- 
’ ο) - ) ] ”, / Δ ”/ 

τίσθησαν οἱ ἀνθρωποι καυµα μέγα, και ἑβλασφήμησα» το ὀνομά 

αοέ | εὖ: Τ. οτι | ο ήν: Β 9. 8. 14. 299. 90. 40. 41. 49. 40. 93 95. 95. 
α] οσ ἦν | ο 0σιοσ ουπι ΔΡ ῦ. 6. 11. 13. 18. 21. 28. δΙ. ὁδ. 49. τν. 1. 

94. 96. αἰνί Αιᾶρ οἰναν Αις6...ς (-- αὖ Βσ) καιο (ταιϊποπἰ αὖ 0, δοᾷ 

6ὐ9) οσιοσ οσπα 1. 94. ὀθ. αἲ 2 Απάας Ιἴεπῃ και οπιἱβ8δο ὁ 96. αἰν!... 
Ίωι ΤΙ πὶ] π]θὶ οσιοσ (οπηϊδεῖδ και ο) οΙη ΑΒΟ αἱ”5 [οτο ΑπάΟ..«ΥΡ 
φιὲ ε5 εἰ φιιῖ εγαδ δαπαέιιδ, Ῥτἶπι «ιἱ εδ εἰ φμῖ  Γιϊφί, ροδίοα εἰ φμζ εδ ΡζιΦ 

... 60Ρ αοίἩ ΟΠΠ ο 0σιοσ 

αιµατα οππη κ 9θ. 99. (:: εἰ Μος Ίοέο οἳ 18, 24. αιµατα οκ Ίδι Ἡο- 

ῥταδοταα εἀεπάαπι νἰἀεύαίασ, αίτοᾳιθ 1ο60 49 ,,βαπεβῖδ εἰ ρτορμείϊρ” 

ἀἰσίαπι. Νο πίστη αασά πίχοι 1οςο α ΡΙετῖδααο σιµα 5αυβδαίαπα 

οδέ.) ... ς Ιω ΤΙ αιμα ΕΠ ΑΒΟΡ αἱ] [ογ9 ΟΙΗΗ ΑΠάΟΠΗ το | εδωχασ 
ΟΙ ΝΗΡ αἱ οΠΙΠΝΙ ΑΠΟ Ατο.. Ιπ ΤΙ δεδωκασ οαπα ΑΟ. Ἐταείενςδ 
Ν Ροη απίθ αυτοισ, Ίέεπι 14. 93. εὐωκασ αυτοισ αιμα. | πειν (ὁ πιν, αἲ 

Ίμῃ οᾷ 1416) εΙπῃ ΑΟ... ς πιειν 6ΙΙΠΙ ΒΒΡ τε]] | αξιοι εισιν ΕΙΠΙ ΑΒΟΡ 1. 

α] Ρ]ι510 Πα {οἱ ρ5ή” ΑπάΟΠΗ ς,, Ν οπερ αξιοι εισιν, 1ἴθπι απι Ηρ55' ὅ- 

οπηπ]αέ Άτα μέ ἄἰφπί δωέ. Πέεια ς (- 9 4) αξιοι γαρ εισι επι Ὦ Ατο 

(εκ εοἀΐσς Ὦ), 1έοπα ἀἰριί είπα διιπέ νρο]θ Ἡαγπι; ο0Ρ ἁεἲ] οτν (φιοπίαηι) 

ἀέφιιᾶ δέ 

«που Φυσιαστηριου ΕΠΙ ΝΑΟΡ αἱ Ρ]α810 {α (αἴέαγε ἀἰοεπδ) αΙΙΒΕΝΙΗ (αἴία- 
γεπι ἀἰσεπίεπι, 1{επι α] 13 ελα αὖ αἴίαγε ἄἰσεπίε) ΒΥΧ ΤΠ Απάζ εἴθαν (6ο 

νουθεηίθς «ΟΠΙΙΗ) Αγεσοπι (εἰρῆσθαι δὲ Φυσιαστήριον ἀπὺ τοῦ περι- 
έχοντοσ τὸ περιεχόμενο» συνεκδοχικῷ τῷ τρόπῳ. Έωπη ρετβῖῖ ἐκ τούτου 
τοίνυν τοῦ λογικοῦ καὶ λειτουργικοῦ Φυσιαστηορ. τὴν φωνήν φησιν 
ἐνεχθῆναι) ... Β 1. ΑΠᾶ8 εἰ εκ του Φυσιαστ., Ιἴεια 96. «ορ αΕεΙΗΡΡ (11- 

νοτα πιπἰαξ αθἴ11ο) φωνην εκτ. Θυσ. (ρεισ]ίαχ λεγουσαν), Ῥτῖπι αἴζατι 

Ό0σ6ηι ἀἰσρπίεπι ... ς (-- ἄν 8α) αλλου εκτ. Φυσ. οπτηὸ νµοἰε (αν 
αὖ αἰατί ἀἰσεπιέεπι), 1ζεπα (αινᾶε ) Ατο. Ῥναοίοιαα 6{ απι 11ρ85: αἰέαιι 

ἄἰσεις, 11583” 8. αἴέεγιπι απθεζώπι εἰσεπίοπι. ΠμοθῖαΕ: ο εθὲ οπιδέἑεπιάνήι 

αὐ αἰίατῖ, φιιοᾷ «Ποπιαπί ραΐγεξ τοδέ(ιιειιέ εω υεἰεγῖδιιδ πιαπιιδογἡρέϊδ. 

«τεταρτοσ 5ἶπο αἀἀῑίατη οΙΠΠ ΑΒΟΡ 1 μ]ιβ20 απι {α {οἱ 15” οπιμ]ᾶ θἶνλι 
ΒΥΥ αοίἩ Ατα...ςσ (Ξ 60 Β) αάά αγγελοσ επ κ 1. 6. 28. ὁδ. 90, 9δ. 

49. το. 91. 96. α] πια νσο]ὸ 11ρ94. δ. ἀθιπῖά «ορ αγΠι ΑιάοΙΠΏ Ῥτίπη 

ἨΠαγπι | τουσ ανθρωπ. εν (Α ΑπάΡΔν οπή) πυρι... Ἡ αἲ Απάς Αιο εν 
πυριτ. ανθο. ι 

.χαυμα µεγα: 18. 28. Τ9. Αιπάα καυµατι µεγαλω | εβλασφημησαν 5ἵπο 

αάάῑίλια ουπη ΝΑΟΡ 1. 96. 98. το. 90. αἱ νο οὐρ αἲπά πεί Αα ν ναν 

1ου Ῥνῖι αἱ... ο) -- ῥᾳ ΡΙ πάά οι ανθρωποι ο Ἡ αἰῦ Αγ Απάζ 
Άτο | το ονομα (36. κατα του ονοµατοσ, 38. ειό το ονομα) ... Α ἔγω- 

19.2 
15, ὃ 

19, ϐ 



19,3 

9, 14 
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998 16, 10. ΑΠΟΚΑΛΥΨΊΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

- - - 4 9 ” 2  ὰ Γ Δ ΄ ΔΝ 

τοῦ Θεοῦ τοῦ ἔχοντοσ τὴν ἐξουσίαν ἐπὶ τὰσ πληγὰσ ταύτασ, καὶ 
- - ” 

οὐ µετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν. 
Ἁ ος - Ν 

10 Καὶ ὁ πέµπτοσ ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν Ὀρόνον 
-- / σ Ν ς τν 3 

τοῦ Θηρίου" καὶ ἐγένετο ᾗ βασιλεία αὐτοῦ ἐσκοτωμένη, καὶ ἐμα- 
- / - 3 -- Ν 

σῶντο τὰσ γλώσσασ αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου, 11 καὶ ἐβλασφήμησαν 
ο ϱ] . - / 3 - ο -- -- 

τὸν Θεὸὺν τοῦ οὐρανοῦ ἐκ τῶν πόνων αὐτῶν καὶ ἐκ τών ἑλκῶν αὐ- 
ῶ λ 2 , Ὃαρηη - 

τῶν, και οὐ µετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν. 
ο. Αν ετο σς Δ / 2 ω ο, Α η Δ 

12 Καὶ ὁ ἕπτοσ ἐξέχεεν τὴν φιάλὴν αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν 
ῃ , . ο ρε ν 26 / ας ὦ - ωὦ ς 

τὸν µεέγαν Εὐφράτην' καὶ ἐξηράνθδη τὺ ὕδωρ αὐτου, ἵνα ἑτοι- 
- ιά [ά Δ - ’ ιά - { Ν 

µασθῇ ἤ ὁδὺσ τῶν βασιλέων τῶν ἀπὺ ἀνατολῆσ ἡλίου. 19 καὶ 
π » - , ω κ Ὁ Δ » - 
ἴδον ἐκ τοῦ στύµατοσ τοῦ δράκοντοσ καὶ ἐκ τοῦ στόµατοσ του Θη- 

, « / -” ῃ 
ρίου καὶ ἐκ τοῦ στὀµατοσ τοῦ ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ἀκά- 

πιο»... 8ΙΠΙ οπι | του Φεου του τεβεπῖρία 1π Ν, απίθα ἱπορίῖ απ]ά | 
την εξουσιαν ΟΠΠ ΝΑΡ 10. 12. 96. ὃτ, 49. 91. 96. ΑπᾶΡ οἰθᾶν .., ς πι 

την «υπ Β0 1. αἱ Ιοηρο Ρρ]α ΑΠά8 είξ Ατο | ου... 6 ουχι 

10, πεµπτοσ 5ἶπο αἀάῑίαπι ΟΠΗ ΝΑΒΟΡ 8ἱ Ρ]11550 απ. {α ἀθπιῖα {οἱ Η1ρ55’ 
οπιπ]αοΏπ Αγγ αοἲἩ Τ1Ἠον α]...ς (- αὐ Β2) αάά αγγελοσ επι (1. 

ο αγγελοσ οπιἱ58δο πεμπτ.) 90. 96. 49. το. 87. 91. 96. αἱ νρο]ὲ Ηρ93: 6. 
εορ αΓΠΙ ΑΠάΟΠΙΑ Αγο Ῥαϊπι Παγπα | εσκοτωµενηή οµπι ΑΤΑΟΡ αἱ Ρος 

«Νέομ 98. 99. Απά8 αίΡ εσκοτισµενη (Απάξοια Βποί 44) | εμασωντο 
«4πα ΝΑΟΡ 1. 6. τ. 8. 9. 19. 14. ὃτ. 50. το. 99. 98. 94. 96. 96. 98. Απά 
Όαν ννες ειασσωντο επΠὶ Β 8] ρ]ᾳ ΑπάΣ ΟΡ Ατο | εκτου...Ν απο 

του 

11, τον Θεον του οὐρανου: 91. το ονομα του θεου ὦς χαι εκ (98. ΑπάΡ εἴ 
ὑαν οι) των ελκων (38. ελκουσων) αυτων: Ν οἱ... ΥΕ οὗ υιζπεγίδι8 

οιΐ5, 90Ρ εξ ρεῖ ορεία δµα, 3τπι εἰ οα ἄο]ογίδις απιατί | εκ των εργων 

αυτον»... ΧΟΠ. Ῥτασίετϊιὺ {οίαπα ναΥβιιπ Ῥτίπι, 

19, εκτοσ βἶπο αἀδῑίαπι ΟΙ ΝΑΒΟΡ 1. αἱ Ρ]αβ50 απά [α {οἱ Ηραῦ: οπιη 18ο αα 

δαἩ 5Υτ ααίµ....ς (Ξ αὐ Β2) αἀά αγγελοσ εππι 28. ὁδ. 96. 49. το. 81. 

91, 96. αἱ νσο]ε 11ρ84- 6. ἀεπι]ά «ορ απ ΑΠάΟΠΗ Αγο Τίομοη Ῥείπα | 
την φιαλην αυτου ... 6. Τ. 19. 14. 27. 99. 9δ. 49. 92. 94. 9Τ. Άτο αυ- 

του τ. φιαλ. | ευφρατην (Β εφρατη») 5ἶπο αγίῖσι]ο (αι. αἲΌ Β1) οιπι ΝΗΡ 

9, 6, Τ. 15. 99. 50. δἳἵ. 50. ὁ6. ὁσ. 98. 40. 109.91. 99. 94. 96. οτ 38 

αἳ Ρ]αβ819 Απάῦαν Άτα... ς Ἰη Τἱ Ρταθιη τον 61 Α0 1. 14. 28. 95. Το. 
87. 9ὔ. αἱ Απάς6Ρ | το υδωρ αυτου ... 1. 19. 56. Απάῦαν οπη αυτου | 

ανατολήσ (9) ειπι 8ΒΟ αἰ ή Απάς Ρ βαν Ατα... ς Ἰωη Τί ανατολων 
εα Α 1.6. 28. 98. 49, τὸ. 91. 90. Αὐάα. 1 1θογα Ῥνῖίπι μέ ϱγαεβραγατε- 

έν υἷα υεπῖοπεἑ γε αὖ ο) επίε δοίε; Ἰίοπα Τ1οὮ αἱ ργαεραγεέωγ υἷα ΕΟΤΩΠΙ 

φιζ δέ αὖ ογίι δοζές. 

19. ιδον οπίη ΑΏ Τ. 4, 96. 92.... ς μα ειδον οππι ϱ αἱ Ρ]ες...  εδούη 

|. εκτ. στοµ. του ὃφαμ. και: ο 9. 9τ. 99. αθἰ1 οι]. Τΐεπι κ ΟΙ οπἆθπι 

εἰ δᾳᾳ εκτ. στοµ. του Φηρ. και. Ιρίέαν ο ἐΤΑΠΒΙΗί α στοµ. Ρτὶ εᾱ 8ες, 

| 



ΛΠΟΚΑΛΥΨΊΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 10, 160, 909 

ς ν ἳ , , -- 
-Όαρτα ὧσ βάτραχοι" 14 εἰσὶν γὰρ πνεύματα δαιµονίων ποιοῦντα 

- ε Ν ρα -- 9 ΄ σ 

σημεῖα, ἃ ἐκπορεύεται ἐπὶ τοὺσ βασιλεῖσ τσ οἰκουμέγησ ὄλησ, συνα- 
, -- - λα. .- -- 

᾿γαγεῖν αὐτοὺσ εἰσ τὸν πύλεμον τῇσ ἡμέρασ τῇσ μεγάλης του Θεου 
ο 3 τς ; φ : : 

ποῦ παντοκράτοροσ. 19 (δοὺ ἔρχομαι ὧσ κλέπτησ᾽ µακάριοσ ὁ 

7ρήγορῶν καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ὕνα μὴ γυμνὸσ περιπατῇ 
καὶ βλέπωσιν τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ. 10 καὶ συνήγαγεν αὐτοὺσ 
εἰσ τὺν τόπον τὸν καλούμενον ᾿Εβοαϊστὶ 4ρμαγεδών. 

αἲ αἆ ἐογήππι, Ίέοπι 96, ΟΠ1 αι εμ τ. στοµ. του 10. {τρια αχαθαρτ. 

οππι ΝΑο 1. Τ, 98. 96. 58. το. 91. 96. 96. αἱ πια νςσ ΑπάαΡ ὓαν Ῥιΐπι 

αἱ... Ὦ αἲ:5 Απάς Αγ ακαῦ. τρια | ὧσ (Α9 ΑΠΑΡ ὦσει) ῥατραχοι ο 

ΝΟΑΊ 2, 6. τ. 9. 14. 98. 29. 90. δ1. 92. α1ῦδ οοΡ 6ΥΥ αἲπῃι αεί Απ ο Ρ 

(6ο ἃ α4ἆ εκπορευΘεντα, νῖὰα ρο5), Ίέεπι ὕι πιοάι γαπαγηπι νρ Τ{οἳι, 

{οἱ Ῥνϊπα επειπέεβ πι πιοῖπι 1απιαγΊίΠι, τοπαΙβΒ11 εωειπέες υε[ιέ γαπαδ. 

Τίαιη ν” 18. 96. 98. 4933 9Τ, Αγε ὡὧσ (Ν” ὦὧσει) ῥατραχουσ (επι Ῥτο- 

ΠΙΙΒΒ11. ν]ᾷο απίε)...ς (- αὐ 7) οµοια ῥατραχοισ οαπι 133 (Ἠ οπι 

ΡΙα16), Ἱέεπ ο{ νρ. Οείεγαπῃ εχοιπίο Υνεγβι αἀάππί εππορευύεντα εὔ. 

299. 4Τ. τ. ᾳποιπαάιποᾶπα Αποζοῦὶ προσυπακουστέον τὸ ἐξιόντα. Βὶ- 

η Ι]1ζον απο δρύέμς ερ αξ. ἀοπιῖά νοκ επίγε, 1ρ81. Ἠαγπι εαίρρο. 

14. δαιμο ών ΟΠΠ ΒΑΗΒ α150 Απάς ΑιγςΔ...ς (-- 0 87, 5ο αν’) δαιμιο- 
πώ» 6η 1. 28. 96, ὃδ. 49. τὸ. αἱ ΑΠάΑΡ Ραν | α (98. αἀᾶ χαι) εχπο- 

ρευεται (ε{. σὲ αὐ Απ ΤΙ) εππι Α 6. 8. 14. 28. 29. 80. 51. 99. ὃδ. ὃ8. 

49. 90. 91. 92. αἱ Ρ]α Απάξ Αγοαι Τεπι Ἡ τ. 160. ὅθ. 99. α εχπορευο)-- 

ται, Ἱῖοπα «ιο επειιπέ Τἱο] Αγν. ΒιπαϊΙίεν οἱ ϱγοσσᾶιιιέ (Ῥτίπι εειιέ, {ια 

Ηρ8ῦ: αἰ]αεμπα ργοσεζεπέ) νρςῖε έα ἀθιπῖά 11ρ85 αἰέμη Ῥνίπη ἨΠαγπη, 
Νεὰ Νὲ εκπορευονται βἶπα α, οξ απ Το] αἰ1αζΡΙΗ αγπι ργοσεᾶμπί (πι ῥΤο- 

οεζεπιέ) οΠΠΊ85Ο σὲ απί φα... ς (ποη σε αἴς) επποορευεσθαι ουτη νἲ 13 

(137 α εκπορευεσθαι) 45. τὸ. 95. ΑπάΒ εἰῦαν ..,, «ορ ααί]Ὦ οπῃ Ρίαπο | 
επι: Ἀ ὃδ. εισ | τησ οικουµενήσ ολησ (να Ῥτεϊπι αἱ ἰοίδιο έεγγας, Τ1ο]ι 

ἐοί. ο” 6) οππι ΝΑΒ αἱ Γετο ΟΙΙΠ Υρ 60Ρ ΥΣ αγΙΠ πο Αηάς Ρ Ραν Ανα 

ΤΙ6µ Ετίπι αἱ... ς τησ γήσ αι τῆσ οἱχουμµεγησ ολ.ο, 113 (13 τησ γησ 
οικουµ., Ίἴεπι ΑπάΔ τησ γησ τησ οιχουμ.) | εισ τον πολεµ. οππι 8ΑΛΗ αἱ 

Ρ]1ς850 ΑπάΔ αοίο Αγα...ς (- αΡ 32) οπι τον οπι 1. 96. 48. αἱ αΤΠι 

ΑΠΡ οἰθαν | τησ ἠμερασ 8ἱ1θ εκεινήσ οἳπῃ ΝΑ 14. 98. 92. 96. να «ορ- 

ΑΤΠΙ αείἩ Τομ Ἠαγπαι... ς(609) ΤΙ α4ά εχεινησ σπα Ἡ 1. αἱ ρ]οι ϐΥτ 

ΑΠάΟΠΙΠ Αγο ῬγοπηϊδβΙΙ Ῥνῖπι (113 ἀῑἶσπι ἐἴζαπι πιαθπτιπι). Ῥναοίοτοα, έ 

Ίω εα]άῑί, Α 96, τησ µεγαλησ Ίπερασ. 

16. τδου: αὖπΙ ΡΥΑΘΙΙ δίο οπίπι οί ἀοπιάιις | ερχοµίαι (ΑΝ ερχεται, 5οᾷ 

οµι 8αρεχ ετ Ίρδα Ῥτῖπια, πίὖῖ ππαπ ποἰκίππι): κ” (ν]ᾷο απηίθ) 58. 4Τ. 

ερχεται, 1ΐ6πι ρα] οᾷ 1ο” αρ Ῥεάαπι, αἱ Ῥγῖπῃ (οπιΐβξο νὁου) φις υεπέέ, 

ΡΕΥΡΕΠΒ 5αθζζο εἶειέ Γη. Ἠ[ίαπα ὀθ. Ροδί αλεπτησ αἲά ταχυ. | αἲ οτε 

γρη}ορων | περιπατη (Τ. 28. 98. -τει): 9θ. 9δ. περιπατηση (86. -σει) 
| βλεπωσι: 1. 98. 96. τὸ. Απάῦαν -πουσι 

10. συνήγαγεΥ: Χ -γουν, Ιξεπι ΥΣ... ΑΥΠΙΖΟἩ συναξω | τον απίο τοπον (Α 

ποταιιον) οπἵη ΑΝ 1. 4] Ρ]εν ΑπΠάΟΠΙΠ Αγο, 1{6πι 4Η... Ν 14. 99, οπ1, 

Ίεπι ΑΥΥ; 5ο 14. 92. οπι του εΜῖαιη Ῥοδὲ τοπον | ἅθμι- Ἠππο δρί- 

11695, 91 8 

Τιο 10, 07 

Ζαο]ι 19, 11 



1000 16, 1τ. ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΛΝΝΟΥ 

1Τ Καὶ ὁ ἕβδομοσ ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν αέρα" 
δν6 καὶ ἐξηλθεν φωνὴ µεγάλη; ἐκ τοῦ ναοῦ ἀπὺ τοῦ φρόνου λέγουσα᾿ 

7έγονεν. 15 καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί, καὶ 
άδειο σεισμὺσ ἐγένετο µέγασ, οἷοσ οὐκ ἐγένετο ἀφ' οὗ ἄνθρωποσ ἐγένετο 

παπα εοηβτιηαπί ὅ5, οτ. 8. 99. δτ. 96. Απάς οἰἶδαν οἱο, 1ΐθιη «ΠΛ 

(Πετπιαφεᾶοπ) α1)3Ἠπα (λεγπιαφεῖοπ) Τϊεμον (αἱ απη)» οοπίτα ἄρμ- 1. Τ. 

49. ΑπάΡαν οίς, Ἰίεπι νροῖθ 4 επι]ᾶ (115 οἱ 11ρᾳδ- αγπια-) Πρ (11ρ84- 6- 
ετπια.) Ῥτίπι (αἳ νρἸ). ΒΙπι Πίου 60Ρ ερµακεδων, ΒΥΙ αθἰἩ αγπια(εᾷο 

βίνο -ἑᾷᾷοπ, ΑΠΙΖΟἨ αγπιασ]εῖον. σρµαγ- επι ΝΑ 1. τ. ὃδ. 96. 58. 

Απ. 49. τὸ. 8Τ. 91. 95. αἱ πια Απάδ ο Ρ Όαν (Αγο ερµαγ-) θείο. Τη Ν 
αρµμαγεδων 81ΠΡοΥ α αΙἴΘΤΙΠΙ Νο ποίανογαί ε, δοᾷ ταγδ5 αὈβίουβῖξ ... 

α125 µαγεδων (5ἴνο αὲ Ἡ 413 -ὁδων), 14. 99. µακεδδων, {ὰ αἰ]Ἀο ντα Τ10Ἠ 
εοἆ πιαφεᾶοπ. Ιάϊάπηιι5 Υεχο -γεδων οΝΠῃ ΝΑ 1. αἱ δαΐ πα ΑΠάΟΠΙΠ Αγα, 

Ίέοπι ΥΡ οίο (ν]άο απηίθ) ... ς -γεδδων οιπι Ἡ αἱ Ραιο, Ἰίοπι Ῥτίπι 
ἨΠανγπα 

11. καν ο εῤδομοσ: ΝἘ και οτε, 5ο ὁ βαββΗιμἱεκανο ζ. Γοδάἵπιας βἶμο αγ- 
γελοσ ο. (Ν3)ΑΕ αἱ ρ]αςδὸ απ {ια {οἱ 11μς5: οπαπΙπεππα γε... ς(-- αὖ 92) 

δ4ἆ αγγελοσ ομπι ξ 1, 98. 95, 96. 49. το. 8τ. 91. 96, αἱ νροῖο ἀαπιῖά 

1154” 6. ϱ0Ρ αΤΠη ἃπαἰ] ΑπάΟΠΙΠ Ατο Ῥγῖπ Παγπι | επι τον ο πι ΝΑΒ α15 

Απάς Ατο ..ς(Ξ αυ 8, δεᾷ 8’) εισ τον οππι 1. 14. 98. 51. 49. το. 
91. 92. 96. αἱ Απάς ΡῬαν; Ἱίεπι νς ὧν αεγοηι, Ῥτίπι ἵπ ἄετο | φω». µε- 

γαλη οτι ΝΕ αἱ Ρ]εχ νρ οοΡρ ΒΥΥ αἲπι αοίμαίῖ Απάα οΡ Ατο Ρεῖπι 4]... 
6Ρ0 ΤΠ οπι πεγαλη οτι Α 1. 19. 46. Απάῦαν (αξ ε{. Οαββῖοᾶ οξ ἑαπέῖς 

ποοεβδιίαδϊδις ἔεγγα Ῥεγσιεδα οδί αἱ Όοᾳ εαῦγεί α «Ἰοπιίπο οἱς) | ε του (οί. 

5/) ουπι να 1. 19. 18. 96. 98. 46. 9ὔ. Απᾶα Ρ υαν, Ίέοπι ο να Ρτίτη αἱ 
εως Τϊ απο του επι Ἡ αἱ Ρίο; Απάό Ατο | γαου (0) εππα Ν(56ἆ 

Ροτρ]ΐ του Φεου Ρίο απο τ. θρογου)Α 10. 14. 92. 96. νΕ «ορ 8Υτ ατε 

πολ! (56ἆ αά εἴι) Ῥτῖπι Ἠαγπι... ς γαου του οὐρανου εππη Ὦ αἱ 

Ίοηρο Ρ]α Απάς αίρΑτθ... 1. 19. 18. 98, 96. 4Τ. Το. αγπι Απάᾶ εἴῦαν 

οὐραγου | αποτου Όρονου (αεί]αίΓ ταγδι5 αάά σἴμε, 94. πἀἁ του θεου): 

Ν ΟΠΙ 

18. αστραπαι κ. φώναι ». βρονται 6ΙΠ1 (Α ν]άε ρο5ϐ) Α 2. 19. 28. 96. 40. 

το. 95. αἱ νς αΙΠ ΑΠάΒ οοπι Ῥτίπῃ ΗΑΥΠΙ, 1{6πα ΟΠΠΙ58Ι5 καν ῥροντ. Β, 

οπηϊ5818 καν φων. 132. ΑπάΡ εἰραν Το]. ΙΠ κ νατο απίο αστραπαι Ἰαθο- 

ἑπχ ῥρονταν και: Ῥεν Ἱποιτίαπῃ, 441 Ῥοβίοα 5δεαιαίαχ και ῥροντ. Τα- 
ΠηΘΏ οἳ Ίρβα οοΓΣθΟΓΙο (α Νεο π{ν1) περ]ϊσεπιαοτ [ποία; Ρριποίῖ5 ομἵπ ος 

ἑαπίαπι ὄρονται Ροδί φωναι καν Ῥοβίίαη ἱππρτουαίας ... 6. τ. δ. 14. 

99. 8Ι. 95. ὃτ. 98. 99. 40. 49. 49. οἱ. 9τ. 91. 99. 95. 94. αἱ Ρ]1β19 Υτ 
Αηάζ Ατο αστραπ. κ. ῥρουτ. κ. φώναι... ς(Ξ αὐ 5) φων. κ. βρο»τ. 

κ. αστραπ. σπα 1. αἱ νὶκ πια ΑΠΔ ἐχί, Ε{ αΠίογ Ἱερίίαγ, | σεισµ. ἐγε- 

νετο µεγ. ΕΙΠΙ ΝΑ 1. 14. 28. 96. 49. 51. Τὸ. 91. 92. 95. 96. αἱ πα νς. 

(οἱ. απι ἀεπιῖᾶ 11ρ95 οπιπ]αελα {0|) οορ ΒΥΤ αεί ΑπάΣ οἰιδαν Γϊοιι αἱ 
εως Ἡ 8] (ετοὸ {α Αγ Απάᾶς ϱἱρ Αγο Ῥτῖπι ΟΠ εγένετο, Ἠἶπο Ρ0 | οιοσ 

ου εγεγετο εἰ. Νὸ ... κ νΙμοβο οισ ο εγενοντο | ανθρωποσ ἐγένετο | 
επ Α 9δ. (εγεν. αν Θρ.) «ορ Ἀῑπι αθί}... ς οι ανθρωποι (26. οὐραγοι) 

εγεγοντο οπι 1. Τ. 8. αἱ ρ]ει (1έοπι 91. οΠ1Ι880 εγεγο;τ.) ΑπάΣ ΟΡ Αθ. 

, 
[ 
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ΑΠΟΚΑΛΥΨΊΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ το 16ου 

Ν ” - -- σ Ν ε 

επι τῇσ γῆσ, τηλικοῦτοσ σεισμὺσ οὕτω µέγασ. 19 καὶ ἐγένετο ᾗ 
’ ς ’ .] / Ν « - - ᾿ 

πολισ ἡ µεγάλη εἰσ τρία µέρη, καὶ αἱ πόλεισ τῶν εθνών ἔπεσαν. 
Δ Ν ε ’ 3 ’ - - -- ϱ) - 

και Βαβυλὼν { µεγαλ ἐμιήσῦθη ἐνώπιον τοῦ Φεοῦ δοῦναι αὐτῇ 
ΔΝ / . 2 ” -- .. -- 3 - ολ ο Ὁ- 

τὸ ποτήριον τοῦ οἴγου του Όυμου τησ ὀργῆσ αὐτου. 260) καὶ πᾶσα 
-- .”/’ α .) « ’ 6) Ν , ’ κ 

γήσυσ ἔφυγεν, καὶ ὄρη ουχ ευρέθησαν. 21 καὶ χαλαζα µεγάλη ὧσ 
” / ον ” - Ν . 

ταλαντιαία καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοὺσ ἀνθρώπουσ' καὶ 
3 [ς στ» Δ λ .) - ” - ΄- 

ἑβλασφημισαν οἱ ἄγθρωποι τὸν Θεὸν ἐκ τῆσ πληγ]σ τῇσ χαλάζησ, 
μα ’ ε] Ν « ο ’ 

ὅτι µεγάλη ἐστιν ἡ πλιγὴ αὐτῆσ σφόδρα. 

ΥΠ. 

το πο ” τς ς κο / - -. τμ Δ ς Δ 

1 Καιηλθεν εἶσ ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰσ ἑπτὰ 
’ ο Μο. αν - , ων κας 5 Δ / 

φιάλασ, και ἑλάλισεν µετ ἐμοῦ λέγων ὃδευρο, δείξω σοι τὸ κρίμα 
- ’ ιά ἴρ - , ον - { - 

τῆσ πύρ)]σ τῇσ µεγάλῃσ τησ καδηµένησ ἐπι τῶν ὑδάτων τῶν πολ- 
- 44. Ἔ { ο - - Δ ’ 

λῶ», 2 μεθ ᾗσ ἐπόρνευσαν οἱ ῥασιλεῖσ τησ γῆσ, καὶ ἐμεθύσθησαν 
- . - - 4 - ’ - ΄ 

οἱ κατοικοῦντεσ τὴν γὴν ἐκ τοῦ οἴνου τῇσ ποργείασ αὐτῆσ. ὃ καὶ 

Π{επη ΟΠΗΙ88Ο ον ΝΕ 19. 14. 17. 96. τ9. 992. Απάῦαν, Παπι Ποπιῦιες Γμε- 

γιπέ (Τ1οἳ Γαοιὲ δι) νρ 5Υτ ΤΙΕἩ | επιτησγησ: Τ. 14. ΤΙΕἩ οἵη | ουτω 

πέ ΝΑ είς ... 1. 28. 95. 95. 9Τ. αἱ Απάᾶ οἰθαν ουτωσ 

19. αι (38. τ9. ΑπάΡ3ν οπι) πολεισ οἳ. Νὸ ... Ν” ΑΥΤ η πολισ | επεσαν ΕΙΙΠΗ 
ΝΟΑΗ ΤΠ. 8. 28. 98. 49. 49. 9633 97. Απάῦαν ...ς επεσον ο. 1. 6. 14. αἱ 
Ίοηρο ῬΡ]ι Απάᾶ οΡ Ατο... .. ΑΥΓεπεσεν | δουναι: 28. Τ9. ΔΠά ΡτασΠη 
του | το ποτηριου: κ 96. οπιτο | του οινου:  ΟΠ1 του | τησ οργησ: 14. 
93. οπη | αυτου (96. του Όεου): Ν 6ΟΡ ΟΠΙ 

20. καν ρτῖ: 1. οπι | καν οθηή ουχ ευρεθησαν: 38. Τ9. ΔΙά8 κ. ορη, και 
ουχ ευρ. 

21. ὡσ: ἵπ Ν 1ρβο3 δαρρ]ανΙέ; 49. ααί]ι Ῥτΐπα οπι | ηΠ πληγή αυτησ (19. 
99. αυτου, Β ΑτΠΙ ΟΠ1) ... τ. 14 98. 91. 98. α119 ΑΠΔ οἱἰὸ { πληγ. αυτη 

1 ΥΡ (ρτογίετ Ρίαφαπι φγαπᾶὐιῖς, φποπίαπι πιαφπα Γαοΐα εδέ οε]ιειεπιέετ") 

οτι. Οοπίτα είπα «μοπίαπε πιαφπα ρίαρα α ϱταπᾶὔιε Γασία εδὲ; Ιέοπι ΤΙΟΗ 

φπιοπίαπι πιαηα εδ Ρίαφα οὔμδ πῖπιϊς. 

ΧΥΠ. 1. ηλθεν αἴ. Ηἱρραπ{εμτὂδ Απάοπιη Άγο ΟΥ Ρ1ΤΤ. 811 οἱο ... Α εξηλ- 
θεν | εισ: Τ.τισ | εκτων ... Ν 28. 96. οπα εκ | λέγων 8ἵπο µοι ΕΠΙ ΝΑ 
ΒΡ 1:09 νρ «ορ 8ΥΥ ΤΙ Απάς Αγ ΟΥΡ Υ]οοτῖη Ῥτῖπι αἲ ...ς (- αὐ 

απ) αάά µου επΏ 1. 28. Τ9. αἱ αεί ΑπάΔ Ρύαν, ΟΕ εί. Ηϊρρ ελαληοε 

κου λεγων. Τΐαια Τε] εὲ ἀἰωίέ πελμὲ Ρτο και ελαλ. µὲτ τεμ. λεγ. | επι 

υδατ. πολλων (6)’) εαπι ΝΑΡ 1. 19. 98. 95. ὧδ. 96. Το. δΊ. 96. ΑΓΠΙ 
Πἱρρ ΑπάΟΠΙΗ.,. ς Τϊ επ. των υδατ. τω» πολλ. εαπι Ἡ αἱ Ίοηρο Ρία 

Άτα 

9. επορνευσαν εἰ. ΗΙρραΠΗΕΙΣ26 ρίο... Ν εποιησαν ποργιαν | οι κατοικ. 

την γην απίθ εκ του οινου (εί. κό, Ἀ” οικου) τ. πο. αυτησ ΕΝΠΙ ΝΑΒΡ αἱ 

14, 10 
Ἐν 61, 95 

151 
16υ 5, 159 

ΝΕΝ 8, 4 

18, 9 



91, 10 
195 91. 1 

161 

1009 15, 4. ΑΠΟΚΑΛΥΨΊΣ ΙΟΛΝΝΟΥ 

ες Ἡς κ" π -ν 
ἀπήνεγκέν µε εἰσ ἔρημον ἐν πγεύµατι. καὶ εἶδον γυναῖκα καθηµένη» 

. / ΄ 

ἐπὶ θηρίον κόκκινον, γέμοντα ὀνόματα βλασφημίασ, ἔχοντα κεφαλὰα 
Ν ’ / κα -- 

ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα. 4 καὶ ἡ γυνή ἦν περιβεβλημένη πορφυρουν 
Ν Δ . ΔΝ ΔΝ ΄ 

: καὶ κόκκινου, καὶ κεχρυσωμένη χρυσῳφ καὶ λίθῳ τιµίῳ καὶ µαργαρί- . 
2' / - . Δ ο ν / 

ταισ, ἔχουσα ποτήριον χρυσοῦν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῃσ γέμων βδελυγμάτων 
ΔΝ -- - Ν Ν 2 

καὶ τὰ ἀκάθαρτα τῇσ ποργείασ αὐτῆσ, ὃ καὶ ἐπι τὸ µέτωπον αὖ- 

Ρ]1550 νσ ΑΥΓ αγ ἨΙΡρ ΑπΠάΟπΠΙΠ Ατο...ς (-- αὉ 7) Ῥοη Ρροβί τησ 

πορν. αυτησ οππῃ 1. αἱ ὸ «ορ αείἩ ... ΟΥΡ Τίε] οπ1 καν εμεθυσθ. αλα 

πορν. αυτῃα, Πίο Ῥντίη ΟΠ 2. εμεθυσθ. οι κατ. τ. ήν 

ὃ. εν πνευµατι 6ἳΠι ΝΑΒΡ οἱςο... 2. 19. 96. 29. 90. 58. 40, 503 51. 903 
09. 94. 97. 98. αἱ οπι εν | ειδον οι ΔΡ αἱ Ρ]ετ Ἠ{ρρ (αί απ) Απιά οπΝ 

Άτο... Β Τ. (9939) τδον...Α ιδα (ία Τί οϐ) | κοµκινοΥ: Β πΟΥΜΙΥΟ1, 

1{οπῃ ν. 54 | γεµοντα ο/οµματα ΠΠ ΝΑΡ (Ρ γέμοντα θἵς, ΠΟΠ γέμου τὰ) 

99 1539. ἨἘοᾶεπι πιοᾶο Ίωπ, Τϊ νεχο γέκον τὰ ὀνόματα -.. ΔΕΒ 8. 14. 99, 

98. 49. 4Τ. 50. 90. 91. 92. 98. 94. 96. 9Τ. 98. 110 γεμον ονοματα, Ι{6ηῃ 

7. 90. 99. γεµμων ονοματα... ς γεμον ονοµατων οεππη 1. 6. 28. 51. ὃδ. 

96. 49. Τ9. 8τ. 91. 99116 96. αἱ ΠΙρρ ΑπΠάΟΠΙΠ Αγαο | εχοντα 6ΙΠΙ ΝΡ 
...Α Ἱ. 90. 99. 94. εχω»... ς Όπ ΤΙ εχοΥ οεμπ Ὦ 1. αἱ ρ]ετ Απάσπιη 

Άτο | κεφαλ. επτα και: 1. οΠ1 | χερατα δεκα: Ῥοβί Ίαες γετρα Ρ ὅδ. 
πάά Ἡ. 1. νετδαπ 18. (ἸαῬοπί {αΙπ6η οµίαΠ Ιβίο 1οςο) και η γυνη ην 

ειδεσ εἴο. Αάάῑί εαπάεπα είῖαπῃ Απά, 56 15 191 ῥποῖί ρατίαπι οοπππησπία- 

τῇ, αὈί θϱί; προκαθαιρεθήσεται ἡ κρατοῦσα σήμερον" φησὶ γὰρ ἡ 
ἀποκάλυψισ' καὶ ἡ γυνή 1ν εἶδεσ οἴο, Ρετρ]ίαιιε Απά: καὶ περὶ μὲν 
τούτου ἐν τοῖς καθεξῆσ, ὧσ ἂν χορηγήση ὁ Θεόσ, ἀκφιβώσομεν. Ἶκ 
απο Απάγαιο Ίοςο οσ{α5 οδὲ αυτου οοἵσαπα ρ 98. οἱ δἳ αιῖ αλ δη. 

4, ην περιβεβλη. οπΙΏ ΝΑΒΡ αἰδὸ νρ 5ΥΥ (Μοπαὺ1 ασπι ααἲἩ) ΗἱρραπίΙοἩι 56 

Απάσπιπ Ατο ΟΥΡρ1Ττ. 51 Ῥνίπι αἲ...ς (-- αὖ 52) ἡ επι 1. αἱ | πορ- 
φυρου} κ. ΚΟΣΣΙΥΟΥ (0 τασξ1Β κογκι-) οΙΤΏ ΝΑΒΡ αἲ 5 [εγο Η{ρρ ... 1. 6. 

19. 98. 96. 49. τὸ. 91. 96. αἱ αἲῖα ΑπάΟΠΙΠ Αγο πορφυραν καν (91. ΙΙ) 

ΚΟΚΚΙΝΟΥ (1. κοκινογ) ...ς (5 αυ Β2) πορφυρα . ΚΟ ω εππη | και 

κεχρυσωµ. ΠΠ ΝΑ 1. τ. 96. 98. 48. αἱ νᾳ «ορ ΒΥΥ αππι (αεί Ὀοτϱ) 
Απάα ΟΥΡΟΙ5 Το] Ῥτίπα αἱ ... ΤΙ οπι και οππι 85 αἱ ρ]αδῦθ Πιρρ Απάς 

(περικεχρ., αἱ οἰἶαιη 94. 95.) ϱἳρ εἰῦᾶν Ανο, Ο{ Ἱο ος. Τασεο μα] ἔθαι 13 : 
δεᾶεί οενίε ἵπ ΡΗΥΡΙΤα σ1πι εοσοῖπο εἰ αιγο εί Ιαμίᾶο μγείίοδο. | χρυσω 

(α0/) οππα ὴρ 1. 28. 96. 98. 49. Τ9. 91. 9ὔ. 96. αἱ Ηϊρρ Απᾶᾶ οῦᾶν 
ων ΟΡ α Τη Τὶ χρυσιω ο. ΑΒ α1δὸ Απάζ είΡ Άτε | εχονσα πδαπε πορ- 

γειασ τησ γήσ: Ρ οπι | ποτηριον χρυσουν 6, ΝΑΣ αἱ Ῥ]αβῦῦ νρ ορ ΥΣ 
ΑΥΠΙ αθἰ] ἨΠΙρρ Απάς Ατο ΟΥΡΡΙ5 Τε Ῥτίπι αἲ...ς (Ξ αὖ 97) χρυ. 
ποτ. οση 1. 28. 96. 49. το. 91. 96. α] ΑπάΣΡΡαν | γεμων εππῃ νἲ Ἱ. 
14 (9) 50. 99. 94. αἰνῖ... ς Ώπ Τί γεµον οΙ η ἈΞΑΒ αἱ Ίοηρο Ρα ΗΙΡΡ 

Απάσπιπ Ατο | τα ακαθαρτα τησ επι ΝΑΒ 1. αἲ 5 (90.τ. ακαθαρµκατα 
τ.) ΠΙρρ Απάσπιη (εἰ Ατε των ακαδαρτων τησ 5ἴπ6 εοά]εε ο) Τϊ6]ι (ὔπι- 

πιάίαναπι) ... ς (-- 0 5) ακαθαρτητοσ εππιὸ νυν (ὑπππιπιάκζα, 

απιἉἩ ΟΥΡ Ρεντη ὑπιπιηιάίίας: ΟΥΡ Ρρονρῖί εἰ Γογπίοσεοπίθ) | πορνειασ 

μέ ΑΒ οἱο .... ἃ αἱ πορνιασ | αὐτηῆσ ϱΠΙΠ (Ν νἰάο ροδέ) Α 1, Τ. 28. 513 
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-”. , . , λ « / ς ῃ 
τῆσ ὄνομα γεγραμμενον᾽ μυστήριο», Βαβυλῶν η µεγάλη, 1 µήτιρ 

- - λ - ς ον. ντ σα - 
τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμάτων τῆσ γῆσ. ϐ καὶ εἶδα τὴν γυναῖκα 

; ο ΄ - Λ - - 

µεθύουσαν ἐκ τοῦ αἵματοσ τῶν ἁγίων καὶ ἐκ τοῦ αἵματοσ τῶν 
; - ᾿ 3 -” παν 

μαρτύρων Ἰησοῦ, καὶ ἐθαύμασα ἰδὼν αὐτὴν θαὖμα μέγα. τ Καὶ 
π ) ον ὃς / - 

εἰπέν µοι ὁ ἄγγελοσ" διατί ἐθαύμασασ; ἐγώ σοι ἐρῶ τὸ μυστήριον 
- Ν χ -- -- .-. Ν πο 

τησ γυναικὸσ καὶ τοῦ Φηρίου τοῦ βαστάζοντοσ αυτὴν τοῦ ἔχοντοσ 
Δ ε π π Λ πι , ; Ν , α τσ τ 

τᾶσ ἑπτὰ κεφαλὰσ καὶ τὰ δέκα κέρατα. ὃ τὸ δηρίον ὃ εἶδεσ ἦν 
λ 3 ο λ / 2 / 2 ” »2Ω/ λ » 3 / 

και οὐκ ἐστιν, καὶ μέλλει ἄναβαίνειν ἐκ τησ ἄβυσσου και εἰσ απω- 
ς / . ΔΝ ΄ -- Ν - -- ἄ 

λειαν υπάγειν᾿ και Φαυμάσονται οἱ κατοικοῦντεσ ἐπι τῆς γῆσ, ὧν 
. ήν 2) Ν - . “- -- 

ου γεγραπται τὺ ὄνομα ἐπὶ τὺ βιῤλίον τῇσ ζωῇσ ἀπὺ καταβολῆς 

35, 36. 58. ΑΤ. 49. Τ9. ὅτ. 91. 96. 96, 41 νρ αοἲ]Ἡ Απάστια Τομ... ν΄ 
ΤΠ τησ γηήσ ουπι Ὦ αἱδὺ οοΡρ ΗΙρρ Άτα; Ιίαιη {οΐτιδ έεγγαε ΟΥΡ Ετῖπι 

Ῥνοπη]βςῖ ... ἃ ΒΥΥΕ44 Πα αυτησ γαι τησ γησ ... ΔΥΠΠ Οπ1 

δ. πορνῶν (αἱ Ε αἱ Ρα): αὐ΄ πόρνων αἱ 9. Τ. 19. 29. 49.150. 98. 96. 98. 
αἱ Απάδαν.,. νο Το] Ῥτίπι αἱ Γογπσαξίοπιπι, Ἠϊπο (αἰν1) Ατοζσί {πν]ίο 

ΕΟΠΙΠΙ πορνγειω» 

6. ειδα ουπι ΝΑ (ιδα, αἱ Τϊ) ... ς ειδον επι Ῥ 81 ρίον Ηἱρραπ ον 5τ γο]1. 
Ίίοπα Ἡ Τ (ιδων) 14. 95. νδον. | µεθυ. εκ του αιματοσ οππι Α 1. τ, 28. 

90. 91. 9535 96, 4Τ. 49. το. 87. αἱ Ίπα νο «ορ ΗΙΡΡ Απάᾶ Ρ ῦαν Ὑἱοίο- 

τΙπ Το Ῥτίπι (Πϊ ΤιαΠΠΙ οἱ νς ἄς δαπφιπς) αἱ ... ΝΕΒΡ 2. 6. δ. 9. 14. 

99. αἱ ΡΙ1815 Απάςδ Ατο ε. του αιµατοσ (8ίπο εκ)» Ἱέεπα ΤετίΣεοῦΡ (εὐγία 

Φαποίογιίπι ογιοΥϱ) Ῥτοπιϊβαῖ (εὐγίαπι δαποίογ. δαπφιζπς) ... Ν. 9δ. µε. τω 

αιµατι (αἆ ααοά οίῖαπι ΤογΕ οἱ Ῥγοπιϊ98 Ροτποη{) | καν απίθ ἑκτους, 

ΝΑΡ αἲ ππα νρ τα]] Ἠϊρρ είς... Β 2. 8. 9. 299. αἰ3 Απάᾶς Ατο (56ἆ Μο- 

τε]] οἱ Οταπι ἆᾳ 51ο αάά) οπι και | εκ 8εο: 6. 11. 91. 96. αἱ οιη | µαρ- 
τυρώὠν: Α -ριων | 1ήησου: 96. του τησ., Ῥτάπη Τεσι Οδ, Ῥτοιαἳ (Ο1ςὲ 
Πεδι ... 1. 56. ΑΠΡ (ατπιό) οτη | τδων (5 τἈ ειδων) αυτην (14. 99. ορ 
ΟΠ1) απίο Θαυμα µεγα ΟΠΠ ΑΒΡ αἱ ἔετο ΟΠΠΠ ΥνΡ είο... Ν ὅδ. Ρροδὲ 

θαυμ. µεγ. ΡοἨ 

Τ. σοι ερω επι ΝΡ 1. 14. 96. 45. 49. το. 91. 93. 96. αἱ απ. {πι ἀαμιῖά {01 

1ο Άτα (] οπι σοι) Απάα Ρ Όαν Ρτῖπι Ἡαγιπ ... αὐ΄ ΤΠ Τϊ ερω σοι ΟΠΗ 

ΑΒ α135 νοο]ο οορ 8γτ αππι αοί ΗἱρραπΙομτ5τ Απάς Αγε | του εχον- 
τοσ: 1. 98. Τ9. Απά8 και του (98. οπ1) εχοντ. 

8. το ὄηριον οΊιπι ΝΑΒΡ 1. αἰ”ὸ Ηἱρρ Απάσπιῦ Ατ8...ςσ (-- αυ Θα) οπι το 

οσπι 2 | ειδεσ εππῃ ΝΡ αἱ Ρ]εΓ... Τί ιδεσ σαπι ΑΕ Τ. | ἦν: Α ή] υπαγειν 
61Π1 ΝΕΡ αἱ Γεγθ ΟΠΊΠ νρ (εί αδοεηκιιγα εδὲ ὧε αὖγβδο αἱ ἵπι ὑπέεγζωπα {δίί) 

«ορ 5Υτ αείἩ ΗιρραπίοὮγ5Ἱ ΑπΠάὰ ὁ υαν Ῥτοπιίςβδ (αβοεπσιή'α -- εἰ ἔἴτγα) 

εω 1μτ ΤΙ υπαγει ουπι Α 19. Απάᾶ Ατε ΠΠ! 550 (οέ αθοεπᾷεί αὖ αὖγδδο 
αἱ πι Ῥεγζιέίοπιεπι υαζίϐ) Ἐτῖπα (αδοεπβιγα εδ εω αὖγβςο εἰ πι ρεγαάίοπετι 

σα) { Θαυμασονται οπΠΙ ΑΠ αἱ ΟΠΙΠΥΙ ΑΠάΟΠΠ ΑτοΘ... ΗΙΡΡ ὅαυ- 

µασουσιν ... 1η ΤΙ θαυμασθησονται ουπι ΑΡ :: ε[ αἆ 18, ὃ. | επιτησ 
γησ οἵιΠι ΝΑΡ 1. αἱ βαΐξ πια ϱΟ0Ρ ΒΥΣΓ ΙΠΙ ΑΠΑΟΠΣ Ατο... 9’ την γην 

οππη Β αἱ {εγαδὺ ΗΙΡΡ; Ιίοπι ὑπ]αθίαπέεν ἐεγγαπι νς ΡΤπη (ΡΙΓΑ ΘΠΙ ΟΠΙΠΕΘ) 

| ου γεγραπται «μη ΝΒΡ α] ρ]ετ ΗΙρΡρ ΑπάσπΙΑ Ατο... Α οὐκ εγεγρά- 

14, 8 οίο 

11 

13, 8 
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ου, 8 

1004 σοι ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

, ’ π ’ ο τ λ » ” 9 , 

κόσμου, βλεπόντων τὸ Όηριον ὁτι ἡν και ουκ ἐστιν και παρέσται. 
στ {4 -- ε 5 ΄ . 4 ι ο ο} 

: ὧδε ὁ νοῦσ ὁ ἔχων σοφίαν. αἱ ἑπτὰ κεφαλαι ἑπτὰ ὄρη εἰσύν, 
4 ε Δ ’ ο ΟΡ) 2 - ] - « ΄ . ς 

ὅπου ἡ γυνὴ κάθηται ἐπ αυτῶν, 10 καὶ βασιλεῖσ ἑπτά εἰσιν 
ε ’ ’ « σᾷ ” ς 9/ ”/ , ο ιόῃ αᾖ, 

οἱ πέντε ἔπεσαν, 0 εἰσ ἔστιν, ο ἄλλοσ οὕπω ᾖλθεν, και ὅταν ἐλθ 
ῴ , ρα ολ -- -- Ν η ΄ πα. Ν τι ” 

ὀλίγον αὐτὸν δεῖ µεῖναι. 11 καὶ τὸ Θηρίον ὃ ἤν καὶ οὐκ ἐστιν, 
Ν ον η ” ιά . τα οά / Ν » α ’ 

και αυτὺσ ὀγδοόσ ἐστιν, και ἐκ τῶν ἑπτά ἐστιν, και εἰσ ἄπωλειαν 
ε /’ ν Ν Δ ” / α ε] ’ -- 2 ον νά 

υπάγει. 14 και τα δέκα κέρατα ἆ εἶδεσ δέκα βασιλεῖσ εἰσίν, οἵτι- 

πταν... 53 (ποἩ ἑοβίαίατ Βοτ]) 9. ουκ εγεγραπτο, αίᾳιο 5δἱο οά]ά1{ Ίωπ 

Ι το ονομα (ὺυ’) εαπι ΑΒ 8. 14. 29. 98. αἰ55 εορ ΒΥΥ ΗΙΡΡ...σ τα 
ονοματα ΟΠ ΝΡ 1. αἱ δαΐ πια νρ ΤΙ ααἰὮ ΑΠάΟΠΣ Αγο Εχίπῃ αἱ :: ος 

δᾶ 19,8. | επιτο βιῤλιον ο. ΝΑΡ 1. 6. 51. 96: 49. 91. α] Αιιά8 6 0αν (αἱρ 
επιτωβιβλιω) ιο... Β 9. Τ. 14. 98. 4129 επιτου βιβλιου, Ἰάαπε Ν ... 

το. ΗΙΡΡρ εν ῥιβλω, 96. εντω βιβλιω | βλεπυντων εαπι ΝΑΒΡ α149 Αμπάς Ρρ 

Ραν,,,ς {-- αὐ Βᾳ) βλεποντεσ ο 1. 960. 49. 49. 91. 96. αἰ αἰσ]ὰ 

ΗΙΡρ, ίοπι νρ Ῥτῖπα αἱ ουἰώεπίε | το Φήριον οτι ην ΕΠΙ ΝΑΡ 1. 

α] βαΐ τι Υνρ 60ρ ΒΥΥ αΤΠΑ αοί] ΠΙρρ Απάᾶα Ρύαν Ῥτίπη α]... Β αἱδὺ 

Απάς Ατο οτι ήν το Θηριον, άᾳπο αυ” | και (Ν" αάά παλιν) παρεσται 
οἳΏὰ (Α3)ΑΗΒΡ 6. τσ. {4. αἱ [οταοῖῦ ΗΙρρ Απάς οἱ ΆΑγο Ῥτίπι (οί υεπέιη'α 

ἐδί). ῬΙμΗ {ος ΥΣ ΤΠ, Ἠδί ΡΟΙΙ15 και παρεστιν εομβχπιαπ!, ατιοά 

κο 1. 11. 12. 16. 96. 45 (9) απ. τὸ. Απάα εἰὺᾶν ρταεῦεπί ... 60ορ αγ εί 

οεοἰώἡ ... ς (-- Αὺ Β4) καιπερ εστιν εππιὸ... ΝΡ Ἀοι οχρΣῖτη (ν]άο 

Ρο5ί) πας αθί]ι 

). ὠδε: Ἡ 011, και παρεσται οµπι 0 νουσ οἵο οοΠΙΙΠΒΘΗΒ. Οοπίιηριπί 

ωδε ΕΠΠΙ παρεσται 14. 29. 99. 94. 97. 98., Ἰέειι Ἰαιά ἀπυίο αἰ; πο 

Ποπ Ρ ή. 5. 91. 8τ. 95. 96. οἱο. Ψετῆϊ να: Πέ ]ῖο εδ δεπδι φιί Ἱιαῦεί 

δαρίσπέίαπε; Ἀθο α νετ Ρεῖπι αἲ. | αι (960. και) επτα χέφαλαι: Πιρρ οτι 

αι | επτα ΟΡή εισιν ΟΙΤΗ ΝΑΡ αἰδὸ νρ δΥΥ αὖπι ΗΙΡΡ ΑπάΘΙΠΠ Αγ ΒΥΙΠΙ 

Ῥτουπιῖδοῦ α] ... ς (-- αρ 54) ορη εισνν επτα οπτα 1. αἲἩ (14. 99. οι 

ἑπτα) | επ: 14. 99. επανω 

10. βασιλεισ επτα εισιν οΠΠΙ ΑΡ 1. 96. 98, 4Τ. 49. τ9. 91. 95. 96. αἱ πια 

νί να 5γτ Πἱρραπιο]ισὸτ ΑΔ Ρ αν Ῥτοπιῦ Ρεῖπῃ αἱ ... Ἀ Ορ επτα βασ. 
εισιν ... Ὦ 8139 αγ ΑΠΟ Αγο ῥασ. εισ. ἑπτα | επεσαν ΟΠ ΝΛΗΡ αἱ 

Ρία Ηἱρραπ ολ ὸἹ ο(ἀαη4 ΑΠΣ είδαν... 9, τ. 19. 14, αἱ Απάς εἰβ 

Άτο επεσον | ο εισ οἳπι ΝΑΒΡ αἱ Ῥ]α530 νρε]ὸ απι {αι ἀθπη]ά {οἱ οΠΙ1 

Ίαομ 11ρβῦ- 6. Αγγ ἨΗΠϊρράση (5εἆ οπι ὁ) Απάθμια Αγ Ῥτοπἱβδξ,..ς 
(: οὐ 5) και ο εισ οπι 1. αἰνὶ Ηρςΐ- «ορ (εξ εφ ιπι που ἐδὲ εἰ αἰίεν 

οἱς) ατπι, Πε 96. αθἰῃ Ηἱρραπίονς Ῥτίπι ο δε εισ | δει Ροδί αυτον 

εππΙ ΑΡ 1. 14. αἱ δαΐ πα ΗΙΡΡ ΑΠάΝΡ)Ραν,,, κ Ροδί µεωαι ... Β αἱ 
{ογϱ30 Απάς Αγο απία αυτο», Ιΐεπι νο Βντίπη ορογὲεὲ ζζιτι 

11. και ουκ εστιν: 95. ΗΙρρΔΠΙΙΟΜΓΟΤ οπῃ καν | και αυτοσ: Ἀ ΟΠ και, Ἰΐοπα 
(απιφεζιι ἴρδε εδὲ σα δεμίεπι) ο0οΡ | αυτοσ πια ΑΌ 1. αἱ βαέ πια νο Απᾶ 

ΟΠΙΠ Ατο Ῥτοπαϊδς Ρεΐπι αἲ.... ΝΕ αἱ Ρ]ας ουτοσ | ογδοοσ: κ 92. 41. 
42. ο ογδ. | υπαγει: απι {α 11ρ9δ. φαᾶεί, Ῥτῖπη ἐδε 

19. ειδεσ ΟΝΠΙ ΔΑΡ αἱ ρ]ος... Ὦ τ. ιδεσ 

| 
[ 
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[ὁ 4 { - 

Φεσ βασιλείαν οὕπω ἔλαβον, ἀλλὰ ἐξουσίαν ὧσ βασιλεῖσ μίαν ὥραν 
’ - τ ”᾿ ΝΔ 

λαμβάνουσιν μετὰ τοῦ Θηρίου. 19 οὗτοι µίαν γνώµην ἔχουσιν, καὶ 
ΔΝ ’ Ν Δ 3 , 5 -- - , / Έ 

τὴν δύναμιν καὶ τήν ἐξουσίαν αὐτῶν τῷ Θηρίῳ διδόασιν. 14 οὗτοι 
Δ ” .] Φ. / 4 .) / . ἴ σ 

µετα τοῦ ἁρνίου πολεμήσουσιν, καὶ τὸ ἁρνίον νικήσει συτούσ, ὅτι 
΄ ’ Ε] ] ΔΝ Λ ’ ΔΝ « .] 3 - 

κύριοσ κυρίων ἐστιν καὶ ῥᾳασιλεὺσ βασιλέων», καὶ οἱ µετ αὐτοῦ κλη- 
Λ σα Δ λ , Ἡ , ώ  ὁ α τ 

το! καὶ ἐκλεχτοὶ καὶ πιστοί. 19 καὶ λέγει μοι τὰ ύδατα ἆ εἴδεσ, 
τι ε ’ / Δ ο ῷ ο 34 νο, Δ ο 

οὗ ἡ πόρνη κάθηται, λαοί και ὄχλοι εἰσιν καὶ ἔθνη και γλῶσσαι. 
ΔΝ Δ Π σ Δ τ / 

10 καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδεσ καὶ τὸ Θηρίον, οὗτοι µισήσουσιν 
Δ ’ ΔΝ ΄ . ΔΝ ΓἹ 

τὴν πόρνην, καὶ ἠρημωμένην ποιῄσουσιν αὐτὴν καὶ γυµνήν, καὶ 
Γ . ΄ -- ον ο 

τὰσ σάρκασ αὐτῆσ φά]ονται, καὶ αὐτὴν κατακαύσουσιν πυρί 

19. ουπω οππῃ Νε( ουτω)ΗΡ 1. αἱ ἴεγο ΟΠΙΠ νς (αἱ. απι ἀαπιῖά {οἱ ΟΠΊΠ 

ΙποἈπῃ Ἱ1ρες) «ορ 8Υτ αγπι ποίἩ ἨΙρρ Απάσπιπ Άγο Ππϊπί 55 Ῥνίπι α].... 
ΤΠ ουκ ουπι Α {απ | αλλα οππι ΝΑ 14. 96.... ς αλλ οιιπι ΒΡ αἱ ρ]οι ΗΙρρ 
ΑπΠάΟΠΙΠ Αγα 

19. γγωµην εχουσιν ΕΠ ΝΑΡ 1. αἱ δα τη νο ΑΥΤ αἲπι Πρραπίσμι ὅτ 
ΑΠΔ αἱρ δεπιε] ο(ὗαν Πγ]πίὔ5ὃ ΤΙο Ῥνίηα αἱ... 0 ή Τί εχουσι γνω- 
µην επι Ὦ 3150 οορ Απάρ 56916] οἱό Ατθ | την δυναμιν: 14. 99. Απά 

Ῥαν οἵη την | την εξουσιαν επι ΔΡ 1. 99. 95. 96. 49. το. 8τ. 91. 94. 
96. 97. αἱ ΗἱΙρρ ΑπάςΡ αν... 09 Ίπ ΤΙ οπι την οµπ ΑΒ αἱ 15 ΑΤΠΙ 
Απάς Αθ | αυτων (α0΄) ουπι ΝΑΒΡ αἱδό Ηἱρρ ΑπάΟΠΙΠ Ατο...ς εαυ- 
των οππῃ 1. 8] ραις».... ΑΤΠΙΣΟΕ ΟΠ | διδοασιν ΕΠΙ ΝΑΒΡ αἱ οοτίθ ΡΙ6Υ 
(ααπι 133: 13 διασιν) Απιάς Ρ 0ᾶν Αγο; Ἱέθι ᾖαπέ [πι 525: ἐραᾶιπέ Άι 
αδομπα.,, ς (-- αὐ Βπ) διαδιδωσουσιν εκ Ποιίοπθ Ιταβιηϊ; 5ο ὅω- 

σουσι 18. Τ9. ΑπάΔ, ὀιαδωσουσι ὃδ. Ηϊρ), ἐγαᾶεπέ νρΈ]ε {α ἀοπι]ά {οἱ 
1088 αἱ]ασμπι Ῥχίπι, ζαδιωπὲ ΤΙοΙ 

14. καν εκλεκτοι (ηαες οπη 8. 98.) και (ΑπΠάΡ οπι) πιστοι: 95. τὸ. 87. κ. 

πιστ. Η. εκλεκτ. ... 1. οτι εκλ, κ. πιστ., ΑΠά8 οτι πιστ. κ. εκλεητ. 

15. λεγει οπΠ ΔΒΡ 1. αἱ οπιμνί ἨΙρρ Απάσοπη Άτα... μη ειπεν οπῃ Α, 

Ίτεπι ἀἰωῖὲ να «ορ αὖπι Τϊο]ι Ῥτίπῃ αἱ... αθΙΛΠίΣ ΟΠΠ καν λεγ. µοι | τα 

υδατα α: Ν" ταυτα α, ΝΟ ταυτα τα υδατα α | ειδεσ 6ΙΠΙ ΝΑΡ αἷς ... 
Β τδεσ (Τ. οιδασ) | η πορνη: αἱ. Νὸ, Ν” οΠ1 ή | λαου: Ν και λαοι 

16. ειδεσ εαπῃ ΝΑΡ αίςο ... Β 7. 6. ιδεσ | και το Θηριον οππι ΝΑΒΡ 1. 1 ή5 
81 {α ἀαπα]ᾶ ἴο] 11Ρ55: οπιπ]αόμπῃ σϱοΡ 8Υτ αθίἩ (αΤπι του Θηριου) ΠΙΡΡ 

ΑπάσπιἩ Ῥτίπῃ α]...ς (-- 0 Βα) επι το Θηριον οππ νρΊο 1ρ8ή- δ- 
Άτα (παπάς Ἱαπδίί οᾶϊίοτ )) ... Υροοᾶ αρ 6) Τομ Ῥεᾶ οπι | ἠρηκωμε- 
νην (14. 93. 96. ειρηµ-)... Ὦ 1. 49. Τὸ. 91. Απάῦαν ερηµωμ. | ποιη- 

σουσιν αυτη»: ἨΙρρ αυτ. ποιησ. ... 54. Ρεῖπι ροδί κ. γυµ». Ροη | και 

γυμνήν 5ἴπο αἀἀῑίαπι οππι ΝΑΡ 1. 94 (ν]ᾶο απία) 58. Τὸ. 96. 8] νς ΒΥΥ 

ΑΥΠΙ αοίµ ἨΙρρ Απᾶα Ῥτίπι (εύ ἀεδενίαπι εἰ πιιάαπι ]αοἴοπέ ζαπι) ... Ὦ 

πηΡ(ἨἨ) α150 (οορ ἀεδέγιεπέ εἶαπε, γεϊύπηιεπέ εαπι πιιάαπι) Λπᾶξ Ατο αάά 

ποιησουσι) αυτην ... Βἰπέ 1, 9. ὃ. 81, 98. 906. 40. 4. 91. ρ]απο οπι | 

κατακαυσουσιν: 1. 19. 86. 98. καυσουσι» | πυρι οπτη ΝΗΡ 95. 87. αἲν1 

ὍαῃἨ π, 24 

17 

19, 16 οίο 

Ἠ5 8, Ἱ 

18, 8 



1006 Ισ τς ΑΠΟΚΑΛΥΨΊΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

ς Δ λ ης. 32 Ν / 2 ” - Δ / 

1Τ ὁ γὰρ θεὺσ ἔδωκεν εἰσ τὰσ καρδίασ αὐτῶν ποιῇσαι τὴν γνώμην 
-- -- ." - - 

το. αὐτοῦ καὶ ποιῇσαι μίαν γνώµη» καὶ δοῦναι τὴν βασιλείαν αὐτῶν 
- ε) -- - Ἀν 6 

119 τῷ δηρίῳ, ἄχρι τελεσθήσονται οἱ λόγοι τοῦ Όεου. 18 καὶ ἡ γυνή 
ω] ”τ ”/! ιά ’ [ά / Ἐν ορ η 9 8 - 

ἦν εἶδεσ ἔστιν η πόλισ ἡ μεγάλη Π ἔχουσα βασιλείαν ἔπι τῶν βασι- 

λέων τῇσ γῆσ. 

ΧΥΙΠ. 

- ” / -- 

10,1 1 Μετὰ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐ- 
ση , νε ιτ - 

ῥανοῦ, ἔχοντα ἐξουσίαν µεγάλη», καὶ ἡ γῇ ἐφωτίσθη ἐκ τῇσ δύξησ 
. - ο σ ” .᾿ - - / υ / 31 δρ 

αυτοῦ. 2 και ἔκραξεν ἓν ισχυρᾷ φωώ)ῃ λέγων ἔπεσεν ἔπεσεν βα- 

Απάξ... ς ἵωπ Τϊ εν πυρι (:: 18, 8. εν πυρι κατακαυθησετ. ποη Πας) 
οππι Α αἱ Ρρ]οι ΗΙρρ ΑπάΒ Ρ υαν Ατο 

11. Όεοσ: 14. 93. κυριοσ | καρδιασ αυτων: 8ὶς Νὸ τοροβι!{ Ρτο Ἱπορία 
βοτίρίινγα κ” καρδ. αυτου | την γνωμ. αυτου: νο τ. γν. αυτων... 18. 
99. ΥΠ αεἰἩ Ῥργαεἰεγειηί την γν. αυτ. και ποιησαι | παι ποιησαι 

μιαν γνωµ. (νὶάο ροδί ἆε Υ7ωµ. µιαν οἱς) οππη ΝΑ (89 ΟΠ παν ποιησαι) 

ἩΡ αἱ Ρ]ε; «ορ 57: αθίῃ (αγπιήῦοτε) Ἠ{ρρ ΑπάςΡ ῦαν Ατο... Τη Οἱ 
οππι Α Τ9. νσ Απάα Τΐο]οι (ῬτίπιΙρετο ἄθιι επιύπι ὑπ σογὐῦιι οΟΥΊίΠὸ 

ἴπιτεουέ αἱ ρεγ]ιοίαπέ φιιοᾶ ἐῑδί Ρζασϊέπι εδὲ εἰ εδδε 1ος ἔπ οοπΒετιδιι οἱ πιίτι, 

εἰ ὕναάεγε οἴς). Ῥταοίοτεα µιαν γνωµην οππι ΝΡ 1. 96. 45. (96. νιάθ 

Ρο5ϐ) αἱ ΑπάΡ είύαν.... 6ὐ Ὁπ ΤΙ γνωμ. µιαν οππι Ἡ αἱ ρ]αςῖ5 Αμπάς 
Άτα... ὅὅ. 5. γνωµ. αὐτων, 90. µιαν γνωμ. αυτων | αυτων Ροβί βα- 

σιλειαΥ: Α αυτο, Β 14. 93. αυτου... τ9. οπι | τελεσθησονται οππῃ 
ΑΡ 1. 12. ὃτ. 46. 49. τ. 91. 96. αἰδ Ηίρρ Απάξ οίθαν ϱίρ... Ε Τ. 8. 

14. 99. 81. 98. αἰ5ὸ Απάξ Ατο τελεσθωσιν Ἰάᾳπο αρ” ...ς (- αυ 3) 
τελεσθη πι | οὐ λογοι ΟΤΙ ΝΑΒΡ αἱ {εγθοΆ ἨΗϊρρ Απάοπιη Λίθ..,ς 
(- αρ Ἀπ) τα ρήματα οιπη ὃ 

19. ειδεσ οππι ΑΡ 3] ΡΙ6Υ οἰο .... ΤΙ ιδεσ οἵπι ΑΒ Τ. | η εχουσα: ν 90. 94. 
9ὔ. ΟΙ 1} {:: Ροβί -λη) | βασιλειαν: Ρ54π16Ι (ρτῖοτο Ίοσο Ἱ. 6. οκθιηία 

νογδα ὃ., αἆ 4πεπη γἱά46) ΡΥαετη την | βασιλεων: Ν βασιλειων | τησ γησ 

6ΙΠΙ ΝΑΡ εἶο .... Β (5εᾷ βαρρ]είαχ 5αρτα Πποαπι) αἱ [ογοἈὸ ρτασπη επι, 

ία 16. 99. των επι 

ΧΥΠΙ. 1. ΙΠετα ταυτα ΟΠΙ ΝΑΒΡ αἱ Γεχεῦθ οορ βγτ ΗϊρραπΙομτ4θ ΑπάΡ 

Άτα Τΐοποι Οαββῖοᾶ ... 6 ΡΙάεΠΙ και 1. Τ. αἱ δαΐ πια νς ΑΓΙ αθίἩ Απᾶ 

ἃοὔαν Ῥτϊπι Αα] | ειδον οΙΠΏ ΝΑΡ αἱ Ῥίες ...  Τ(ιδων) 14. 99. 96. 99. 

ιδον | αλλον αγγελ. οἳΠΙ ΝΑΒΡ αἱ Ρ]α5ῦ9 νς ϱ0οΡ ΒΥΥ αἲπῃ αθίὮ (1έ ροδέ 

Ίιοο αἶἴις απ. ἄεεοειιαίέ) ἨἩϊρρ ΑπάΟπΠ Αγο Τϊομ Ῥτίπι 0ᾳββῖοᾶ αἱ (5εά 

91. 92. 48. 49. 186" Απάς Αγο Ῥοβδί αγγελ. Ῥοη, Ίΐοπι 91. ετερογ).... 

ς (-- αἲ ΑΒ) οἵπ αλλον οἳπῃ 1, 14. 92. αἱ 9 

9, εκραξεν: Α εκεκραξεν | εν εαπι ΑΡ 9. 96. ὅτ. 49. 49. 19. 91. 96. Απά 

υαν. Ίΐοπι ὧν }ογέὲ σοεε ἃπι [αι ἀθιηϊα 11ρς5" 6. (αἱ οο6ς πι }ογὲ) ΟΠΠ 

Ι86]11 6ορ Ἠαγπι. Εἐίαπι νροῖ]ε Τϊσ]οι ὧν Γογιάύιε ... ΝΕ αἱ ρία ΠΙμρ 
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ο αν « / Αα στορ / / λ λ 
βυλων ἡ µεγάλη, καὶ ἐγένετο κατοικητήριον δαιµονίων καὶ φυλακὴ 5 

κ ᾖ) 3 ) Δ Δ Δ 3 / 2 ναί 115 94, 11 ϱ8 παντὺσ πνεύµατοσ ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ παντὺσ ὀρνέου ακαῦἄρ- 10, ες 
Ν - / - ο) πο / 

του καὶ µἐμισηµένου, ὃ ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ δυμοῦ τησ πορνείασ 
λ / -- -- - » 14, 8 αὐτῆησ πέπωκαν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ οἱ βασιλεῖσ τησ Ίῆσ μὲτ ττν 

» -” Ρε κ ο ή ” - 2 -- / 1ου δι (28), αὐτῆς ἐπύρνευσαν, καὶ οἱ ἔμποροι τῆσ γῆσ ἐκ τῇσ δυνάµεωσ τοῦ Κω δια 
’ 3 ο » / .λ ο 2/ Ν 32 μὰ 

στρήγουσ αὐτῆσ ἐπλούτησαν. 4 καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἓκ του 

Απᾶα ὁΡ Αγθ 01Η, 1ΐοπι ΡΥΙΠῃ σοσε πιασπα εἰ οἱ | εν (νῖάς απίϱ) ισχυρα 

φωνη οπά (8)Α(Β)Ρ αἱ Ρ]ει νσζἀᾱ Ρ]6 σορ ΒΥΥ ΑΓΠΙ αοίἩ ΗΙρΡΡ ΑπάΟΠΙΠ 
Άγο ΤΙοἩ Ῥνϊπι α], 5εᾶ 1. 12. ἨΠΙρρ Απάρ αἴῦαν αάᾶ µεγαλη, 96. και 

μεγαλη ... 10. 99. 90. 99. 40. 4Τ. 99. 98. ισχυθραν φωνη»... ςσ( αὖ 
95) εν ισχυι φώνηή μεγαλη οππῃὃ... ΥΡ60Ι8 {οἱ Τ1οἳἨ αι /ογζέιάίπε, Ὠῖπο 

αὐ΄ εν ισχυν | λεγων: Ροπ1 | επεσεν επεσεν εσπι Α 1. Τ. 96. 49. Τ9. 
8. 91. 96. 96. αΙν] νο 8ΥΥ αγπιάσο Ἠἱρρ Απάᾶ αἱρ Τϊομοη ἨἩαγπι αἱ 
ε.. Ῥ επεσεν επεσεν επεσεν ... ΝΒ αἱ50 ο0Ρ αΥΠΙΖΟΝ ααίμαίΣ Απάᾶς εαν 
Άγε Ῥχϊπῃ επεσεν :: εΓαᾱ 14, 8. | βαβυλων 8ἶπο αγ{]οι]ο οππι ΝΑΡ οἳο 

κ... 14. 99. ΑΠΡ Αγο η βαβυλ, | δαιμονιων ο ΝΑΒ 9ὔ....ς Τί 
δαιμονων οππη Ρ αἱ Ρ]ει ΗΙΡΡ ΑπάσιιἩ Απο | πνευµ. αχαθαρτου 8ἴπο 
ε.α ἴ[απι ΟΠΠ ΝΕΡ αἱ [οτε οΠΙΠ νρ τε]] ἨΙΡρ ΑπάΟΠΠ Ατο Ῥνίπη α].... 

ΏΠ αάά καν µεμισημενου ουπι Α 16. Ἡαβρεπίιν Υογο αἴίαπη η Ρ 1. 12. 

91. 96. 9δ. 48. το. (οἱ Ἠίρρ ΑπάςΡ Ραν Αγο (Βοᾷ Ἱπν]Είβ Απάτοαε οί 
Ἀγείμαο εοπιπιεη{αγ11), αΙ απ{άσπι οπη]ξἑαΠέ και φυλακή παντοσ ορ- 

νεου ακαθαρτου. Ἰζαᾶ επι οπα αεῖαπῃ Τ. 14. 99. | ορ)εου: Α Ὁπριου, ΑΥΤΑ 

ερέγέέι8 | και μεμισημενου (Τ16] τοβ δέ ὑιφωὐπαίαε, αὲ 51. µεμιασμε- 

νου): τ. 14. 99. απι {απ αἱδοεμια οι... 54. Απάς ΡίαθΘΠΙ και φυλακή 
παντοσ Όηριου ακαθαρτου. Ιἴεπι ΑΥΥ ροδί κ. µεμισημενου αἀά εί οιι- 

δἰοζ ία οπιῖθ αππιαζῖς «Ποπιέῖς ἐπυπιιιῶέ εἰ επος. 

ὃ. ἑκτου οινουτου ὄυμου επι ΝΕ αἱ Ίοηςο Ρ]ιι νοσ]ο ἀαπι]ᾶ 1ρ8”- ϱγτ 

ΗΙρρΑΠΙΙΕΒΓΗ40 Απάς Άτα ΤίοΝ... Ρ 1. ὃδ. 56. δτ. 4Τ. 49. το. 8Τ. 91. 96. 
6ΟΡ ΑΥΠΙ 6ΙΠΡΡ Απάᾶ ΡΌαν εν του 8υμου του οινου .... ΠΠ εκ του 

ὤθυμου οππι Α απ [ {οἱ Ηρ85" 6. οπηπΙᾶσοΒπι αθἰμῖο ΠἩαγπι Απδῦ. Τίαπι 

Βεἀ του θυμου Ροδί τησ πορν. ΡοΠΕΠΒ ο (1ΡΙ{αχ εκ τησ πορ». του Όυ- 

µου)... ΕπΙπι ἄε υὔπο ογπίσαξίοπίς, τί οἰίαπι Απάξοπι ΟΠ του Φυμου. 

Ἰναχδας 9. ΒΥΥ ΟΠ τήσ πορνειασ. | πεπωκαν: πεπω- (Ρ 1. 98. 48. 49. 

9Τ. ΑΠΑΡΔΥ πεπο--) εαπι ϱ 1, 8. δΙ. 59. 9Τ. 58. 99. 4Τ. 48. 49. 50. 90. 
95. 9τ. 98. αἱ Ρ]α510 ἨΙρρ Απάᾶᾶ οΡ Όᾶν Ατο, Ἰίοπι ὀίδεγωπέ νο 8Υτ ατπι 

ΤΕΙ ἨΠαγπι αἱ... ΝΑΒΟ τ, 14. 99. αἱ ρἱαβδ19 «ορ αείῃ πεπτω- (αἱ Τωη 

εᾱ πηΙη), Πθπη --καν 6ππ1 ΑΟ; ΝΒ αἱῦ5 Απάξςοίρ Ανγο -κασιν ... 5 --κε πι 

Ῥ 1. 49. 96. αἱ ἨἩΙρρ Απάξ εἰδαν (5εἆ 1. αἱ -κεν):: πεπτω- το 
πεπω- ΠΟΠ ῬΡοΐεδί ΠΟΠ Ῥτο απΙ(ιΙΡΦΙΠΟ ΥΙΠο Ἠαδοανί... 18. 96. οτ. 

πο, πεποτιµε. Ῥιαθίογϊέ Ῥτῖπι: φιοᾷ ἄε υἴπο ΓοΥπζσοαἑίοπῖς οἴις εἰ τες 

ἔεγγας Γουπίσαέἑ θιί. | µετ αυτησ επορνευσαν: Ἠαες Υ6χΡα Ν ρεν Ἱπ- 

οπτῖαπι ροδί τησ γησ αἰέεταπη τεροίΙειαί, 5εᾷ 1ρ583 απϊπιαάναι5ο ετ- 

γογο Ἰπο]ιιδίέ αποῖ | τησ γησ αἹίοταπα: 1. αυτησ | στρηνουσ: ὁ 4Τ. 94. 

ΑπΠάΔ αίρ στρηνου 

4. αλλην φωνην (9δ. δΥγτ φων, αλλ.): ο ΑπάΡ ἆλλησ φωνησ, 5οἆ Ελ 
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Τεν δΙ (58 » - : ς ο κ το 
5 οὐρανοῦ λέγουσαν' ἐξέλθατε ὁ λαόσ µου ἐξ αὐτῆς, ἵνα μὴ συνκοι- 

’ - « 2 -” Ν - - ϱ] - ΄ 

νωνήσητε ταῖσ ἁμαρτίαισ αὐτῆς, καὶ ἐκ τῶν πληγών αὐτῆς ἵνα μὴ. 
ἴλ ᾳ 21 / αν ρε ελ κε ΄ ε. -- 3 - 

λάβητε, Ὁ ὅτι ἐκολλήθησαν αυτῆσ αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ 
μ ΕΥ] Δ / 6 λ - - 

Ελ) καὶ ἐμνημόνευσεν ὁ 9εὺσ τὰ ἀδικήματα αὐτῆσ. ϐ ἀπύδοτε αὐτῇ 
ς Δ ΛΑ 3 ’ λ / λ ο Δ να οῃ 
ὡσ καὶ αυτὴ απέδωκεν, και διπλωσατὲ τὰ διπλά κατα τα έργα 
ώς - ΄ ζαὶ / - ”, 

αὐτῇσ᾽ ἐν τῷ ποτηρίῳ ᾧ ἐκέρασεν κἐράσατε αὐτῇ διπλοῦν' ἆ ὅσα 

ΑΠάΡ Ροβίθα λεγουσησ .... 60Ρ ΤΠ ΠΟΠ αχρτῖπι αλλην | εξελθατε (οἱ. 

Τ,η84 πια) Έμπῃ ΝΑ Τ9. Απάῦανς Πίσω ς εξελθετε εππι 1. 82. 49. 91. 
96. 96. αἱ Πιρραπίσμγ4ο Απάᾶ αἱρ. Τίοπι εωέο νο ΠΙΟ ϱ0Ρ ΑΠ ΒΥΥ 

ο Τιος... α΄ Τιπεᾶ τηαῖ εξελίθε οιπι Βο αἱ Ρρ]α575 Απάο Ατο Πίεπι εωὲ 

ΟΥΡ184. 516 Ρτοπιϊδαῖ | εξ (Απάρ απ) αυτησ Ροβί ο (Απᾶρ εἰῦαν οτη) 

λαοσ μου «ΠΤΏ ΔΟΡ 98. αθί ΑπάΡ.,., ς ἴμῃ Τϊ απία ο λα. µου ΡοηΏ Τη 
ΑΒ αἱ Ρ]ετ νυ πι110 οορ ΒΥΓ ΑΠ ΗΙΡΡ Απάξ οίό Ατο ΟΥΡ Το] Βχίπι αἱ 

εκ. 1. 8. 19. Απάναν οι | συνκοιν- ΕΜ ΝΑΟ.... ς μη συγακ- πι ΒΡ 
αἱ οετίε Ρ]εχ οἰο | εκ των πληγων αυτησ απίο ινα µη λαβ. «ΙΙΙ ΝΑΕΟ 
1. αἱ ριαβδὸδ νσ πιο ΦΥΥ αγπι Πρ; Απάᾶδ έΡ Ατο Τίεμοπ...ςΞ αυ 

53) Ροδί ννα µη λαβ. Ροῦ ουπι ϱορ αεί] Ογρ164: 516 Ῥεῖπι Παγπι ... Ρ 
ΑπάΡΔΥ οπι και εκ των πλ. αυτ. (αρραταί ἵπ Ρ αχεἰ(18βο νθαιδαπῃ), 1ΐ6πι 

αιπιοΙᾶ {να µη λαβητε: Τ9. Απά8 ἵνα µη βλαβητε, Ἰίεπι ΤΙΟἨ πε ζ1έ- 
ἀαπιζιῦ, ΟΥΡ Ῥτίπι πε ρετδίτζπ/αγῖδ 

δ. εκολληΘθησαν οι ΝΑΒΟΡ 1. αἰ”Ό πι]1ὸ νρ (ν]άε Ρο5ί) «ορ ΒΥΓ ΑΥΤ ΗΙΡρ 
ΑΠάΟΙΙΠ Αγα, Ἱία ],αΜμῖ: πιό αἀρτορύιγιανεγπωιί, ν ΟΥρ Ὀτίπα αἱ 

Φεγυεπεγωπέ, Τ]ε] αεσεπάεγιωιέ ... ς (Ξ 6ὐ Β4) ηκολουόθησαν επι 

Φί ΑΙίθτο βάο8 ϱδί, Ἱπναπ]έαχ 1π ὅδ. 54. Ὑἱάείαν Ἱία οἰῖαπι νατίββα 

αεἰἩ. | αχρι: Απ μεχρι, Ῥ Πϊρρ εωσ | εμνηµονευσεν: 2. 8. 29. 90. 

49. 49. 8τ. 9ὸ. αἱ ΡΙΗ510 αάά αυτησ, ας Ρ]οτίᾳαθ ροτραη! ὁ Φεόσ᾽ Πα 
αἱ τὰ ἀδικήμ. αὐτῆσ οπή 8ες4. εοππηρα 6, 

ϐ. απεδωκεν πο αἆ ἁἰίατπι ΟΙΙΠΏ ΝΑΒΟΡ αἱάθ πι 10 μπῃ [ια ἀθπηῖά {οἱ α)]8οα 
ορ 8Υτ αθἰᾗ ΗἱρρβπΗσμγά 1 Απάο.,,,ς (5 αυ 82) αάά υμιν οπτα 1. 51. 
91. 96. αἱ νο] 1198 αΙ]αόμταη Ληάα οἰῦαν Αγα ΤΙοἩ Ῥτοπιϊβοῖ Παγπη, 
Πίθπη Ἠμυν ΤΠ ΑΠΡ. Α0βιπί ποππα]]α ἵπ ΟΥρύ18 οἱ Ρεΐπι. Όιετααε 
αΠΙη; ζῶεο (Ρε εί 11εο) πεαᾶια(έ εἰ ἀωρία (Ῥτῖπι γεάέ εἰ ἄιιρείσία): 

οἱ ἵπ φιιο Ῥοσιιζο πιζςοιιέ, εΠιρζυπι γεπιζαίιιπι εδὲ ε. Τεπα Ῥτοιπϊρς" γεὐᾶέίε 

εἶ θἰοιέ εἰ ἵμδα γεάζἷῶέ υοῦίς: ὕι Ροσιζο «ιο πιϊθομῖέ υοῦίθ πιἰφοείε εἰ ἄιι- 

Ρίωπι. | και ΑΠίε διπλωσατε: Ἀ οπι | διπλωσατε 8ἶπε αἀαἰίαπα 6ΥΠΙ ΔΑ 
Ἡο 9. 8. 9. 14. 19. 99. 49. 50. 90. 99. 96. αἱ πι πι110 νρ Ηϊρρ ΤΙΕΠ αἱ 
εως αάά αὐτῇ οπη Ρ 1. Τ. 81. (98. αυτα) 91. αἱ πια «ΟΡ 8ΥΣ αοίμ Απᾶ 
ΟΥ ΑγΘ. Ρταείοτεα ροβί [τα] διπλα Ε 9. 8. 9. 14. αἱ ρ]αβ30 (ρ]οτίαο 
πιπαβοπ] απἱ αὐτῇ οπη Ίου αἁ ἀἰίαπποπίππη Ἠβροπί) αἀά ὡσ καὶ αὐτὴ 
(14. αυτοι) καὶ (5εᾶ Ἰου και οπι 14. 99. α]) | τα διπλα οππ Νο 8. 14. 
29. 49. 99. α] {οτα-ὸ Ἠϊρρ ... ς ΤΠ ΟΠ τα ουπὶ ΑΒΡ 1. Τ. 91. 98. αἱ 

Β4ΐτηι ΑπάοπηΠ Αγθ | ποτηριω 8ἱπθ αυτησ οππῃ ΝΔΟΡ 1. αἳ πα Υρ τη11ὸ 
ΒΥΥ αοί] Ἠἱρρ ΑπΠάΟΙΠΠ Αγο ΟΥΡ Τίομ Ῥνίτπι (115 ἵπ φιο ροσιίο πιθειζς) 

οίο ... ΕΤ. 8. 14. 99. 98. αἱ ΡΙά830 «ορ (αᾳαἲ ροχρβῖί, πί εἰ 8. 87., ὧσ 

Ρο ὦ) αάᾶ αυτησ | αὐτῇ: Ἡ αυτην 
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5) τα ο τν ώς; ο ή - / 2 ” λ 

εδύξασεν αὐτην και ἑστριφίασεν, τοσουτον ὃδύτε αυτῇ βασανισμὸν Βατ, τ--ο 
ἀ / ιά ” ” ’ 2 τν ’ σ ’ /' 

καὶ πένθοσ. ὅτι ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς λέγει ότι καὔθηµαι βασίλισσα 
Ν ’ 2 οἱ -ἃ Ν ’ . Ν΄. ο. Δ ” 3 -. ἰς ΄ 

καὶ χήρα οὐκ εἰμί και πένθοσ οὐ μὴ ἴδω, ὃ διὰ τοῦτο ἐν µιᾷ ἡμέρα 
ος ς Ν ὁ. ο ώο ΄ ΔΝ ΄ 1 ΄ δώ, ] 

Ίξουσιν αἱ πληγαί αυτῇσ, Όἄνατοσ και πένθοσ καὶ λιμόσ, και εν 
Ν / οσο 2 Ν ’ « Ν « ’ 2 / 

πυρι κατακαυύθησεται᾽ οτι (σχυροσ κυριοσ ο ὣεὺσ ο κρίνασ αυτην. 
. ’ ΔΝ / Δ -- -α δω 0 ῤ 

9 Καὶ κλαύσουσιν καὶ κόψονται ἐπ αὐτὴν οἱ βασιλεῖσ τησ γῆσ ο ὃο 
ς »} ο - κ Δ κ ί ο 

οἱ µετ αυτῆσ ποργνεύσαντεσ καὶ στρηγιάσαντεσ, ὅταν βλέπωσιν τὸν 
- Ν ” ’ ” ’ / καπιὸν τῇσ πυρώσεωσ αὐτῆσ, 10 ἀπὺ µακρόθεν ἑστηκότεσ διὰ τὸν 

΄ - - ος "δα / 2. 2. ” ας ’ 6 ’ 

Φόβον του βασανισμοῦ αὐτῃσ, λέγοντεσ᾽ οὖαι ουαί, 1; πὸλισ ἡ μεγάλη, τὸ, 1ο 

7. εδοξ. αυτην οπτη Ν” ΑΒ (1ρ8εῦ 5αρτα ΙΠεαΙΗ 81ΡΡΙ)ΟΡ αἱ Ρ]αδ15...ς εδ. 

εαυτην επι κε 1. δ. 14. αἱ Ρ]α ἩΙρραπΗΟΝΥ 41 ΑΠΑΟΠΙΣ Ατε | τοσουτον 

ὅυτε (Ρ ὀωτε) εἰ. Τΐε]ι Ῥντοπιϊβεῖ οίο: ΟΥΡΣ516 ὕπ ἑαπέωπι ἄαέις εδέ, Ῥν τη 
ὧι ἑαπένπι ἀαἴω ... 1. κερασατε | καιπενθοσ: 13 10. 19. δτ. 49. 91. 

96. ΑπάΡ οπ ... ΔΤΙΠ πεγθοσ (οΙΠΙΒ5ἱ8 βασανισµ. και) | οτι ρε: τ9. 

Απά8 διοτι, Ι. και... ΑπΌᾶν οἱ | οτι (85. 8τΤ. Απάς αάά εγω) καθ. 

6ππῃ ΝΑΒΟΡ αἱ {εγο"ὸ ΑπάΣ ο βαν Αγ, Ἱῖεπι (φιΐία γείπα δι) Ἑτίπι ... 

ς ΟΠ οτι επι 1. αἱ νίκ πια ἨΗίμρ ΑπάΡ, Ίἴεπι πι] να ΟΥΡ Το] α] | 

καθηµαι: Β 14. 92. καθιω ... 9. 89. 99. 90. 49. 50. 90. 98. 98. αἱ ρ]αςῦ 

καθωσ, 94. ειµι καθωσ | βασιλισσα: ο βασιλευουσα | δω: Νο ειδω 

8. ημερα: 14. 952. πι11ὸ ααἲ ΟΥΡΞ16 Ῥτουι]φεῖ Ρνῖππ ωρα | Θανατοσ και: 

Β 9, 6. 8. 9. 29. 903 ὃ5. 98. 8Τ. 9. 94. 97. 98. αἱ1δ Απάς οπῃ και. 

Ῥναείετεα Ἡ Μαβεῖ Θανατου πενθοσ και λιμου. | κυριοσ ο Όεοσ πι 

Ν6ΡΟΡ αἱ Ρ]εχ (Τ9. αἀά 1ΠδΗΡεγ ο παντοκρατωρ) πΙ119 «ορ ΒΥΥ ΑΓ ΗΙΡΡ 

Απάς Ρ Όαν (εἰ κυρ. ο παντοκρατωρ) ΟΥΡ ΤΙεΡ .... ΝἩ ο Θεοσ ο κυριοσ 

εν Α 95. νρ αθΙΠΕΙΓ οΠ1 πυφιοσ, αἰᾳιο βίο Πμπεάπήα,,, 6, 81. 88, 40, 
48. 96. Άτα Ῥτοπιϊκαῖ Ῥτῖπι Παγπι ΟΥ ο Φεοσ | κρινασ ϱΙΠΙ ΝΤΑΒΟΡ αἱ 

{εγοῦ» ΗΙρρ ΑπάΡ εἰθαν, Ἱίεπι ἠΦιζίοαυίέ πι Γι οΠΙΠΙΔΟΝΙΠ (νρε]ο ἁ απιῖὰ 

1ρ55 ΟΥΡ ΤΙος ῬὈτῖπι αἱ ζαϊσαδεε, 5εᾶ 1ὰ εκ {γοφιεπβδίτια ΠΠ{έαγαγίι 

ν οί Ὁ οοπ{αβδίοµε εχρΗαπάππι Υνα{τ), Ίἴεπι 60οΡ ΒΥΥ αἲπι...ς (-- αυ 

Ἀα) κρίνων επι νὸ 1. 6. 51. Τ9. αἱ πιἩ1ὸ (Πιάίσαξ) Απάξ εἰξ Αιο 

9. κλαυσονταν ΕΠΙ ΝΑ 1. 96. αἱ νῖκπια ΗἱρραπήἨγ41 ΑπάΡ είδαν... αὐ”΄ 

97 Τη ΤΙ κλαυσουσιν ο] ΒΟΡ αἱ {εγαοῖῦ Αη εἰό Αγ6 :; κλαυσετε ηθο 

Τιο 6, 95 πες Το) 16, 90 Βαοί; ΑΡροο νετο 18, 11 κλαυσουσι 5Ίπο ἁπυῖο 

α]1επα πιαπα Ἱπ]πίαπα εδί: Πΐπς εΡίαπη Ίος 1οςο π]αρῖ5 χλαυσουσιν 41 Ντι 
κλαυσονται αἱἴεηαίη πΙαΠαΠὴ ῬτοςΙτ. Ῥγαείετεα ς(-- αὐ 2) αἀᾶ αυτην 

εαν 1. Τ9. αἱ ραιοὺ! αεἰ] Απάᾶ αἱρ (Ίΐεπη 56. Απάΐῦαν ταυτην) ... οι 
6πΠΙ ΔΑΒΟ αἱ ρ]μςδῦῦ νρ «ορ 5ΥΥ ατιη ΗΙρρ Απάζ Ατο ΟΥΡ Τομ Ῥνῖνη 

] | επ αυτην 6ΝΠΙ ΔΒΟΡ α155 ἨΙρρ Απάζ Αἴθ...ς Ἰωπ επ αυτη ϱΙΠΙ Α 

1. 96. 98. τ9. 96. 9Τ. αἰνΙ ΑπάΣ εἰῦαν (ΑπάΡ επ αυτησ) ... 14.99. Ῥεϊπι 

οἵὰ | καν στρήνιασαντεσ: νἩ οἱ1, δαρΡ] κξ, Ρταείεγεαφαθ νεσΝ αὰ στε- 

ναξωσιν | Άλεπωσιν: ὃ8. 98. ΑπΠάΌΑΝΥ ῥλεπουσιν ... Ν ιδωσιν | πιρω- 
σεωσ εἳ. Νὸ ... κ’ πτωσεωσ 

10. εστήκοτεσ: 96. εστωτεσ, τὃ. ΑπΠά8 στήηκοντεσ | ουαι υἱ8 οἱ. Πυρ 

τον Ῥνίπη αἲ.... 96. 40. ατπιζοῦ Απῦαν βαιης] ἱαπίέμμι, 95. 81. Αιιάς 

΄ΡΙΒΟΠΕΝΡΟΚΕ, Ν. Ί.. ο. δ. 4 Ὀ 



1010 ΡΟ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

« . η »” ο .ι ε 
Ῥαστ,σο /αβυλὼν ἡ π΄λισ ή ἰσχυρά, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ᾖλθεν ἤ κρίσισ σου. 1 καὶ 

αν. - - Ν ” 2 σ 
οἱ ἔμποροι τσ γῆσ Κλαίουσιν καὶ πενθουσιν ἐπ αὐτήν, ὅτι τὸν γόµον. 

-- ον 3 3 / - Ν χ 

Βκ9ηιδν αὐτῶν οὐδεῖσ ἀγοράζει οὐκέτι, 132 γόμον χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ 
/ ον - Δ Ν Δ -- 

λίθου τιµίου καὶ μαργαριτῶν καὶ βυσσίνου καὶ πορφύρασ καὶ σιρικοῦ 
Δ , 3 - 5) λος Γι - » . ; 9 

στι χάαῑ κοχκκίνου, καὶ πάν ξυλον θυῖον και πᾶν σχευοσ ἐλεφάντινον και 
- -- Ε] Ξ / / Δ - ἃ ν Ν 

πάν σκευοσ ἐκ ξυλου τιµιωτατου καὶ χαλκοὺ και σιδήρου και µαρ- 
Ν ’ Ἁ ο Δ Δ 

µάρου, 19 καὶ κιννάμωμον καὶ ἅμωμον καὶ Βυμιάματα καὶ μύρον 

ἴογ | ῥαῤυλων: 5. 49. 8Ί. Απάξ Ῥταεπι η | ισχυρα: Τ9. ΑπάΒ οχυρα | 
µια ωρα ΟΠΠ ΝΒΟΡ α1 1ο ΗΙρρ Απᾶς οἴῦαν, Ίίεπι νο Τίομ Ρήπι...ς 

(-- αυ β2) Ῥταει εν οππι 1. 9δ. αἱ αγπι Απ ϱἱΡ Άτα... Α 96. μιαν 
ωραν | ηλθεν: Α οπι 

11. τησ γησ: ἃ αἀᾶ σου | κλαιουσιν κ. πενθουσιν οΙπὶ ΔΑΟΡ 1. 49. 91. - 

96. αἱ Απᾶς (56ἆ 6Γ880 κλαυσουσι) είΡ αἰδαν ... ΕΛ’ κλαυσουσι και 
πενόησουσιν εππῃ Ὦ αἱδδ νρ (Πεδωπί εἰ ζιρεδιωπιὲ) Ηἱρρ Απάς Αγο Ῥτίπι 
(ΠἸεδωπέ Ρίαπφεπἰεδ εαπι). Τιερίίατ δα" πλαυσουσι και πενθουσιν τί 

θ,: 98. κλαυσουσιν επ αυτη και πενθουσιν, 16. 99. κλαυσουσιν εἰ Τ9. 
κλαυσονται (οπι]ςδῖ8 κ. πενδ., 4παο εἴ. 5ΥΥ οπι) | επ αυτην ΕΠΙ ΝΟΡ 

1033 18. 82. 99. ΗΙΡΡ, Ἱίαοπα 5ιἱρεγ ῑίαπι ΝΕ ... 5 Ίωπ επ αυτη οπη 6. Τ. 

(98. ν]άε απίς) 49. 49. 91. αἱ πανί Απάς Ατθ... Α εν αυτη, ὃδ. 8Τ. 

92. επ αυτής .... Βεπαυτουσ, 19. ΑΠάΌΔΥ εφ εαυτουσ, 96. Αιξ εἰβ εφ 

εαυτοισ, 1. Τ9. εν εαυτοισ ... ΊΠΙ επι σοι | αυτων: 91. ὃδ. δτ. αυτησ 

Γ ουκετι: οππα απἰοργοββϊς Ρ 49. το. 91. Απά8 είς, {61η πεπιο επιεὲ απι- 

Ρέζμε νρ εἴο; οἳπῃ 8θᾳ4 οοπίαηραπέ ΑΒΟ 1. Τ. 29. 91. δ. 99. (καν ουκ- 

ἔτι) 40. 41. 45. 4Τ. 48. 50. 9τ, 90. 99. 98. 94. 95. 9Τ. 98. αἱ Απάς Ρ 

υαν Ατθ ... πθο Απίθ πος ροβί ἀῑδμησιἰ{ Ν 

12. γοµον χρυσου (18. 56. Ηἱρρ -σιου, ὃ89. -σουν) και αργυρου (12. 18. 

94, Πρ) -ριου) και λιθου τιµνου «ΠΠ ΔΑΒ είο ... ΟΡ γοµ. χρυσουν κ. 

αργυρουν καιλιθουστιµιουσ | και µαργαριτων οππη κ ὃῦ. 87. 90. Ἐτῖπι 
(εἰ πιαγφαγίέαγιώπ, 86ᾷ Ργασσθα1ξ οἰίαπι εί ζαρίᾶιπι Ργεἰίοδογτ). ΗαὈ οηί 
ΡΙ4Γ816Π1 εἴ]απη «ορ δέ 5γΥ (5εᾱ πίενα πί Ῥτίπῃ) ... ΟΡ Α. µαργαριτασ, 

πέ Τιπθά πιαῖ; Ἰίοπι Α (ν]ᾶο εἴῖαπι {α) κ. µαργαριταισ, αἱ Ἰπδά τής, 

ς ΤΙ η. µαργαριτου απ Ὦ αἱ Ρ]εῖ νρ (νἰᾶε ροβί) ατπι αείἩ Ἠϊρρ Απά 
ΟΠΙΏ Αγο, Ἱ{ετη νροΙθ 1158 Ηαγπι πιαγφατίίαε, 8 ἀεπιῖᾶ αἱ]αέἈπα πιαγφα- 

115, {α. α)186Ἠπῃ πιαγραγίέίς | βυσσινου οπῃ ΑΒΟΡ αἱδῦ Απάᾶς Ατο, 1ΐθπι 
ῥυσσινων .... ς (-- αὉ 7) βυσσου ουπι 1. 96. 49. το. 91. 90. αἱ ΗΙρΡρ 

ΑπάΒ Ρ Όαν | και πορφυρασ εππη νο Τ. δῦ. 96. αἱ ΗΙρρ ΑπάσΣ εἰς... 
αῑύ και (4)Ρ9 ες εΓγογ) πορφυρου επι ΒΡ 1. 6. 8. 14. 99. αἱ ρΙ1β50 
ΑπάςΣ 6Ρ Αγβ ... Α ΟΠ: ΡΥΙΩ Ρο8έ κ. σιρικου Ροη | σιρικου ΕΤ ΝΑΒΟΡ 

τ. 99. αἱ :: πί οἱ σιρικὸν εἰ σηρικὸν (ταὈτί οο]οτῖς ρἱρπιθπίιι) Ρχο- 

ππ]βοιθ ἁἰοϊίαγ (οῇ ΡίορΗ. Τ165.), αιοά εἰαδάεπι οτ{ρ]πῖς οβί, 1{8 ο ἵατη 

Ῥγο σηρικὸσ Ροΐεταί σιρικὸσ 1η πδαπῃ να] ροβ]τιβ αΏαδΙη αρίτο, (Ώτο- 

Ρίευ θβπάθΠΙ 6ΔΙΙΒΒΗΠΙ θϊαΙη Τ,Π8ᾶ πιαὶ νά! ταεερῖςςα.) ... ς Τμηθᾶ τηῖἩ 

Τϊ σήρνκου οπΊη ΠΩΙΠΙΙΦΟ Ῥ]τ ανά... δΙ. 96. 96. 94. αἱ συρικου (1. οἵη 

και σιρ.) | ξυλον: Ρ ξυλινον ... Α σκευοσ | εκ: ο 18. οἳ | ἔυλου «Τη 
ΝΒΟΡ α] οΠΙΙΥΙ 60ρ ΣΥ αγπι ΗΙρρ ΑπάΟΠΙΗ Ατο Ῥνίπι ,.. πεὰ οῖἩ λι- 

μμ στα, 



ΑΠΟΚΑΛΥΝΨΊΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 19,15. 1011 

Δ , Ν στ Α 4β, Ν 2. Δ - αἱ ’ 

και λίβανον και οἴνον και έλαιον και σεµίδαλιν και σῖτον καὶ κτινη; 
Λ νο” νε - 4 λ λ 

καὶ πρόβατα, καὶ ἵππων και ῥεδῶν καὶ σωμάτων, καὶ ψυχᾶσ ἄν- 
φ: / 14 Αλ Ε 2 / ον 2 9 ’ - κ ος πρ) 

ρώπων. 14 καὶ ή ὀπώρα σου τῇσ ἐπιθυμίασ τῇσ ψυχῆσ απηλῷεν 
1 - ΔΝ Ν Ν π) [ή υ -- 

ἀπὸ σοῦ, καὶ πάντα τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ λαμπρὰ ἀἁπώλοντο ἀπὺ σοῦ, 
ηλ ηλ .) ς [ή ” / 

καὶ οὐκέτι οὐ μὴ αὐτὰ εὑρήσουσυ. 19 οἱ ἔμποροι τούτων, οἱ πλου- Έα ντ, 5ο 

ου οἳπῃ Α ΥΡ, Ιεεπιν] αεί] (εἰ οπιιεπι ογπαίιπι φις ]ιαῦεί ΦΕπιπιαπι γε- 

ἐἶοβαπι) | χαλκου: ο” καλκου | και µαρμαρου: Α 1. ΟΠΙ 

19. κινναµ-- ΠΠ ΝΑΒ" ΟΡ ἤ. αἱ (εγα1δ Απάςσ α{ῦαν, Ἱΐέεπι νρ Ῥτῖπῃ (αρ Φα) 

Ἠαγπι οἴππαπιοπιιπι ... ς πιναµ- επι ΒΑ 1. 6. 14. 98. 489. 49. το. 8. 

αἱ ταα Ηἱρρ Απάβ είρ ΑΓα. Τίεπι -μώμιον 6ΠΙ ΑΟΡ 1. αἱ πια νρ ΑπΠάΟΙΙΠ 

Άγ αἱ] ... ΝΕ αἱ: ΠΙΡΡ -μώμου, Ἰΐεπι Ῥτίπι (Ρρο8ί οἱ ΠΙαΥΠΙΟΥΕ Ῥεχρῖί 

εί εἰππαπιοπιί εἰ ὑιοεπκιπι εἰ τιπφιεπέωπι) | και αµμωμον ΕΠ ΝΤΑΟΡ ϐ. 11. 

19. 1Τ. 19. 51. 58. δ0. 96. τ9. 8τ. απι {ια {οἱ 11ρ88 οπιΠ]ᾶσἩπη ΒΥΥ αοἲ] 
ΗΙρρ Απάςο Ἠαγπι α]....ς (-- αὐ 97) οπ οπΠῃ ΝΟΕ 1. αἱ ρα νρ]9 ἆοιη]ά 

(αί Τ,εὐτας: ,,Ἀοπ αἀίας οἱ ΑΠΠΟΠΙΙΑ/ ) 60Ρ αγπι ΑπάΣ Ρ ναν Ατο Βτῖπα 

(νρδΙΧ απιοπιµπι Ῥτο οἴππαπι.) | Θυμιαματα: 1. 95. ἨΙρρ ΑπάΒ εἰρ θυ- 
µιαμια, Ίίεια ὑπεεπσιπι Ἐτίπι ... Β 14. 93. Θυμιαματοσ, 94. νΕ ΗαΥΙη 

Φυμιαματων, οἀογαπιεπίογπι. Ῥαχριπί ν6το νρ Ἡαγτη εἰ ππφιεπὲζ (118 

4.6... Μογπι) αἱ ἐ]ιῖρ εἰ υπ εἰ οἷεξ εἴ εἰπιίζαε εἰ ἰἐγέίοί εἰ ἐπιπιεπέοιιπι εἰ 

ουδππ οἵο, πο Ίέεια Ετ]τπη. | και μυρον (19. ΑΠΣ σμυρναν): 6 01η | και 

οινου: 6. 51. ὃ2. 9δ. 48. Απάς Αγε Ροβί ». ελαιον Ροπ... Β αἱ {ετο; 

οτη | και κτήνη κ. προβατα ΟΝΠῃ ΔΑΟΡ αἱ δαΐ πηα (19. 91. οπ1 κ. προβ.) 
νΡ 60οΡ 71 απ αείὮ Ηἱρρ ΑπάΣ Ρ θαν Ῥτίπι αἱ... Ὦ αἱ ρ]αβ”0 Απάς 

Άτε κ. πρυβατ. κ. κτηνη. Ῥιπείετεα ΗΙρρ αάά (:: ἆς 510) καν τραγουσ 

|. νππων (9 Ῥτο ὦ νο]εβραί ο, 8εὰ τΊγβας αὈδίεγβί{): 95. ιππουσ | ρε- 

ὁων 6ΙΠΙ ΝΑΒΟΡ 1. αἱ πια ΑπΠάΒ Ρ βαν. Ἱίεπι γεζατιπι απ οιηπ]αοηπι, γ]θ- 
ἄαγιπι νρο]ε Ῥνϊπι, Ὑἱάς ροβί Απάξοπ.,,, 2. 6, Τ, 81. 98. αἰ5 Απᾶς 

Άτε ραιδων (αἱ ῥαίδων, αἱ ῥαιδῶν) ... 14. 4δ. 99. ῥεδίων. Ωπαπι τεςθ- 
ρίπιαβ Ἰθοίίοπθεπη εοπβγπιαί ΑπάΦοΠι; δια δὲ τοῦ ῥέδων τὰ ὀχήματα 
εἰκὸσ σηµαίνεσθαι" ῥεδιοὺμ γὰρ ῥωμαϊστὶ τὸ ὄχημα λέγεται" ἡ δὲ 
τούτου γενικἡ τῶν πληθυντικῶν ῥεδιώρουμ, ἥτισ κατὰ συγκοπἠν ῥέ- 
δων γέγονε. | σωµατων: 14. 99. ψυχων. Οείεταπι ναγίηὲ αὖν Πιο γή 

Ξ εί οαπιεζογιπι. ς 

14. η οπωρα: 0 οἱ ή |. σου απίε τησ επιδ. οππι ΝΑΟΡ 35. 87. 96. (5εἆ 

86. 81. εἴΙ8πη ροδί Ψυχησ πἀάαπί); Ιίοπι αἱ Ῥοπια ἔιια ἀεσίζεγιί απίπιαε 

Αη Γα {οἱ οπιπ]8ἨΙΏ. Ῥγίπη ΡοπιογΗπι φΊιοφιε ἔπογιιπι σοπαιιμἐθοεπἰία απύπιας 

εκ. ς Ροβί ψυχησ ΡΟΠ «ΤΠ Β 8 Ρ]ετ νρε]θ (ροπια ἀεείαεγί απύπαε ἔπας) 

ἀαπιῖᾶ 11ρ86 ἨΙρρ ΑπάΟΙΠΣ Ατε Ἠαγιπ | τα λιπαρα (Δ” ριπαρα, Τ. λει- 
παρα): 14. 92. οπι τα... 96. πἀᾷ σου | τα λαμπρα: ο Τ9. ΑΠάΡ οἵη 
τα | απωλοντο ουπι ΝΤ. δ. 10. 11. 16. 95. 9τ, 99. 49. 87. 91. 96. Τεπα 
αυ ὃπ Τη ΤΙ απωλετο ΕΠ ΑΒΟΡ αἰ50 Η{ρρ Απάς Αγα, Νεο α]ίου (Ρε 

Τεγιπέ) νρ Ῥτίπη Παγπι, ο0Ρρ ΒΥΤ αείἩ.... ΑΠάΡ απωγχετο...ς (- αυ 52) 

απηλδεν ειπα 1. Τ9. Απᾶξ | αυτα ροδί ου µη επι ΝΑ 90. 98. 96. Ηἱρρ 

εως τω ΤΙ απίθ ου μή ῬοἨ ΟΠΠ ΒΟΡ αἱ]15, Πίεπι εἰ απιρ[ήιβ ἴῖα ἑαπι 1101. 
νρ (Ῥνίπι νετο πεο ἴαπι ἐα ιζίγα) ... ς Ροδί ευρ. οππῃ 1. α] Ρρ]α Απ άοτηη 

Άτα | ειρησουσιν ΟΠΠ ΝΑΟΡ 94. δῦ. 96. 87. 90. να ΒΥΥ αείΙΡ (οι 

| 643 
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1012 18, 10. ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

[ιά 2 3 2 ” 2 Δ / ’ Δ ΔΝ / σε 

τησαγτεσ αἄπ᾿ αὐτῇσ, ἀπὸ μακροῦεν στήσονται δια τὸν φ9βον του 
- - ΄ Ν -- ΔΝ 

βασανισμοῦ αὐτῆσ κλαίοντεσ καὶ πενθοὔντεσ, 16 λέγοντεσ' οὐαὶ 
3 / ς [ή ς / « / / Δ - 

ουαί, η πύλισ 1 µεγάλη, Ἠ περιβεβλημέν βυσσινον καὶ πορφυροῦ» 
ΔΝ / Ν 2 - ν Ν 

καὶ κόκκιγον, καὶ κεχρυσωµένη ἐν χρυσῷ καὶ λίδῳ τιµίῳ καὶ µαρ- 
ὁ / - σ / { -- - Δ - 

}αρίτῃ, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώδη ὁ τοσοῦτοσ πλοῦτοσ. 1 καὶ πᾶς 
/ Ν -- [ά ΔΝ Δ - Ν 

κυβεργήτησ καὶ πᾶσ ὁ ἐπι τύπον πλέων καὶ ναῦται και ὅσοι τὴν 

οἱ ἐµποροι εοπΊπΏς, αἱ εἰ. 97, αἱ) Απάς Ἠανπι... αρ’ ΤΙ ευρησ (7. 
ευρεισ) εαπα Β αἱ μ]ηβδὸ Ηἱρρ Απάᾶ είρ Άτα ...ς ευρησησ επι», 8ο 

1. ὃτ. 49. 91. 96. ΑπάΡαν ευρησεισ, Ἰέπι Ῥτίπι ἐποεπέεν. Ῥηπείογεα ϐ. 

11. 91. 4Τ. αᾶά ούτε Ψυχασ ανθρωπων του λοιπου εµπορευση. 

16. κλαιοντεσ 8ἱΠ8 και 6ΝΠΙ ΝΑΟΡ 1. αἱ δαΐ πια νρ τε]] Πἱρρ ΑπάσΙΙΣ Αγο 

Ῥνῖπῃ αἱ... Β 8130 καν κλ., οτι οἱ Π1εῦιπί βΥτ 

16. λεγοντεσ (Ώ 96. λεγουσιν) οµπι ΔΑΒΟ α]”9 «ορ (εδιπέ εἰ Ραπφεπὲ ᾱ- 

σεπἰεβ) ΑΥχ (εἰ Πεῦ. εἰ ρίαπφοπέ ἀἰσεπίεδ) Άτπα ... ς (6009) Ρτασπῃ καν ΟΙπΙῃ 
Ρ αἱ ρ]α νρ αοί]ι ἨΙρρ ΑπάβοΡ Ατο Ῥιΐπι α]... 1. 12. 16. 99. Απάῦαν 
ΡΙαπςα ΟΠ | οὔαι ουαι 61ΠΙ ΝΑΟΡ αἱ δαΐ τηα νᾳ τε]! ΠΙρΡΡ ΑπάΟΠΙΠ Αγο 

Ῥνϊπι αἱ... Β α155 οπι α]ίογαπι; 96. 9ή. ἴεν ουαι | Ἀἲ (εχοῖάΙὲ ναυβιιβ) 
Ρταθίογπηϊθῖί η µεγαλη η περιβεβλη(µενη αἀεδθ), δαρρΙό | ἡ πολισ η 

μεγαλη: 98. ἡ µεγ. πολ. | ή απίο περιβεβλ.: Α οπι | βυσσινον 6ΝΠῃ ΝΑ 

ϱΡ(βυσι-) 1. (βυσσυνον) αἱ δαί πια ἨΗΙΡΡΑΠΗΙΟΝΓΣ1 ΑΠ 8 ὁ Ὀ8Υ Άγε, 16η 

ὀψεείπο απ {ὰ ἐο] οπιπἰασιπι Τ]ο] Ῥτίπι Πανπι ... Β αἱ. ΑπάΡ ῥυσσο», 

Ίτεπι νρε]ο 155 ὄγβρο | βυσσ. κ. πορφυρ. κ. κοκκ. Ίος ογάϊηθ 6η ΝΕ 

ϱΡ αἱ οπιΏΝ1 νρ τε]] ΗΙΡΡ Απάσῦη Αγο ΡΙήπῃ αἱ... 1 κοµκιν. και πορ- 

φυρ. και ῥυσσιν. εππι Α..,. ΡΕ Ραγριγα εἰ ὀγ5επο εἰ εοοεῖπο | πορ- 

φυρουν εππι ΝΑΒΟ αἱ Ρ]α Ἠϊρρ Απάᾶξ οῦβὺ Ατο ... Ρ 18. 9δ. 96. 40. 4Τ. 
97. 94. Απάς είΡ πορφυρα» | και κοκκον (1. κοκι}-): Ῥ 48. Αγο ΟΠΙ 
και | παι κεχρυσωμενή (Ν -μενον, «8 1094. 10558. -μενον Ρετ ΙπειιγΙ8Τη) 

6ΙΠΙ ΝΑΒΟΡ οίο... 1. Τ9. ΑπάΌΑν οἱη μαι | εν χουσ. οππη κο 1. 96. 49. 
τ9. 91. αἱ Ἠἱρρ ΑπάᾶΡ Όαν.,. 4Ρ00 Τη οπῃ ΕΥ 6ΠΠ1 ΑΒΡ αἱ59 Απᾶο Αγο, 

πθς α]ίαι νρ Το] Ῥτϊπι | χρυσω οτι 1. 14. 86. 49. το. 91. 99. αἱ 

ΑπάξδΡρύαν,,. α) Βπ Ίμπ ΤΙ χρυσιω ομπι ΑΒΟΡ αἱ Ρ]ας570 Ἠ[ρρ Απάς 
Άγο :: αἁαππαπί βαὈβΗίπετο χρυσιον Ρτο χρυσοσ, οἳ αἲ 1π, 4. 1 Τῖπι 

9, 9. Αεί 11, 29. { τιµινω: Β (οχοιπ{ο νοαγκι) οπι | µαργαριτη οἳπῃ ΝΑΟΡ 
95. οοΡ αεί Επ ...ς Τί µαργαριταισ ο. Β αἱ {8:6 ΟΠΙΠ ΥΡ 85ΥΥ ΑΤΠΙ 

ΗΙΡΡ Απάσπιἃ Αγο ΤΙ] ἨΗαγπι | ἠρήηµωθη: 1. Τ9. ΑΠάΝΕΥ ερηµωθη | 
ο τοσουτοσ: Ρ 95. οπιο 

17. ο επι (Β αᾶᾶ τον) τοπο» πλεων οἵΠπι ΝΑΒΟ αἱ50 απι {πι ἀθπη]ά 11ρ56: 

ΟΠΙΠΙΔΟΠΙΏ Αγγ αγπι. Βἰπαϊ]]ίου Ῥτῖπι οπιπῖς ΡΕ} πιαγε παυέραπς; νβ«]ε ἰοὶ 

1183: 5: πι {ασιπι Ῥτο ὅπ ζοσμπι ργαεΏοπί, Ἡαγπι πι ζοπφμπι ... Ῥ 6. 19. 

90. 49, το. α110 Απᾶς Ρ ῦαν Αγο ΤΙΟἩ ο (6. 51. 99. τ9. 91. αἱ Απάραν 

Άτε ΟΠ1) επι των πλοιων πλεω» (51. απίε επι τ. πλου. ροπ). Βἰπι]ίαι 
αθί] οπές ατέῖ]οες παυώα ... ς (-- 60 Βσ) επι των πλοιων ο (Απ 
οπι) οµιλοσ ο 1. αἲ  ΗΙρρ ΑπάΔ. 11ῦεια «ορ ϱιδεγπαίογεδ ΟΠΙιΕδ 

πιαγῖὸ εἰ οΠΙέΦ πιαυἰφαπέεδ ἴπι ππαγὲ δἰαδιιπὲ α ἴοπφε 
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/ ῃ ; 4” - 
Φάλασσαν ἑἐργάζονται ἀπὸ µακρόθεν ἔστησαν, 15 καὶ ἔκραζον 
βλέποντεσ τὸν καπνὸν τῇσ πυρώσεωσ αὐτῆσ λέγοντεσ' τίσ ὁμοία 

- / ο ΄ η - ὃν ψι Δ Λ ) .. 

τῇ πόλει τῇ µεγάλῃ; 19 καὶ ἔβαλον χοῦν ἐπί τᾶσ κεφαλᾶσ αὐτῶν, 
λ 4 ’ Δ - / . »Ν νι φας / 

και ἐκραζον κλαίοντεσ καιπενοῦντεσ, λέγοντεσ᾽ οὖαί ουαι, η πολισ 
« / στ / ᾿ Δ . -- 

ἢ µεγάλη, ἐν ᾖ ἐπλούτησαν πάντεσ οἱ ἔχοντεσ τὰ πλοῖα ἐν τῇ Όα- 
’ - - σ - α΄ ’ 3 

λάσσῃ ἐκ τῇσ τιµιότητοσ αὐτῆσ, ὅτι µιᾷ «ρα ἠρημώθη. 309 εὖ- 
’ ε) ” 2 ϱ η « . / .) 

φραίνου ἐπ αὐτῇῃ, οὐρανὲ καὶ οἱ ἆγιοι καὶ οἱ απόστολοι και οἱ 
- ο . ς ε . » -”- 

προφῆται, ὅτι ἔκρινεν ὁ 9εὺσ τὸ κρίµα υμῶν ἐξ αὐτῃσ. 
Σα τ ολ ς ; , Γ 

21 Καὶ ἦρεν εἶσ ἄγγελοσ ἰσχυρὸσ λίΦον ὧσ μύλον µέγαν, καὶ 

18. και αἩ Ἰπ]ῆο: Απάρ οπι; 98. Ῥείπι οπι και εχρα. | εκραζον επτά 9Η 1. 

8] Ρ]ετ (9. 19. 21. εκραυγαζον) Αηάᾶ ὀΡ Ατο ... Ὦμη εκραξαν (1: ΡΙ396- 
οθᾶ1ί εστησαν) ΟΠΠ ΑΟΡ ὁ5, 8τ. 9ὔ. ἨΠιρραπΠεμχ41 Απάθανς Ποπι οἷα- 
πιανεγιπέ νς Τομ :: εἰ αἆ ν. 19 | βλεποντεσ επι Ν(1ρβο” οκ λεγοντ.) 

ΑΒΟΡ αἱ ρ]ηβ0 Ἠἱρρ Απάοιιπ Άγ8... (-- ὐ 92) ορωντεσ ουπι 1. αἲ 9 | 

χαπνον ΕΠΙ ΝΒΟΡ αἱ {6Υ6 ΟΠΙΠ 6ο τε]] ΗΠΙρρ Απάσπιι Αγο Τίέμ Ῥντίπι 

εκ. Ὦηθᾷ πῖπ τοπον ουπι Α 10. Υρ Ηανπ | τισ: ο ριφε(εγπιϊκῖε | τη 
πολει 5ἱπο ταυτη ΟΝΠῃ ΝΛΒΡ εἰς (αἱ. ἨϊΙρρ)... ς αἀά ταυτη εαπ ϱ νρ 

Ῥτϊπι ἨἩαγπι 

19. εβαλον ουπι ΝΕ 8ἱ ἔοτο ΟΠΙΠ ΗΙρρΑΠΗΕΠΥ41 ΑπάΟΠΙΠ Αγο, πιδεγιώιέ νµ, 
πιέέεπέεν Ῥτῖη, Τίεπι Τμ Τί εβαλαν εππι ο... Ρ 29. έβαλλον... Α επ- 

εβαλον, 960. επεβαλλον | επιτασ κέεφαλασ: Ἀ επι τησ κεφαλησ | αὐτων: 

6 εαυτων | εκραζον ΟΠΠ ΝΗΡ α] Ρ]εν ΑΠάΔ ΟΡ Άτα... Ἰωπ επραξαν Εἳπι 
Αο ὃδ. ἨΙρρ, Ἱίεπι- εἰαπιανεγιπέ νς ... Ετίτα εἰαπιαδιπέ | κλαιοντ. κ. 

πενθουντεσ: 23. ΡοβΕ λεγοντ.Ροµ.... Α 1. οπι | λεγοντεσ βἶμα και οι 

ΝΑο 1. 56, 87. 96. α] νροίε μι ἀοπιῖά {οἱ Πρ”: «ορ Ηἱρρ Πάνα... ΒΡ 

8150 απι Ἱ1ρᾳδ: 6. οπΙΠΙαΕΒΠΙ ϱγΥ αεί Απάς Ρ Όὰν (γάμβΠΙέ Αιάς 4 λε- 
γοντεσ γ. 18. αἆ λεγ. ν. 19) Ατο Ετίπῃ και λεγοντ. | ουαι ουαι 6ΗΠΙ ΑΔΗ 

ΟΡ αἱ Ρ]ετ νρ 5Υτ ααἰῖι αιπι ΗΙΡΡ ΑΠάΔΡ ῦαν Ατο Ρτπη.... ν26. 29. 

96. ὃτ. 40, 41. 49. 96, «ορ Β8επιεὶ απίππ ... 96. 87. Απάς εν | τα 
πλοια ΕΙΙΏ ΝΑΒΟΡ α]δὸ Πἱρρ Απάς...ς (--αὖ.-- 96)οπιτα επι 1. 95. 

Ἡς 34, 10 

Ἐσ 2π, 50 

10, 16 

16 

Ες 44, 28 

Του 5Ι (28), 
. 69 8 

το. 9, α] Απάᾶᾶ Ρ Όαν Ατο | ο πῖταπ 1Π πιοᾶπη ν1ή]058 τιµιοτητοσααυ- ΄ 

τησ | ηρηµωθη: 1. Τ9. ΑπάΡαν ερηµωῦ. 

90, επ αυτη ουπι ΝΒ0,α1 ρ]11β35 Ηϊρρ Απάό Άτθ...ςσ(-- αὐ Β2) επ αυτην 

επι Ρ 1. 96. 96, 19. αἱ Απάξ ρ ύασ.,,. 1πθὰ πη εν αυτη επ Α98. | 
και οι αποστολ. ΟΜΙΏ ΝΑΒΡ αἱ {οτοῖ) απι [Πα 155: «ος: 8Υν ααἰἰ. Η{ρΡρ 
Απᾶᾶ ΟΡ Αγε ΤΙΣ Ῥνῖπ ...ς(-- 0 Β5) οπα καν οι οππη ϱ 1. αἱ Ραιιο Υί 

γμε]ε ἀαπιία {οἱ 11ρ54- 6’ οπιπ]ᾶσἈπι αγπι Απάῦζαν Ηαγπι 

21. ισχυροσ λιθον επι κεε(βεἆ ν]ᾷο Ρο5δί)ΒΟΡ αἱ {96 ΟΠΠ ΝΕ 6ΟΡ ΑΓΠΙ 

βοἲ Η{ρραπΙομχ 42 Απάσιις Αγο Ρεΐπι Ἠαγπι ... κ” λιον ισχυρον, 1ἴθιι 
40. νσχυρον λιθον. Οείεταπι πό Ῥτο λιθον τεροπῖ νο]μέ ισχυροσ, 

ΤΙΥΒΙΒ αχβδιπεῖο (σχυροσ 8818ἵ5 Παδμῖΐ εκ ισχυρον εβΊηρετο ισχυφοσ.... 

Α ΥΣ ΤΙΕΠ οἵη σχυρον. 11υεγα «ορ εί απφεῖµδ,Γογέῖ εποἰαπιαυϊέ οἴαπιο- 
επι εἰ διιδίιιζὲέ παπι ζαμίαεπι πιοίαγεπι. | ωσ (19. Απάδ ωσει) µυλον 

µεγαν οππι ΒΡ αἱ [ογο ΟΠΙΠ ἨΙρρ ΑπΠάΟΠΙΠ (βεᾷ ΑπάΡ µεγαν ωσ μυλ.) 



Ἐρ 24, 8 
1εν 25, 10 

Ἐν 23, 8 
1ον 16, 9 

1014 18, 22. ΑΠΟΚΑΛΥΨΊΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

”/ τσ 
ἔβαλεν εἰσ τὴν θάλασσαν λέγων οὕτωσ ὀρμήματι βληθήσεται Ἴα- 

8 ιά ’ / Ν -] Ν [4 - 29 ΔΝ ὃν) 

βυλων ἡ μεγαλη πὀλισ, και οὗ µη ευρεῦΊ ἔτι. 33 και φωνη αχιδα- 
- 8 - Ν - Ν -” - 

ρφῳδῶν καὶ μουσικών καὶ αὐλητῶν καὶ σαλπιστῶν οὐ μὴ ἀκουσθῃ 
νο) Ν -- ’ / ” Ν ς -- Ν 

ἐν σοὶ ἔτι, καὶ πᾶσ τεχείτησ πᾶσησ τέἐχνησ οὐ μὴ ευρεθῇ ἐν σοί 
’ λ π / ον Ἡς αν 5 ος ο] λ 2 ; 
ἔτι, καὶ φωνὴ µύλου οὐ μὴ ἀκουσθῃ ἐν σοὶ ἔτι, 29 καὶ φᾳῶσ λύχνου 

” νν Π Ἆ Ν τ] 3 

οὐ μὴ φάνῃ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ πυµφίου καὶ νύμφησ οὐ μὴ ἄκου- 
ο. ι Φα ε 3 , τ ο) - - 

σθῇ ἐν σοὶ ἔτι, ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνεσ τῇσ γῆσ, 
4 3 - / 3 ’ ΄ Ν ” Δ 

ὅτι ἐν τῇ φαρµακίᾳ σου ἐπλαν/θησαν πάντα τὰ ἔθνη, 24 καὶ 
3 ία α - Ν 6 « Ν -- 

ἓν αὐτῇ αἵματα προφητῶν καὶ ἁγίων εὑρέθηῃ καὶ πάντων τῶν 
. -- - 

ἐσφαγμένων ἐπι τῇσ γησ. 

ΑΤδ... ΑΟ ωσ μυλινον (6 μυλικοΥ) µεγαν, αίᾳιο δἷς Ἰωπ. ΟΕ οἵἳ. Τ)81ΊΠΟΒ: 

φιιαδέ πιοίαγεπι παπι, Τ16Ἡ 1έ πιοίαπι πιαθπαπι, Ἐτίπαι αἆ πιαφητέιζ πιεπι 

πιοῖας πιαβπας ... Νωσ λιθον µεγανγ, Ιΐεπι 56ᾱ οπ]ἶβ50 απίθα λιθον ({αεδέο 

ΑΙίοι οἰΙ8πι ωσ ἀ49θβ8{) 36. ωσ λιθον µεγα | η µεγαλη πολισ: ΑπάΡ η 

µεγαλοπολισ | ου µη ευρεθη ετι 5ΐπε αἀάῑίαπι εππΏ ΑΟΡ αἱ Ρ]ευ νρ τα! 

ἨΠρρ ΑπάσπΙΠ Αγο Τϊο] Ῥνῖπη αἲ.... 8Ε 14. 92. αἀά εν αυτη (νῖᾷςο ν αἀ 

1η Ίππα ν. 29.) 

99. και αἩ ΙΠΙΠο: Ν 1. οπι | σαλπιστων: ΗΙΡρ σαλπιγκτω» ... ΝΑ ὃδ. 80. 

σαλπιγγων᾿| και πασ τέχνιτησ ιδ ευρεθη εν σον ετι: 14. 95. ἴὰ αγΙΠ 

ΗΙρρ οπι;: 7. ἰηΡ5[6Υί αἆ ΒΠΕΠΙ νοιδαβ. 11ρετο πππίαί 99. και πασησ 

τεχνησ επινυια οὐ µη εἴο | πασησ τεχνησ οΝΠΙ ΒΟΡ αἱ ΟΠΙΠ νρ 8ΥΣ αθί]ι 

Αιάς Ρ αν Ατο Ρείπῃ αἱ... ΝΑ 60Ρ ΟΙ | και φωνη µυλου(ομυθου) ου 

μή ακουσθη (8 ευρεθη, 4. 6. 91. Ληάθ Αγοα φανη) εν σου ετι 6Η ΑΛΒΟΡ 

Ἁἱ Ρρ]ο; νΡ ορ ΑΠ4ΟΙΠΙΣ Ατο ΒΕΠ] α].... κ 29. ὁ8. 40. 87. 99. 98. 8γΥ 

ΑΥΠΙ αθίὮ ἨΗἱρρ οἵη 

95. Και (Β οπι) φωσ λυχνου ου µη φανη (ς φανῇ) εν σοι ετι: Α 26. νροᾶᾶ 

αρ Ὦωπ ΗΙΡΡρ οπ. Ῥγβθίετθεα ΡΥοΟ εν σον 6 σον, Ἰέοπα απ Γα ἀθπηῖά 1158 

α]ασμπα Ῥτίπα ἐὐδέ, Ἠ]πο Τμ οἵη εν. | νυµφησ: ο ΡΥ8ε6ΠΙ φωνη | οτι ρῖ 

ΟΠΠ ΝΑΒΟΡ 1. αἱ δαΐ πια νρ 6οΡρ ΒΥΥ αεί] ΗΙρρ ΑΠάΘΠΙΠ Αγο ΤΙοἡ Ῥτίπη 

1... 9.29. 80. 98. 99. 94. 9Τ. 98. αἱ ρ]αδ1ὸ ΟΠ ... ΔΠ ουδε | οι ἐµ- 
ποροι (8 ενπ.) σου ΕΠΙ ΝΒΟΡ αἱ Ρ]ει νρ τα]! Ἠϊρρ ΑπάοπΙπ Αγο Τΐο]ι 

Ρτῖπι α] ... Α 965. ΟΠΗ ον, 9θ. Τ9. οπι σου | τησ γησ: τη αἄὰ φιῖ οὔ- 
Ἰεοιαδαπίων ὑπ έε | φαρµακια ΟΠΠ ΔΑΟΡ Τ. 56. 8Τ. ΑΠάΡ είδαν... ς μη 
φαβμακεια επ Β 1. αἱ Ρ]α ἨΗΙρρ Απάᾶ (αρ 6ΟΠΙΙΗ) Αιο 

94. αιµατα οσπι Ἡ 9. 6. Τ. 8. 9. 14. 16. 99. 91. 96. 56. 4Τ. 49. 8. 90. 

91, 92. 9δνΙ 94. 96, 96, 97. 98. αἱ ἔεχολο Απᾶςε Ρ Όαν Ανα, Ἱίεπι ΑΠάΞΟΙΗ 

(Ατπ παν το αιμα)... ς(Ξ- αυ Β2) Ἱωη αιμα ΕΠΙ ΝΑΟΡ 1. 8. το. αἱ 

Ῥαμο Η{ρρ Απάᾶᾶ:: ο 16, 2. | ευρεθη: Τ. 14. 99. (98 8) ευρεθησαν | 
εσφαγµενωνγ: 98. εσφραγισµενω» ... ΑΤΠΙ γεγθαμµενων, ΡΕΤΡΕΗΒ εν τη 

γη ζωντοσ 
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ΧΙΣ. 

Ν .- ”/ ς Δ / 3 ων ἃ 

1 Μετὰ ταῦτα ἤπουσα ὧσ φωνὴν μεγάλην ὄχλου πολλοῦ εν 
.. ) - [ή υ . ε. ς ΄ Ν ς ια Δ ς 

τῷ ουραιῳ λεγόντων᾽ αλληλουϊα, 1 σωτηρία και η δὺξα και η 
/ - -”- κε - [4 .) Ν Ν ’ ε ’ 

δύναµισ του Φεοῦ ἡμῶν, 2 ὅτι αλιθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεια 
3 κος πα, 3 Ν / / Ὀ -- 

αὐτοῦ, ὅτι ἔκρινεν τὴν πύρνην τὴν μεγάλην ἥτισ ἔφθειρεν τὴν γην 
-- - Ας τ -- κ. ῃ ο) 

ἓν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς, καὶ ἐξεδύκῃσεν τὸ αἷμα τῶν δούλων αὐτοῦ ἐκ 
Ν 2 α . Ν / 2/ - 2 /.. ας ᾽ 

χειρὸσ αὐτῆς. ὃ καὶ δεύτερον εἴρηκαν' αλληλούϊα, και ὁ καπιὺσ 
μ εοὰ 3 3 Δ - - ας νο ε 

αὐτῃσ ἀναβαίνει εἰσ τοὺσ αἰώνασ τῶν αἰώνων. 4 καὶ ἔπεσαν οἱ 
/ . 4 Δ ” Ν / πρεσβύτεροι οἱ εἴκοσι τέσσαρεσ καὶ τὰ τέσσερα ζώα, καὶ προσὲκύ- 

λ 

ΧΙΣ. 1. Ἠετα ϱΊΙπῃ ΝΑΒΟΡ αἰξὃ νρ 6ορ 8γτ Απάς Ατο Ρτίπι α]... σ(Ξ- αυ 
Φ7) Και μετα επι 1. 96. 98. 49, το. 91. 96. αἱ αγπι βεἰἩ ΑπάΣ Ρ Όαν | 
ωσ ΟΝΠΠ ΝΑΒΟΡ αἱ] Ίοηρθ Ρ]α (56. Ροδί µεγαλήν Ροπ) νρ «ορ ΑπάΣ”” εἰθ 

ΆΑγο ΗΔΥΠΙ...ς (ποη σε 0 Β7, 5ε4 09) οπι ουπι 1. Τ. 12. 16. 18. 

98. 4Τ. ΥΥ αἲπι ΑΠΡ οἴῦαν Τΐο]ι Ῥτίπι | µεγαλην βΠίθ οχλ. πολλ. εππι 
ΝΑΤΡΟΡ α] Γογεδὸ απῃ [α ἆαπιῖᾶ {οἱ 11ρ55 οπηπ]αέἨτῃ ϱ0Ρ 5Υτ αείΏ αἲπι Απάς 

ΆΑγο ΤΙοἩ Ἠαγπι ... ς (-- ὐ Ἀ1) μοβ οχλ. πολλ. επ 49. 91. 96. αἱ 
εκε ἂν 40. το. νρο]ε ΑπᾶΒ Ρ Όᾶν οπι, Ιμνογο Ῥτίπη Όοσεπε ἔιόανηι ἴι- 
Φεπέυπι εἰαπιαπίίιπι σοεε πιαθπα. | οχλου πολλου: Υς ἐάζαγιτι πι ζ{α1"λπι 

(αἱ. ἔα αἱ), 564 απη 11ῤ55 οπιπ]αεΒιη Πα γπι ἐιζαγωπι πια. | λεγοντων ΕΠΙ 
ΝΑΠΟΡ 1. αἱ ἔεγοῖὸ νσ Απάοπιη Ατο Τϊομ Ῥεϊπι αἲ ... ς (-- αρ 34) 

λεγοντοσ επι) ΑΥΠΙ ... 8. λεγουσαν. Ῥιπείοτεα 1. ΑπάΣ αἀᾶ το | η 

σωτήρια, δαῖια ({α {οἱ α1): απι ἀεπιῖά 1Ἴρεε α]ποΏπῃ Ἠαγπι ἶαις | και ἢ 

ὀοξα βἶπε αἀἁῑίαπι οι Νο(Ἡ ΟΠΙ)ΔΟΡ 96, 98, το, αἱ νρ ατπη Απ οἰῦὰν 

ΤίεΠ Ῥτίπι αἱ; ἴἴεπι Β αὐδ Απάς ροδῖ και ή δυναµισ, Ἰάφιο ο 

ς (-- αὐ Μᾳ) και η δοξα και ή τιμή οππ 1. 96. αἱ οοΡ ΑπΠΑΡ; Ιΐοπι Ατο 

κ. η τιμή κ. η δυναμισ κ. η ὀοξα, 8ΥΥ κ. η δυναµ. κ. η δοξ. κ. η τιµ. | 
του Φεου ημων 6ΝΠΙ ΝΑΒΟΡ αἱ [εγαῖῦ «ορ Απάς είθαν ... 96. 41. νς «ορ 

8Υχ απ αθείἩ Άτο Τε Ῥτίτῃ αἱ τω Θεο ημων... ς(Ξ αὖ Απ) κυριω 

τω ὃδεω ημων εμπι 1. ΑΠά8 ... ΑΠΡ Ρίαπο ΟΠΙ 

19, 10 
Ῥα 103 (104), 

86 

16, 7 

ϱ! 599, 40 

Ες 54, 10 

Ῥε 105 (106). 
48 

9. αι κρισεισ: Α ΟΠ1 αι | πορνην: 14. 18. 46. 4Τ. 49. (99 8) πολιν | εφθει- 

εν «ππι ΔΟΡ 1. δ5. 96. το. 8Τ. 956. αἱ ΑΠΑ8 .... Α εκρινεν... αρ” ὁι- 
ἔφδειρε οτι Β αἱ Ρ]α5ῦῦ Απάς οἱ Ατθ... 4ΥΠΙ ΟΠΠ ἥτισ εφδειρ. την 

γην | πορνεια πί 805 αἱ Ρ]εν... ΝΑ αἱ πορνια | τ. δουλ. αυτου εἰ. 
κό... Ν” τ. ὁουλ. αυτησ | εκ χειροσ οἳΠι ΔΑΒΟΡ αἰδὺ Απάὸ Αγο, Ιξοπι 

Απάζοπι 1Πᾷ.,,.ς (- αὐ 7) εκ τησ χει. ουσ 1. ὃδ. 96. Το. αἱ Αιπά 

8 Ρ ραν, ΠΙΘΠΙΞΟΙΑ 1Πο ϱἱΡ 

ὃ. ειρηκαν οἳπι ΝΑΡ 1. 96, Τ9. 87. αἰνῖ Απάᾶ εἰῦαν ... 14. 99. 94. 95. αἱ 3 
Απάρ οἰξ ειρηκασι ... 0 ειπαν, ὃδ. ενπο» ... Β αἱ Ρ]1555 Αγο ειρήκεν, 

Ί{οπι «ΟΡ και Φευτεροσ ειρηκεν | αυτηο: 1. 4Τ. ααἰμαῖῦ ΑΠΡ οἳ | ανα- 

βαιγει: 9δ. 8. 8. αγεβαινεν ... τλ. ΑπάΒ ανεβη 

4. επεσαν ουΙῃ ΝΑΒ ΟΡ 1. 49. Τ9. 96. 97. αἰνὶ ΑπάΡαν,.,ς επεσον ο, 3 

8] ]οηρε Ρ]α Απάᾶ ὁΡ Αγτε | οι πρεσβυτεροι ΔΠίθ ον εικοσι τεσσ. 6, ΔΟΡ 



1016 195. ΑΠΟΚΑΑΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

- - -- ΔΝ - .) 

γησαν τῷ θεῷ τῷ καθημµένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ λέγοντεσ' ἁμὴν αλλι- 
Ῥα 138 (154), 

1 
-- « -- / [ό - .) » ς { ’ μμ 6 

Όεῳ ημων», πᾶντεσ οἱ δοῦλοι αυτου, οἱ (οβουμενοι αὐτόν, οἱ - 
14 3 

).. Ν -- - , . νο - 
λούϊία. Ὁ καὶ φωνὴ ἐκ τοῦ Ὀρόύνου ἐξγλθεν λέγουσα᾽ αὐνεῖτε τῷ 

Ν Ν « ’ Αλ ς Ν ”/ ” Ν 

Ἡ 1ο. μικροί καὶ οἱ μεγάλοι. ϐ καὶ ἤκουσα ὧσ φωνὴν ὄχλου πολλοῦ καὶ 
ε Ν ς ΄ - ν ε - - 

ὢὧσ φωνὴν υδάτων πολλῶν καὶ ὧσ φωνὴν βροντῶν ἰσχυρῶν, 
,  Μ ευ ς , « ναι, 

λεγόντων᾽ ἀλληλούϊα, ὅτι ἐβασίλευσεν κύριοσ ὁ Ὀεὺσ ἡμῶν ὁ παντο- 
Ῥα 117 (119), 

24 κοάτωρ. ᾖὉ χαί ὶ ἀγαλλιῶμε ὶ δῶώμεν τὴν δόξ ράτωρ. χαίρωµεν καὶ ἀγαλλιῶμεν, καὶ δῶμεν τὴν δόξαν 

1. αἱ ρ]αςῦό νρεῖθ απ [α οπηπ]ασ πα Αγγ Απάς εἴῦὰν Άτα... ΏΠ πρεσρυ- 
τεροι Ροβί οι εικ. τεσσ. 6ππι ΑΒ 14 (ἳ οπι οι) 9θ. το. 90. 91. 989. 94. 

ἀοπαϊᾶ {ο1 1ρ5ς «ορ αγπι αεἰἩ ΑπάΣ είρ Ρτεῖπι Ηαγπι | εικοσι τεσσαφεσ 
ΟΠΠ ΝΑΒΟΡ αἱ Ρ]οι νο Απάοιιη Ανα Ριπι αἱ, 5οᾷ Β 1. αἱ {ετοῖὸ Απάθαν 

κὸ’, πια] ΧΧΠΠ....ς (- 0 52) εικ. και τεσσ. ο. 909 αἱ 9 8ὺτ | τεσ- 
σερα ΕΙΠΙ ἈΔΟ ...ς τεσσαρα Επι ΒΡ αἱ ρ]ατὈ. Ῥαββῖπι Ρον ὁ’ βοπ]θί(αν. 

[ζωα (95. ζωῖα): νἲ οπι, 5αρρΙ νὸ | επιτω Όρονω (α09/) ουπι ΔΑΡΟ 

α135 Απάς Αγο... Ρ επι τω» ὥρονωβ...ς επι του Όρονου επι 1. 96. 

99. 49, το. 91. 96. 9Τ. αἱ ΑπάΣ (οπι του) Ρ Ῥαν 

«φωνη - εξηλθεν λεγουσα αἳ. δὸ ... | φωναι - εξηλθον λεγουσαι | εκ 

του ΕΊΙΠῃ ΝΡ 1. 91. 99. 96. 4Τ. 49. 49. 9. 91 99. 96. αἱ πια ΑπάΣ Ρ υαν, 

Ιέοπι 4ε νρ Ρεῖπι αἱ... αΌ’ ωπ Τί απο του οππι Α8Ε06 αἲ 5 Απᾶς Αγ. 

Οἱ αἳ, Απάζοπι θρόνοσ δὲ τοῦ Θεοῦ τὰ χερουβὶμ καὶ τὰ σεθαφία, ἀφ' 
ὧν ὑμνεῖν αὐτὸν ἐγκελεύονται οἱς, βἰπιϊΠίογαιιο Αγοζοτη. | Όρονου ... 
Β 14. 99. ούραγου | τω θεω (9) εππι ΔΑΠΟΡ αἱ Ρ]αβ!0... ς τον Όεον 

οσπη 1. Τ. αἱ Ρ]α ΑπάΟΠΠ Αγ | οι φοβουμ. αιτον ΕΠΠῃ ΝΟΡ.... ς Ίμη Τϊ 
ΡΤΑΘΙΙ και ΟΠΠ ΑΒ αἱ οπιΠΥῖ νο τθὶ] ΑπάΟΠΙΠ Ατο Ῥτίπι αἱ | οἱ µικροι 

ΟΠΠ ΝΑΒΟΡ 156 νρ «αρ 5ΥΤ αἴπι αεί ΑπάςΡ Όαν Άγε Ρτίπια]...ς 

(Ξ αυ Βασ) Ρίαεπῃ και έππ 1. 49. αἱ Απάδ 

τωσ ριῖτ 13 8. 19. 851. 95. 87. Απά8 Ρ Όαν Ῥιϊπι (ν]ᾷο ρο5:) οι; 96. ρο5ί 
Φωνην ΡΟοΝ | ὧσ 8ος ΟΠΠ ΝΒΡ αἱ Ρ]ετ νρ τα]! Απάσιηπ Αγο Τομ Ἑτῖμι 

ων Ὅνπ ΟΠ ο1Πῃ Α 6. 19. 94. ΤΌθνο Ῥτίπι οἷςο: 6ἱ αιιζτοῖ υοσεπι ἔπιδαγιιῖι 

πιαφπαγιιπι (ἵηπ οοπα: μη ἑιδίς 1]]α Ῥγαεάϊσα(ίο ἀδβδϊρηαίαγ απάτη Ιβαῖαβ 

ἀϊσιε: Οἴαπια". αἴο) εἰ φιαφὲ οοσεπι ἑοηέγλιπι Γογέζιπι οἱ φιιαδὲ 8οπΙΙΠι αφιια- 

γτιπι πειζέαγπι «ἰοεπέζωπι. Οοπίτα Τἱε ουπι να Γποῖί. | λεγοντων (εἰ. ςθ) 
οπή ΑΡ 6, 30. 96. 98. τὸ. 8τ. 9ὔ. αἱ Απ, Ἰίεπι ἀἰσεπέζηπ νρ Ἐτίπα .. 

κ λεγουσων, ΑΠάΡ λεγουσησ... αυ α Τί λεγοντεσ οππι Ἡ αἱ ρα 

Απάς, Ἰίθπι ἀἰσεπίεν ΤΙεῦ ... ς Β΄ λεγοντασ οπῃ 1. α119 [ετε Ατο | 

πυριοσ ο Φεοσ ΟΝΠΙ ΝΞΑΒΡ είς ... 1. δ. 12. 36. ΑΤΠΙΖΟΝ ΑΠΡ οἵῃ κυριοσ 

«ΝΤ ο Φεοσ ο κυριοσ, Απάῦ3ν ο Φεοσ, ο Φεοσ | ἥμων ο. ΔΗΕΡ αν νρ 
5υι ΑπΠάΟΠΙΠ Αγο ΤΙΝ... ς(-- αὖ 57) ωπ οπη 611 Α 1. 49. 9ὔ. α] «ορ 

ΑΙ αοεµ. Είαπι ΟΥ ρΣ55 α]]πάσπς (απίέαπι εφπανῖὲ ἀοπιπιι ἀειι οπυπᾶ- 

Ῥοΐεπδ» Ῥτίτη ηἲ] ΠΙ5δΙ Φοπιῦπιιβ 

. αγαλλιωιεν οι ΝΑΡ 1. 19. 18. 90. 96. το. 87. 96. ΑπάδΡῦαν,,,ς 
αγαλλιωμεθα οαπι Ἡ 3] Ίοηρο Ρ]α Απάς Ατε | ὅσμεν οππι ΝΕ 1. 6. 7. 

14. 96. 98. 4Τ. 48. 49. 50. δΙ. 90. 91. 99. αἱ πι Απάξ οἱἰο Άτο, Τίεπι 

ἄεπιιο να ΟΥ μ5 Ρεῖπι ... ἵνα Τἱ δωσομεν οπ1Ώ ΝΕΑ: Ρ 11. Τ9. δωσωμεν 

μαν 
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ας τ ες η -. 3 ’ Νας Ν . τό , 
αυτῳ, ότι ἠλΦεν ὁ γάμοσ του αρνίου και ἡ }υν αυτου ἠτοίμασεν 
{ Α ο) Ν ) ’ . ” ασ ’ ’ Δ 

ἑαυτή», και ἐδούη αυτῇ ἵνα περιβάληται βὺσσινον λαμπρὸν 
’ 3 ’ . / - ιά 

καθαρὀν. τὺ γὰρ βύσσινον τὰ δικαιώµατα τῶν ἁγίων ἐστύ'. 
1) ε , Ἡ , . - ῃ ” 

ϱ καὶ λέγει μοι γράψον' µακάριοι οἱ εἰσ τὸ δεῖπιον τοῦ }άμου τοῦ 
λ / ; λ ’ να. ος ε ή 2 Λ . -- 
αρνίου κεκληµένοι. και λέγει μοι οὗτοι οἱ λόγοι αληΘινοι τοῦ Όεου 

. Ν ” ᾿ - - ώ - - 

εἰσώ. 10 καὶ ἔπεσα ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ προσκυνῆσαι 
».- Δ / μπα κ / / ο... Ν - µ - 

αυτῳ. και λέγει μοι ὃρα µή΄ σὐγδουλόσ σου ἒίµί και τῶν αδελφών 

(96. δοσωμεν) ... ΑΙ4ΡΑΥ δοξασωμεν. ἈῬἰπιϊ εν Το] φἰογζοεπιιδ, 
ΡουμεΏΒ Λοπιεη εἶίδ. | αυτω οαἳ. Ἀε(” αυτων): 1. 19. 89. Απάς οιῦαν 
αυτου | ή γυνη (Νεὀ νύμφη, αποά ατπι α4ά) αυτου: 1. Τ. 12. 16. 99. 

οἱ] αυτου (αα(μαίτ αάά ροδὲ αρνιοι!) | εαύτην: Απάὰ αυτην 

8. περιβαληται: 8. 14. 4933 8τ. 98. Απάᾶ -λληται | λαμπρον καθαρον 

οπΊη ΝΑΡ Τ. 91. 96. απι ἔα ἀοπιῖά Ίπχον 11ρ5” α]]ασμπῃ 6ορ βα]ι (ἀ6ί] 

ιηριά"απι πιο ριγαπι) Τἱοἃ Ῥτίπι; ἴεπι αὖ Θᾳ λαμπο. και καθαρ. ΕΠΙ 

8 α]δό νρε]ο 11ρε5: 6- {οἱ α1ΙΔΕΙὰ γν ΑπάςΑτο ...ς καθαρον και λαμπρ. 

οπι 1, 36. α] αγ (564 ῥρτασπι λευκογ) Απάςα αἱΡ, Ιίοπι ΟΠΙΙ85Ο και το. 

Απάῦην {| τον αγιων εστ. (0) οι ΝΑΒΡ αἱ ρἱα5ῦὸ βγν Απάς Ρ ῦαν 
Άτο ΤΙΝ Ῥγονηίςς” ΡΕΙΠ ...ς εστι των αγιων επι 1, αἱ Ἱπα νΡ (αἱ 

Ί86Άπα ΟΠ εστι) «0οΡ 54] ΑπΠάΒ 

9, και: αἲπι αάᾷ πι ε ῥγεδύγἰεγί | γραψου: 1. ΑπάΒ εἰῦᾶν οπη | το 
δειπν.: Β 16. 38. 87. 9Τ. 98. τον δειπν. (:: ο[ εἰ αά Υ. 17.) | του γα- 

κου «ΊΙΠΙ ΝΕΑΒ αἱ Ρ]εΥ νς τα]! Απάς αίρ Ατο Ῥτΐπῃ α] ... νἲΡ 1. 16. 96. 
99. Τ9. Απᾶᾶ οιῦαν οπι. ΟΡ οί. Απάξοπη; Φεῖπνον δὲ χριστοῦ ἡ τῶν σω- 
ζαμένων ἑορτὴ οἵο. | και λέγει µου 5θᾳ Ίος οππι ΝΕΑΒΡ α] Ρ[ος νο το]] 
(5εᾱ βαν οπι µοι, αὖπ ν]άθ ρο5) ΑπάΟΠΙΠ Αγο Ῥτίπῃι α] .... αἲ 6. 11. 96. 

98. 98. ΟΠΙ (ατΏι ΟΠΙ καν λεγει μοι πδα του Θεου εισιν). Μϊτο 6ΙΤΟΤΘ 

Ροβδί κεκληµενοι 6. 11. 91. ρειραμί καν δηγε και απιοντεσ (11. -οντων) 

ωσ δει, ᾳααθ ᾳπἰάεπι οχ οΟΠΠΠΗ. Αγοίΐιας Βαχεταπί αὈῖ οβὲ: καὺ δή γε καὶ 

μετὰ τὴν κλῆσιν ἀπιόντεσ ὡσ δεῖ. | οὗτοι οι λογοι οἳ. δε: κ” αάά µου | 
αληθωνου ΟΠΠ ΝΏΡ αἱ Ῥ]οχ ΑπάΟΠΙΣ ΑτοΘ ... ἴωῃπ ΤΙ ΡίαΘΠΙ οὐ απ Α 4. 

48. | αληθιν.του Όεου εισιν οππι ΑΒΡ αἱ Ρ]α535 απι ἀογη]ά «ορ ΒΥΤ 

14 
15, 6 

14, 19 

δι, ὅ 
90, 6 

12, 1Τ 

Απάς Αγο (Ίίοπι {ι α]8Ἠπι Ἱαεο υεγόα υεγθα ἀοὶ διπέ; Ἐτῖπι ιαεο υεγόα ΄ 

νεα εἰ ἐιδία ἀεῖ διπέ.) Πϊοοχο αοἲ]ι φποπίαπι ος υεγῦπι υεγιἑαξῖς ἄοπιιπιί 

εδ...ς αλη Φιν: εισι του Θεου οιπι κ” 1. 98. 49. Τ9. 91. ΑπάΣ Ρ Όᾶν 
(88Ἠ οεγα εἰ ἀεί) ... Νὲ 95. 98. νροῖε 11ρ5ς {οἱ αἰἱβεμπ του θεου αλή- 
θε’. εισιν 

10. επεσα οΙΙ ΝΑΡ 1. 2. Τ. 19. 16. 26. 27. 856. 96. 98. 59. 42. 49. 50. Τ9. 

87. 94. 963 97. Απά8 ϱ(ῦβν ,.. ς επεσον οιπι Β 6, 14. 99. 51. 90. 91. 

92. 96, αἱ 5αΐ Ἱηιι Απάς εί Ατο | εμπροσθεν: Ἡ ένωπιον | ποδων αυ- 

του: 99. 90. ποὸ. του αγγέλου | προσκυνήσαι αυτο (Β αυτον): » Τ9. 

Απά8 οίΡ8ν και προσεκυνησα αυτω | ορα µη: 952. 95. αὰᾷ ποιησησ, 
[επ νς ΟγΥρΣ55 Ῥτϊπι /εοετίε. επι 8ἲπΠι α4ᾷ πεσησ εμπροσῦθεν µου" 

και γαρ εγω, Ίξεπι ααἰ]1ΡΡ προσκυρησήσ µοι, ΡΘΙΡΕΠΒ οτι δοιυλοσ και 



1015 1911. ΔΠΟΚΑΛΥΨΊΣ ΙΟΛΝΝΟΥ 

-- Ῥηκνς ’ .) , ο] ιά ” ’ 

σου τῶν ἐχόντων τὴν µαρτυρίαν Ιησοῦ. τῷ Όεῳ προσκύνησον. ἡ 
/ ας Ν -- -- 

γὰρ µαρτυρία Ιησοῦ ἐστιν τὸ πνευμα τῆσ προφητείασ. 
ΑΝ ος Δ 2 Ν 3 π / Νο αν ος / » 

6 3 11 Και εἶδον τὸν οὐρανὸν ἠνεφγμένον, και ἰδοὺ ἵπποσ λευκόσ, 
Ἅς ’ αγ Εν ’ Δ Ν εν) ’ Δ 

και ο καΨημενοσ ἐπ αὐτόν καλουµενοσ πιστόσ και ἀλ/θινοσ, και 
3 ν / / λ σν Δ Ν ” -- : 

ἓν δικαιοσύνῃ κφίνει καὶ πολεμεῖ. 12 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ φλὸξ 
19 3 ’ σον Δ Δ 3 » / ον ερ ”/ 

Σπ πυρύσ, και ἐἔπι την κεφαλήν αυτου διαδήµκατα πολλά, ἔχων ὄνομα 
) Ἡ ο σν ος ΕΑΝ ης Ν / 

7εγοαμμένον ὃ οὐδεῖσ οἶδεν εἰ μὴ αὐτόσ, 19 καὶ περιβεβλημένοσ 

εγω ωσ συ. | αδελφ. σου οΠΙ ΝΕΑΒΡ αἱ ΡΙετ νρ τε] Απάοπια Ατο ΟΥΡ 
306 Ῥτίη Ομβ8ἱοάρ5 δα]... κ” 6. οπι σου | των εχοντων: 1. 14. Απάα 
ΡΥΔΕΠΗ και | ιήσου ρτὶ οΙΠΙ ΝΑΒΡ 1, αἱ ΡΙα550 ΑΠάΟΙΠΙΠ Ατδ...ς (499) 

ΡΙΔΕΙΑ του επι 90373 4Τ. 13... 8ἲπι Ῥνῖπι νήσου χριστου, αθἲἩ ἄοπιὐιῖ 
Ίεδι | νήσου 8ες (9’) επι ΝΑΒΡ 1. 19. 14. 16. 96. 49. Τ9. 92. 96. Απά 
ΆΡρθαν,,,ς τουιησου οππι ϐ. 9δ. αἱ Ρίετ Απάδ.,,. 48. Ατο (οἱἰχὶ οἱ 

6ΟΠ]) του Όιου 

11. ειδον «απ ΝΡ α] Ρ]ει Ηἱρρποεί1ὅ ΟΥ55 Απάβ 6Ρ Άτο.... ΤΙ νδον οι 

ΑἨ Τ. 9932 ΑΠάΡΑΥ.,, ΣΠ ΟΠ (10 Ροδί]λοο αρεγέωπι γι οαεἴισι) | ην- 
ἑωγμενον οΙΠΠ ΝΑΡ 423" Ηι]ρρποεί ΑΠάΡ... ς αγεωγµενον εαπι Β (αν- 

εογμ-) αἱ Ρίεν Οµν955 Απά8 ο αν Ατο | καλουµενοσ πι Ἀ(5αᾷ ροβί 

πιστοσ ΡΟΠ)Β αἱ Ρ]ετ να (εί. απι {ι ἀθιπ]ά {οἱ 11ρ55 αἰ)4εἨπι) ζορ 84] 

Υν αοἲ] Πεπί 255 Οτ955 (ασειταβἰδθίπηο 11---16 αβενί) οἰώδῖ (ουτοσ δε 
ο λογοσ του Θεου ο πιστοσ καλυυμενοσ και αληθινοσ καλειται) οἰἶπι 

3,60 (11-14 αβετ) Απᾶς ΟΥρΣ55 Ψἱοϊοτίη Τον Ἠϊετθδα]θό Ῥνήπα αἱ 
(ἴνογο ΟΥ 45 εν δε τη αποκαλύψει επι λευκου ιππου καθεζεσθαι λε- 

γεται λογυσ πιστοσ και αληθινοσ) ... ΤΠ οπι 6πτα ΑΡ 1. 4. 6. 19. 113 
81. 89. 48. το. νρεοᾶ αρ Ίμῃ αὖπι (5εἀξᾶ Παβειβ) Ἠἱρρ Απάᾶ Ρ ῦαν 
Άγο (εοπη: ὃν καὶ πιστόν φησι καὶ ἆλη θινόν) | και αληθινοσ: απι {ια 
{ο] α118οβ αᾷἆ υοσαξιγ (5ἱο Παθαπί: εί φιιί δεᾶεδαί 5ιιρ6Υ επι υοσυαδαίιτ 

«Πάεἰίε εἰ υεγαω υοσα.) 

19. ον δε οφθ..: οι δε (ραπο[1ς ποίαξαχ ταΓβΊΒ ταδῖδ. ὮΏερεραπί 8αρος 
ου 84 Ροπ].) οι οφῦ.. | φλοξ οππῃ ΔΒΡ 1. αἰὐδ αππη Πἱρρ ΑπάσΡύαν.. 
ς (40909) Τη Ῥχασπι ὧσ οιπι Α 9δ. 96. 9Τ. 91 96. αἱ νΕ 5Υτ αεί]Ὦ (εορ 

οὐπιέ]ες εναν!) Πο Οχ4155 οιδῖ ΟνΙπί 560 Απάς Άτα ΟΥΡΊΟΤ Ῥτίπι αἱ | επι 

την κεφαλην: 14. 99. εν τη κεφαλη. ἨΙΡρ Ροδί πυροσ ρετρ]ῖ διαδηµ. 
πολλα επι τὴν κεφ. αυτου. | εχων ονομα γεγραμµενον ο οὔδεισ οιδεν 

ουπη (κἨ, 5οὰ οχοϊάεταπί νοτῦα γεγθαμμµενον ο ουδεισ) Αγ 1. τ. 91. 96. 

ΑΠ. 48. Τ9. αἱ νΕ οοΡ βαΐι αἲπι οί ΗΙρΡρ Οτή55 οἱὔ5 οὐπί 5,60 ΑπάΣ οἱ 
Ῥαν Αγο ΟΥΡ Ρτῖπι (ποπιει πιαφπιπι) αἱ... ΝΟ 9. 19. 16. 21. 99. αθί]ι 

ἐχ. ονοματα γεγραµµενα α ουδ. οιδεν ... Τἱ εχ. ονοματα γεγραµµενα 

και (94. αάὰ εχων) ονομα γεγραμµενον ο ουδ. οιδ. 1 Ἡ α55 Αγν Απά 

ο οἱρ. Τπ Απάζεοπι 8: τὸ δὲ ἄγνωστον τοῦ ὀνόματοσ τὸ τῆσ οὐσίασ 
αὐτοῦ σηµαίνει ἀκατάληπτον. ταῖσ γὰρ οἰκονομίαισ ὢν πολυώνυµοσ, 
ὧσ ἀγαθύσ, ὧσ ποιµήν, ὧσ ἥλιοσ, ὧσ φῶσ, ὧσ ζωή - καὶ ταῖσ ἄπο- 
φάσεσιν ὁμοίωσ, ὡσ ἄφθαρτοσ, ὧσ ἀθάνατοσ -- τῇ οὐσίᾳ ἐστὶν ἀνώ- 

νυµοσ. 
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ιά 8 2 ω Ὁὸ 

ἡμάτιον περιρεραμµέχον αἵματι, καὶ κέκληται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ὁ 
; -- -- Ν Αἱ ΄ 2 ” 3 νν ὸ /΄ 

λόγοσ τοῦ Θεου. 14 καὶ τὰ στρατεύματα ἐν τῷ οὐραγῷ ἠκολούθει 
μον απο - 3 , Ω µ ; 

αυτῷ εφ ἱπποισ λευκοῖσ, ἐνδεδυμένοι βύσσινον λευκὸν καθαρόὀν. 
ΔΝ - ’ 2 ” -- 

15 καὶ ἐκ τοῦ στύµατοσ αὐτοῦ ἐκπορεύεται ῥομφαία ὀξεῖα, ἵνα ἐν 

18. περιρεραµµενον ουπῃ κὖς Ῥτορο ασσαά1ί ΟΥ958 ερραµενον. Τίοπι Τ8- 

Ππῖς νο ΟΥ ΡΣ5Τ Ῥεϊπι υεδίεηι αδρεγβαπι δαπιύιο, ἨΙενε5α1 66 φεδἰε αδρεγδα 

βαπφιζπε, Ππηί υεδἠπιεπέμπι αδρεγδιπι δαπφιπε, ΟΥρ"5 υεθίε εοπερέγδα 
δαπμΐπε, Οτ]πί φεδἐϊπιεπίο δαπιφιίπε οΟπΕΡεΥδο, ΤΙΕἩ υεδίε ϐραγδα δαπ- 

οιῖπε :: ΠΙΠΙΙΥΙΠΙ ἄδρεγδα, 6ΟπΕΡΕΥδα, 8Ώατεα πηββῖ5 τεάἁ πηί περιρεραµμµ., 

ρεραντισμενον, ερραμµενο», 4181 ῥεβαμμενον ... ΝΟ περιρεραντι- 

σµενο», Ρ 96. ρεραντισμενον, 95. 95. 8Τ. 95. Ηϊρρ Οσ955 Απάς ερραν- 

τισµενον... ς Ἰωῃ ΤΙ βεβαμµενον επι ΑΒ 1. αἱ Ῥ]ευ ΑπάΒ Ρ Όαν Αγο 

ΣΙ ΤΑΥ8 ΥΟΧ περιρραινεσθαι (αἱ οί. ραινεσθαι) αἲ πππίαπά απ Ἰηο]{8β8ο 
νϊάείαν. Οοίθγαπι βεβαμµενον Ροβῖας ὑιέποξωπι αἴιβπι αδρεγδιπι αδ. | 

αιµατι: 6. δἱ. 89. 98. 48. Απὰς Ατθ ΡΙά6Π. εν | κεκληται (ά9’) ουπι 

ΒΟΑΒΡ α1δ0 Ἠ[ρρ, Ιΐέοπῃ υοσαδαέω» [απ ἀαπιῖά 1183: 6. αἰασπιη ΟτΙπί ο 

Η]ογεσαίθθ Τέοιι κ" κεκλητο, Οχ955 εκεκλητο .... ς καλειται οππ 1. 81. 
96. 48. 49. το. 91. αἱ Απάοπια Ατοα, ΠΙΟ φοσαξι; νρζ]θ απ {οἱ Π1ραδ: 

α]αομπα πι αἰοίζων ΟΥΡ 295. 3 Νοναι”ὸδ (6119) ΤΕ | το ονομα (εἴ. 

πο): αξ ΟΠ το (ν]άς6 απίθ) ... 14. ροδέ αυτου ροπ (εξ. 99 9) 

14. τα στρατευµκατα εν τω ουρ. (αἳ. ς, 5εᾷ ποπ ςθ οίς) οἵιπι ΝΕ 1. 6. Τ. 

11. 19. 16. 18. οἵ. 91. ὁ5. 98. τὸ. 8. 9ὔ. ΑΠάΒ, Ιΐθπι ΟΠΙ85Ο αἰ. τα 

Απίο στρ. 14. 99. Απάνδαν, Πέεπι ὃδ. Οχ95δ τα στρ. αυτου εν τ. ουρ. 

(αι δδ τα εν τω ουρ. στρατευ.), 8. ὅθ. τα στρα. των ουρανων (36. του 

ουρανου)... ςὲ αὐ Ἀ7 Ἰωπ Τϊ τα στρ. τα εν τω (956. οι) οὐρ. ΟΠΠ ΑΡ 

90. 95. ΑΤ. 48. 49. 50. 51. 91. 90. αἱ Απάδ (είΡ στρατ. αυτω ηκολ. τα 

εν εἰς). Τεπη Υρ εἴο οπεγοιίμδ φιῖ διηιέ ὑπ οαεἷο. Νοη ακρτῖπι εν τ. ουρ. 

«ορ αππη. | ἠκολουθει: 1. 98. 90. (564 5οπΙΡ]ὲ -θ ην) Απᾶς οῦαν ηκο- 
λουθουν | εφ ιππ. ΕΠΠΙ ΝΑΡ 1. Τ. 96. 98. 96. αἱ 5αξτηι ΑπάΣ δἱρ (1έθιη 

19. 1τ" Τ9. ΑπάΌΔν, ρειρεπίθα, αἱ αξ. 06., πολλοι Ρτο λευκ.)... Τϊ 

επι ιππ. εππι Ἡ αἱ ρ]α53 Οτ5δ Απάςξ Άτε | λευκοισ: αΥΠΙΥΟΣ οη; γὶὰρ 
απίε 12, ΙΤ" 96. οἱο | ενδεδυµενοι εἰ. νο... κ. ΟΥ4055 ενδεδυµενοισ. 
14 αποςᾷ εί. Ον955 εοπβγπηαί: ἐπίσκεψαι δὲ τοὺσ λευκοὺσ ἵππουσ τῶν 
ἀκολουθούντων τῷ λόγῳ, ἐνδεδυμένουσ βύσσινον λευκὸν καὶ καθαρόν. 
Νο Πΐεπα Ππηί 5,60, [ βυσσινον Λευκον καθαρον οπτι (Α λευκ. βυσσ. 

καθ.) ΒΡ αἰδὸ (95. λευκοβυσσινον καθαρ., Τ. ΥΣ βυσσ. καθ. λευμ.) 

Απάς εἴῦαν Ανα, Ίίοπι οεδέέ (Ῥτίπι ἐπαι) ὀηβκύπιιπι αἰδιιπι πιιάιήι ΑΙ 

{α ἀεπιῖά 11ροῦ- ακομη Ττῖπί ΟΥρ207 Ῥνΐπη, υεσεέ Ὀγεβίπο αἶδο πιπεῖο 
(οἱ, ἐπαιεὲ αἴδο ὄγβείπο πιιπᾶο Τ1ςΙι, ὑπιαιεὲ δηβΜἶπο αἶδο πο ΟνΙΠί; οορ 
ὑγεκίπζε αρ[επάειέέδις: ααἰἩ οοδὲ Ργριιγα ζιοῖν Ῥμγαο ... ς (-- 9 α2) 
ῴυσσ. λευκ. και καθαρ. ευπῃ κ 1. αἱ νὶκ πια νμοῖθ 1153: 6: ρα ΟΥ3058 

(εἰ π]] πῖβ! βυσσινον ποῦθαρον) ΑΠΡ (οἰᾷ βυσσ. λαμπρον και καθ.) 

ΗΙΕΓΘ53 66 (ὄγ80 αἶδο αἰφιιε πιο {β6ίπιο) 

15, οξεια οµπι ΝΑΝ 1. 96. 98. Το. αἱ απ [ια ἀθπιῖά οΠΙΠΙ86Ἠπη 60Ρ Β4Ἠ ΑΥΠΙ 
ΒΟΙΠΡΡ Ἱτίπιαδό ΟΓ455 Απάς οίθαν Ἠϊσριεραθδ.,,, ()Ρ -- 82 διστοµοσ 

18 63, 1 58 



1020 19, 16. ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

α 16 ώ -- ΄ Δ ” ω ΔΝ - . 

1 αυτῃ πατάξῃ τὰ ἔθνι' καὶ αὐτὺσ ποιμανεῖ αυτοὺσ ἐν ῥάῤδῳ σι- 
19, 5 ο - ΔΝ νι - Ν Δ -- ΄ - -” - - 

νε» δηρᾷ, και αυτὺσ πατεῖ τὴν ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῇσ ὀργῆσ. 
14, 19 - - -- ’ 6 4 9, Ν νο / Αα 9 4 

μκοῦι τοῦ Φεοῦ του παντοκράτοροσ. 16 καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ 
πι . ” / Ἀ ῃ ν 

τὸν µηρον αυτου ὄνομα γεγοαμμένον βασιλεὺσ βασιλέων καὶ κύ- 

1η 14 ϱι0σ κυρίων. 
Ν το ΄ ᾿ - ” ε 

Ἡκθφιτωο }ί Καὶ εἶδον ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα ἐν τῷ Πλίῳ, καὶ ἔκραξεν ἐν 
- ’ ’ νά υ. υ 

φωνῇ; µεγάλῃ λέγων πᾶσιν τοῖσ ὀρνέοισ τοῖσ πετομένοισ ἐν µεσουρα- 
, ͵ - / 5 λ « π / - - Φ 

)ήματι' δεῦτε συνάχθητε εἰσ τὸ δεῖπνον τὸ µέγα τοῦ Θεοῦ, 195 ἵνα 

οξεια οππῃ Β αἱ ρ]ιβ1ῦ νρε]ο 1158 {οἱ 5ΥΥ ααἰ]ῖο Απάς δίρ Ατο ΟΥΡΣΟ1 

1ο Ῥτίπι. Τετ ΤαγίπιαΓο δ)1ά Πο], πι αροσα[ηγδί εΊιδεπι ἄεδοντθίί εω 016 

41εἳ μγοᾶειπίεπι δἱ αοιέτπι, ϱγαεασιέιηι, «επι ὑπεεϊζιφί ορογέεέ 5ΕΥηΙΟΊιΕΤΙ 

ἀἰοὔπιιπι, π]δὶ Ἠϊ5 ροῦῖα8 αἆ 1, 16 εἰ 2, 19 ταβρϊοϊίαχ, ἀπᾶθ οπιηΊπο δι- 

στοµοσ Ἠαο Ἱπ]αίαπῃ 68ί, | παταξη (Α τ. 99. -ξεν) οΙἵη ΝΑΒΡ 1. αἱ [θγο 

ΟΠΠ (9. 91. παραταξη) Οτ ΑπΠάΟΠΠ Ατα...ς (Ξ αὐ Βσ) πατασση 

επι Αριά Πμαίϊπον νρ Πππί Τ1οἨ Ἡπγπη ῥγοοεᾶκέ - ρεγοιίαί; ΟΥρΤ9Τ 

Ῥνίπι Ηἶοιδθ εωἰδαέ (Ἠϊον εργεαεδαίιη!) -- ρεγομετεί | τα εΌνη: 98. 9. 

β4Ἡ ΡΙαςΠΙ παντα | του Θυμου Ἡ. Ἱ. εἴ. Ππῖ Τ{ο) οἰα:  βα]ι Ονή55 
Ροβέ τησ οργήσ Ροη, 95. απίθ του οινου | τὴσ οργησ 3ΊΠ6 καν ΕΙΠΑ Ν 

(5εὰ νῖᾶο αΠΙΘ)ΑΒΡ | Ρ]18ὸδνρ «ορ ασπι αεἰἩ ΟΥ (νά απίθ) Απάς Ατα 

1ν Τ1ομ... ς(Ξ αὐ Βᾳ) ΡΤ8εΠΙ καν ουπι 1. 96. Τ9. αἱ νὶκ πια Απ Ρ 

Ρανς ΥΥ ΟΥΡ Ῥτίπ 4θ του Θυμου τησ οργησ αογαίταπι ΟΠΗ: 
πίθγααθ οηΊπι ἑογοπζαν οἴπί ἔγαε ἄεὶ 

16, επι το ιµατιον αυτου και οί. Π11Π356 Ονή55 Ουρ Ααρπιακμηΐη ονἳ 

(έοπι5)τοῦ) Τ1ο] Ῥτίπα ... Α αθίΠΤΟ (ποη Ι{6επΙΡΡ) οπι, 1 ήβοτο 0αδβῖοᾷ αά 

Ἡ. 1. λαῦεπβ εἰίαπι ϱγο δἰρπίσαξίοπε οατπια[έ πι Γεήιογθ 8ιιο δογρίπι: Πέεα 

οἱο | Ν ΟΠ1 επι απῖθ τον µηρον | ονομα 6πΤη ΝΑΒΡ αἱ Γεχε"ὸ Απάς Ρ Όαν 
Άγ8...ς (- ἄ9) Ρταασπι το οππι 1. αἱ ρ8ιοῦ! ΑπάΣ 

1τ. ειδον ς. ΝῬ αἱ Ρίου ΑΠάΟΠΙΠ ΑγθΘ... ΤΙ νδον ου ΑΒ Τ. 14. 96. 99..... 
ααε]θθνε οσα | ενα αγγ. ο. ΑΡ 1. Τ. 98. 41. 49. δΤ. 91. 96. 96. αἱ πια 

νῖ νο αθἰ ΑπΠπάΡ ο(ῦδΥ Αγα Ρνῖπι 4]... 90. 81. Απάδ ενα αλλον αγγ., 
Ἀ 96. 6οΡ 841 ατπι ΗαΥΠΙ αλλον αγγ. ... Β α] {εγθδὸ 5Υτ Απάᾶ Τ16]Ἡ Ρρ]απο 

οἱ ενα, Ἠϊπο 99 | εκραξεν ο. ΔΑΡ αἱ Ῥ]ευ ΑπάΟΙΠΏ Αγας; {ξεπη σἴαπιαυτέ 

νε οἱο.... Ἡ 19. 96. {οἱ εκραζεν | εν φωνη επ ΝΕ 9. Τ. 14. 16. 92. αἱ 
(61610... ς Ἱμη Τϊ οπη εν ο. ΑΡ αἱ ρία νρ (εί ΤμαΜ{) ΑπάσπιἩ Ατε | πε- 

τοµενοισ ΟΙΠΙ ΔΑΒ 4155 ΑΠάΟΠΙΠ Ατο.., ς (- αὐ ὦᾳ) πετωµενοισ ο 
Ρ αἱ πια | εν µεσουρανηματι (5 μισουρ.): Ῥτῖπῃ σαεζὲ τοᾶᾶ]έ (,οπιπέδιι 
αυΐδιις οαεῖέ ϱ) | συναχθητε ΟΥ ΝΑΒΡ αἱ Απάς οἱ Άτε, Ιίεπι σοπᾳΥε- 
φαπιζπέ Απη [ὰ ἀθιηῖά 1ρ9ά- ὃ- {οἱ οπημΙΒΕΛΙΗ 60ρ δα] ΥΓ αγὸ ΑΓΙΑ αθί] 

ΤΙο.... ς (Ξ- 68 Φ5) και συναγεσθε οπη 2, Ίέθπη εἰ οοπφτεφαπιϊπέ να] 

Π1ρβδ- Παγια .... {. Απάα οῦαν Ῥτίη Οᾳβ8ίοἁ οπη | το δειπνον το µεγα 
του ϱµΙ ΝΑΒΡ αἱ Ρ]ας5ῦῦ Απάς δἱΡ Αγο (5εᾷ ἴπ Ἠϊ8 6. 10. 91. 92. ὁδ. 98. 
99, 48. 61, 55. 8Τ. 94. Απάσ Αγθ τον δειπν. τον µεγαν, 1ΐθπι 4. 8, 29. 

96. 41. 49. 96, 96. τον δειπν. το µεγα), {επ νς «ΟΡ 88Ἡ 5ΥΥ ατα Τϊο]ι 
Ῥτΐπα Ἠαγπι ..,ς (-- ἄὺ Βσ) το (19. τον) δειπν. του µεγαλου ομπι Ἱ. 

96. 49. Τ9. αἱ ὃ 196: ατπη αεἰἩ Απάδ εἰῦαν 



ΑΠΟΚΑΛΥΝΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΙ] αι 41ος 

΄ / Ν ῃ Δ / 

φάγητε σάρκασ βασιλέων καὶ σάρκασ χιλιάρχων καὶ σάρκασ ἰσχυ- 
- ο] ο ΔΝ ”- -- Ν 

ρῶν καὶ σάρκασ ἵππων καὶ τῶν καθηµένων ἐπ᾽ αὐτῶν, καὶ σάρ- 
( 3 / λ / λ - λ / 

κασ πάντων ἑλευθέρων τε και δουλων καὶ µικρῶγ καὶ µεγαλων. 
τν 2 Δ / Δ Δ -- -. ω λ Δ 

19 Λα) ἴδον τὸ Θηρίον καὶ τοὺσ βασιλεῖσ τῆς γῆσ καὶ τὰ στρα- 
΄ - - -- 

τεύµατα αὐτῶν συνηγµένα ποιῆσαι τὸν πύλέμον μετὰ τοῦ καθη- 
υπ ” 3” Π . η - Δ 

µένου ἐπὶ τοῦ ἵππου καὶ μετὰ τοῦ στρατεύµατοσ αὐτου. 20 καὶ 
ΔΝ - [4 { 

ἐπιάσθη τὺ Θηρίον καὶ µετ αὐτοῦ ὁ ψευδοπροφήτησ ὁ ποιῄσασ 
ο. / ο τ / Ν τὰ σημεῖα ἐγώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷσ ἐπλάνησει τοὺς λαβόντασ τὸ 

- ." 4 - - 3 .) ος 

χάραγµα τοῦ Θηρίου καὶ τοὺσ προσκυνοῦντασ τῇ εἰκόνι αὐτοῦ 
κ. ” ’ { ’ 5 Ν ’ εν Ν ο) ’ 

ζῶντεσ εβληΌ σαν οἱ δύο εἰισ την λίµνην τοῦ πυρὸσ τησ καιοένησ 
᾿ ΄ 3 [ιό Ν ” ’ .] - ε / ” 

ἐν Θείῳ. 2] καὶ οἱ λοιποι ἀαπεκτάνθησαν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ 

18. και σαρκασ χιλιαρχων: 1. 49. ΑΥΤΩ ΟΠΗ (αΥΠΙΖΟΒ ΟΠΠ Χ. σα. ισχυρ.) | 
επ αυτων ΟΠ ἨΡ αἱ {616 ΟΠΙΠ ΑΠάΟΠΠ ΑΘ... Χεπαυτοισ.. Α 14. 

99. επ αυτονσ, αἴαπο δῖο Ίμη (:: 20, 4. εκαθισαν επ αυτουσ ποῦ Βαςί) 

Ἱ παντων (ΑΠ4Δ ελευθ. παντ. τε): Β" απαγτω», Απο αάά τω»... 1. 

60Ρ αγπι ΑΠΑΡ οπι | ελευδ. τε οΙΙΏΠ ΝΑΒΡ αἱδό «ορ Αμπάς οἰῦαν εί(ν]ᾶο 

βὐ{ο)ᾶ Ατο...ς(Ξ αὐ 95) οπι τε οπῃ 1. 6. αἱ α]ῖᾳ ΑπάΡ, πιος αχρτὶ 

νο ΥΥ ΑΥΤ αθίἩ | και µικρων ΟΠΙ ΝΑΡ αἱ ρ]εγ νΕ 6Ορ 8ΥΥ αεί] Απά 

ΟΠΙΠ Ατο Το] Ῥτῖπι αἱ... Β 9. 14. 90. 6, 98. 4Τ. 92. 9δ. ΟΠΙ και. Νο 

αἀἀϊάίπιαςδ απ{επι τε Ροβδί µικθων οἳἨΙ ΝΑΡ 1. 9ὔ. 96. 49. το. δτ. 95. αἱ 

τη ΑΠάΟΣ Αγθ, πθς πιαβΙ5 οχρτίπ νσ χε]]... αὐ -ἰ- δα Τί αἀά τε 

οσπι Ἡ αἱ ρ]1550 (η 5 αἱ, 9. 14. 90. 98. 4Τ. 99. 98.) | µεγαλων: Α 90. 

μταείη των 

19. νδο) οπΠῃ ΝΑΡ Τ. ὀθ. 99. ... 6 1η ειδον επ Ρ αἱ μεν ΑπάσΠΙ Αγο | 

και τα στρατ. εἰ. Νε ... ΝΣ κατα στρ. | αυτων ΕΠΠΙ ΝΗΡ αἱ ρ]ει νµ τοΙ! 

ΑπάοπιἩ Αγά ΤΙε] Ῥτίπα .,. Ιω αυτου ΕΙΠΑ Α 6. 11. δ1. | τον πολεμο) 

ΟΙ ΝΑΠ 8135 Ατο...ς (Ξ () -|- ὦσ) οπι τον οππὰ Ρ 1, 6, αἱ βαῖ αηιι 

ΑΠάΟΙΙΠ ΡΥΠΟΡΒΙΟ5 

90. καν µετ αυτου ο ΕΠΗ ΝΡ 14. ὅτ. 98. 493 το. 91. 96. νσ Αιρ ΒΥπομς 

Ῥτίνη.... Α 41. 60ρ χαι οι µετ αυτου ο (6ο χαι ϱ). Ἰΐαπι 84. και ον μι. 

αυτου, ῬειδεΠΒ ψευὀοπροφηταν ... ς(Ξ αΏ Βσ) καν µετα τουτου ο 

ουπι 1. 493 αἰνῖ Απάα εἰῦαν ,.. ΤΙ και ο μετ αυτου οὕπι Ὦ αἱ (εγαδο 

ΥΠ ΥΣ (εέ ἐῑῖε ργορ]ιεία Γαἶδιι φιί οιπι εο) Απάξ Αιθ | τη εικονι ΟΝΗΙ 

ΔΟΑΡ αἱ Γεγο ΟΠΙΠ ΑΠάΟΙΙΠ Α:ς9.,.. Νὶ 98, 99, τήν εικυνα ... Ὦ το χα- 

ϱαγμα. 1ἱρετε ἴχβηΠδροη Ῥτίπι φωῖ/εσεταἰ δἶφπα φιιὀ οσιζὲς εἶιιδ; φιιέῦιιΦ 

βἰφπίφ βεάιιοξῖ εγαπέ αἄογατε ὕπιαιίπεπι ὀεδίίαε εἰ φιιζ αεοερεταπέ εα)α(/πιὰ 

ἠϊζμδ. | εβληθησαν 6Πῃ ΝΑΒΡ εἰο... 1. ὅθ. 98. Απάρ εἰναν βληΘησον- 
ται | ον δυο: ΑΤΠΙ ΟΙ. ΠΏο6γθ αθί]ι εἰ ργοῦἱοίεδαπὲ εο8 υἱωο8. | τησ και- 

οµενησ ΟΠΠ ΝΑΡ ΑΠάΡΑΝ, Ύπαπῃ βοἱοθόαπη βαν Ἰρίαγαπα εοηβγπιαπέ νρ ὧι 

ίαφτωίπι ἐφπῖς αγζεπιῖ διιζρ]ηο, Ῥτπι πι θέαφπΊώι {φις αγάεπιέίθ ἶσπε εἰ 

Φζρ]"ε (εοπίτα Ῥτοπηίββ1” πι δίαθπιπι αγάεπιδ ἐφπε), Ἰἴθπι αθίµ.... ς Τϊ 

την παιοµενην οπιη Ἡ 8] ΟΠΙΠΝΙ ΑΠάΔ όΡ Ατο | Θειω ΕΙΠΠ ΔΑΒΡ α1δο 
ΑπάΡ Ατο...ς (-- αὖ Βσ) ΡτΑΘΙΗ τω οπη 1. 9δ. 96. 49. το. 87. αἱ Απά 
ας αν 

1η, 19 

16, 14 

16, 18 
90, 10 

Ες 80, 38 



15, 9 
Ἐς 24, 9) 

11, 10 

1099 20,1. ΑΠΟΚΑΛΥΝΨΊΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

ν ον ο ας -ς / ” ” / 2 - 

καθημεένου ἐπι του (ππου τῇ εξελθουσ] εκ του στόὀµατοσ αυτου, 
Ν -- - 3 -- 

καὶ πάντα τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν ἐκ τῶν σαρκῶν αὐτῶν. 

ΧΧ. 

”- 2 .. νο ” ” ω 

1 Καὶ ἴδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα τὴν 
σο -- 2} Ἁεω ; ΑΛ Ν σο 2 . 9 λ 

κλεῖν τησ ἄβύσσου και ἄλυσιν μεγάλην ἐπι τὴν χεῖρα αυτου. ἆ και 
3 / Δ / ο λ ας) κ. ο 5 ς / Δ 

ἐκράτησεν τὸν δράκοντα, ὁ ὄφισ ὁ ἀρχαῖοσ, ὃ ἐστιν ὁ διάβολοσ και 
ς -- ., 31ς, /΄ ῃ 3 σον ) 
ὁ σατανᾶσ, καὶ ἔδησεν αὐτὸν χίλια ἔτη, Ὁ καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰσ 

”, νο ο) / ο βινο 2 - 9 Λ 
τὴν ἄβυσσον, καὶ ἔκλεισεν καὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτου, ἵνα μὴ 

2 - Ν ᾿ ὦ Π - τα. 

πλανήσῃ ἔτι τὰ ἔθνη, ἄχρι τελεσθῃ τὰ χίλια ἔτι) μετὰ ταῦτα δεῖ 
δι νὰ Δ / 

αυτόν λυθηναι µικρον χρόνον. 

21. εξελθουσή οι ΝΑΒΡ 1. αἱ Ρ]αβ0 ΑπάΟΙΠ Αα... ς(-- αυ Να) εµ- 

πορευοµενη ουπιὉ | ορνεα: Αἲ Ψηρια 

ΧΝ, 1. ιδον οσπι ΑΝ Τ. 92.... ς Ίμῃ ειδον οππι αἱ Ρον... αθἲ τΙΥΒΗ5 
Ἡῦετο ο | αγγελον: κ 92. (16. 99. Ροβ8ί αγγ.) αἲπι αθί] ΤΙε Ηαγπα 

ΡΙΞΕΙ αλλον | εκ του ουρανου οαἳ. νὲ.... κἲ οπη | πλειν ΕΠΙ ΝΑΒ α155 

Απάς οίθαν.,., ς(-- 60 85) κλειδα εαπι 1. Τ. αἱ Απάς αίρ Ατο | επι 

τήν χειρα οπῃ ΑΕ αἱ Ρε; ΑΠάΟΙΙΗ Λίο... Ν 98. εν τη χειρυ. Παηϊ 
ὕπ πιαπιι 8α. 

τῷ :Ὁ Οφισ ο αρχαιοσ επ Α... ς τον οφι τον αρχαιον ΕΤ 8Η 41 ΟΠΙΗΥ1 

ΑΠάΟΠΙΠ Αχε (Τ9. αθίμαίξ ΟΠ τ. οφιν) | ο εστιν ειπα . ΟΕ εἰ. Απρεῖν 

49130) ϱὲ Υἱοίονίη φιή οορηιοπιἰπαίις εδἰ, Ῥτοιηϊβδά φιί υοσαξιγ ... 6 ΤΠ 

Τ1 οσ εστιν εππῃ ΑΒ τε]! | ο διαβολ. επ ν 14. 98. Τ9. 91. Ατα...ς 
Ίμπ Τϊ οπ. ο 61ΠΙ ΑΒ αἱ Ρρ]ογ ΑπΠάΟΠΠ, Πέεπι ϱ σατανασ ϱΠΊη ΝΑΕ αἱ 55 

ΑπΠάς ΑγθΘ6..,ς οπι ο ουπι 1. αἱ βαίππα ΑπάδΡ αν, Ῥνασοίστοα Β αἱ 

[εγοῦδ Αγγ Απάς είν Ατο αάά (:: ες 19, 9) ο πλανων την οικουµενην 
ολην (39. 99. οπι ολην): ΟΠΙΙΒΙΠΙΗΑ ΟΠΠ ΝΑ 1. 91. τ9, 96. αἱ νρ οΟΡ ΑΤΠΙ 

αθαἰᾗ ΑπάᾶΣ α(ῦαὺ (πας αἰπριαπέ εοπιπιεη ἑαγῖ1) Ὑἱοίοτίη Αιιρεῖν ἀθί Τ]ο]ι 
Ῥτοπιϊβεά Ῥμίπῃ αἱ | Ν αὓ αυτον Ροβὲ εδησεν ἰταηδί]ηῖξ αἆ αυτον Ροβί 
εβαλεν, πθο οπιββα 5αρρ]εν{έ εογγβοίου 

ὃ. εκλεισεν (1. ὃ. 19. Τ9. Απάᾶᾶ οἴῦαν εδησεν) βἶπε αἀἀῑίαπι οππι ΔΑ αἱ 
Γεγοῖὸ νρ 8Υτ αἲπι ΑΠάΟΙΙΠ ΑγθΘ γἱοίογίη Απρ οἱο πέν. 2...ς (-- αυ 
33) αἆά αυτον οππῃ 1. αἱ ραποῦ1, ΊΤεπι 6οΡ (οἶαιιβὲέ οϐ εἶιθ) αθεἰ]ι | επανω 

αυτου: Α εµµενωσ αυτον | πλανηση (-σει ν) οἵπι ΝΑ 1. το. 96. αἱ Απά 

είδαν... 6) Ὁσ Τί πλανα ουπι Β αἱ Γογθ4ῦ Ληᾶο ϱἱρ Αγθ | ετι απῖε 
τα εΌνη ΕΙΙΠΙ ΝΑΒ αἱ Ρ]αςῦῦ νο 5Υγχ Απάς 6ἱρ Αγο Υἱοίογίπ Λαοοῖν ἀθὶ 
Σ0ἳ Ῥτϊπα αἳ.... ς (-- αρ Βσ) Ρον Ροβί εὔν. οιπα».... 1. 14. 40. εορ αποἲ]ι 

Απάας 1ο] Ῥτοπιϊθβά οπη | τελεσθη: 40. 41. ΑπάᾶΡ τελεσθωσι | τα χι- 
λια: 1. 12. Τ9. ΑπᾶΑ οίρ οπι τα | µετα βἶπο οορα]α ΟΠ ΝΑΗ αἱ Εεγοὸ 
απ Τα {91 Ηρ5ή- δ" οπηπ]αομτα γ]οίοτίπ Αιροῖν ἀαῖ Τομ Ῥγοπιίνθά Ρεῖμη 

εκδ (4990) ρταστη και επι 1, α] τηὰ νρε]ο 1186. ἀοπι]ᾶ ο0Ρ ΥΠΙ αθἰ]ι 
Απάζιν Άτα... 29. 90, ΥΓ µετα δε | αυτον λυθηναι επι ν 1. 81, 38. 

όν. αώ 

“ΔΑ ἁκλλιώλ, ο ο ἆ 



ΑΠΟΚΛΑΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 90,6. 1058 
μη ι . / λ , 

4 Λαὶ ἴδον Ὀρόύνουσ, καὶ ἐκάθισαν ἐπ αὐτούσ, καὶ κρίμα 
σα / 2 -- Ν Ν Δ - / Δ Ν 

εδὀθἠ αυτοῖσ, και τᾶσ ψυχασ τῶν πἐεπελεκισμένων δια τὴν µαρτυ- 
- ΔΝ Γ - -- ΔΝ ΄ 3 / 

γρίαν Ιησοῦ καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ Φεοῦ, καὶ οἴτινεσ οὐ προσεκύνησαν 
Δ , Σο Ν δν. 3 - Δ 3 ο; Δ / η 

τὸ Όηρίον οὐδὲ την εικόνα αὐτοῦ και οὐκ ἐλαβον τὺ χαάραγµα ἔπι 
Δ / νε ον Δ κ» 2 σα Χο Ακ, / 

σο µετωπον και ἐπι τὴν χεῖρα αὐτῶγ' και ἔζησαν και ἑβασίλευσαν 
- - ΔΝ -- - 1 

μετὰ του «Χριστοῦ χίλια ἔτη. Ὁ οἱ λοιποὶ τῶν νεκρῶν οὐκ ἔζησαν 
/ τς Δ /’ ” ο { 2 ΄ ς [ή ῄ / 

ἄχρι τελεσθ]ῃ τὰ χίλια ἔτη. αὗτι ἡ ἀνάστασισ ἡ ποὠτη. ϐ µακά- 
ιτ τς / / νά / - - Λ ’ 

ριοσ και ἅγιοσ ὁ ἔχων µέροσ ἐν τῇ ἀναστάσει τῇ πρώτῃ ἐπὶ τούτων 
ς 
ο 

4. 

/ 2 [ὁ - » 

δεύτεροσ Θάνατος οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, ἀλλὰ ἔσονται ἱερεῖσ τοῦ 

490. τὸ. 91, 96. αἱ νο Απάσπια γΠοίοτίπ Ααοςον ἀοὶῖ Το] Ῥτοιηϊβδά Ρε]πι 
εκν ἆμη ΤΙ λυδην. αυτον οὔπι ΑΗ αἰ”0 Ατε 

δον οππι ΑΗ Τ. 99. ΑΠάΡΑΥ.,, ς μη ειδον «τη κ 1. αἱ Ρίο Απᾶᾶ 6 Ρ 

Άτε | πεπελεκισµενων (94. πεπελεκηµενων): Α πεπολεμημενων. Ἐκ 
Ι,αΠπ]5 νρ Φεεοϊϊαίογωπι, ΟΥΡ Ααρεῖν ἄθ130τ Ῥτῖπι α] οοοἱδογιπι | και οι- 
τιεσ (ΑπάδΝ ειτιγεσ) ου: Ἀ Σετινεσ ουν ου (ου Ίρδα Ρτῖπια παπα Β4ΡΥΗ 

Ππθαπι δαρρ]είο) ... Ααροῖν ἀθΙ Σο)τ Ῥτίπι αἱ οἱ φιίποη | το Θηριον ο. ΔΑΒ 
αἱ Γεγεδῦ Άτα... ς(-- 6ὐ σ) τω Όηριω οιπι 1. 99. 49. 90. 91. 96. αἱ 
Απάσπιι | ουδε οππῃ ΝΑΡ 2. Τ. 18. 14. 99. 9δ. 4Τ. 48. 99. 96, αἱ] ρ]αβ1ό 
Αἲθ... ςουτε οι 1. αἱ Ρείπιι ΑπάΟΙΙΠ | την εικομα (αἳ, ς 0”) αι 
ΝΑΒ 1, α1”5 ΑπάΔ” εἰὸ εἰῦαν Αγ9 .... ςε (αὔῖαπι 0 Επ) τη εικονι επι ἤ, 

49. 91. 95. αἱ πιιὖ] Απάα”Σ αἱρ (εἰ. Ατεζοἱ)) | επι το µετωπον: Τ. 12. 
16. 99. τὸ. 94. νρ (ποη Ἱΐέοπι ΟΥρ”15 γΠοίοτίη. Ῥεϊπι α1) ΑΠάΒ αίβ επι 

των µετωπων. 1) 8άΙπιΠβ ΑΕΠ 81Π6 αὐτων ΟΠΙΏ ΝΑΡ αἱ {εγαῦδ νρ (αἱ. 

απά ἴα ἀθπιῖά 11ρ95" 6 οπιπ]θοἈπι) Αγγ Απάς εἰρ Αγο ΟΥΡ7Τ9 Υἱοίογ]η 
Αιιροῖν ἀεὶ 201 Ῥνίπι α].... ς (-- 40 Απ) αἀᾶ αυτων επι 1. 49. το. 91. 

αἱ {οἱ Πρ”: «ορ ασπι αθἰ Απ αν | του χριστου (8γν αἆᾶ αυτων) 
ΟΠ ΝΑΒ αἱ ρ]ε; ΑπάΣ ε{ό Ατα... ς (ποπ Ίίεπι ςὸ αὐ 52) οπι του ΟΠΙΗ 

1. 99. α19 ΑπάΡ ε(ῦ8Υ | χιλια 8ΐπο αγβοι]ο /οσπι ΝΑ 1. 19. 59. 94. 49, 
το. 91. 9θ. αἲπι ΑΠάΟΠΗ.,,ς (409) Ῥτασπι τα οΊῃ Ὦ αἱ Ίοηρο Ρ]ιι 
Άγο 

ον λοιποι πδᾳαθ χιλια ετη επ ΑΒ αἱ δαΐ πηα νρ ΟΡ ΑΥΠΙ αθίλ ΑΠάΟΙΙΠ 

Άγο Υείονίη Ααροῖν ἀαΙ Σο Ῥνίπη α)... ἃ . 8. 14, 99. 99. 8130 βΥς οπι 
(ρτορίες ὁμοιοτέλευτον) | ου λοιποι Πο εορα]α επ Α νρεῖε απ 
{οἱ 11ρ55: 6. αι” ξ οπιπ]δοµπη γοίονϊη Απρ Ῥτίπι Παν... Β 1, 19. 16. 

91. 98. 49. αἱ ρ]αβῖ0 ἀθιπ]ᾶ Π1ρ5”ἳ οὐρ ΑΠάΟΠΙΠ Αγο κανοι... ς οι δε 

οτη Ὁ αείὮ | νεκρων: Ἡ 99. 94. Απάς (Ιπν1{ο «οπΙπΙ) ανθρωπων ... Υἱς- 

ἑοτίη Ααοον ἀαῖ Ῥν]πι εοτηπι | εζησαν ουπι ΑΒ αἱ Γεγεῖὸ νρ (υὔπειιέ) 

«ορ Απάς Ρ Ραν Ατο Αιρεῖν 49 301 Ρεῖπι 4]... ς (-- 0 Θα) ανεζησαν 
επ Ὦ... 1, Απά8 ανεστησαν. Ττεπη γευίωεγωπέ Ψοίογῖη, βἰπαϊ]1 του ΑΤΙΗ 

(εἰ γοδέ Ίιαεο εω πιογιζ πεπιο γευίωί) αείἩ. | αχρι οἵἵτη ΑΒ αἱ {εγαῖο 
ΑΠάΟΠΙΣ Άτοα,,.ς (Ξ αὖ Βπ) εωσ ουπιδ | τελεσθη: Τ9. Απάς τελε: 

σθωσν ... 98. τελεσθηναι | αυτη: Τ. 16. 99. Ῥταεπι οτι 

καν αγιοσ: 14. 93. ΟΠ, ἴίοπι ΟΥΙΠΙ5,10δ | επι τουτων: 14. επι τουτω, 

ον. τ. 92. «ορ ἨΠΙρραλΗΙΕΜΓΟ5 επι τουτον, ει ὅπου ΟτΙΠΙΣΙΙ05δ ο 

αν, 9 
1, οτ 

6, 9 εἰς 

1561, 6 



Εα 58, 59 

81,9 

1024 20, π. ΑΠΟΚΛΑΥΨΊΣ ΙΩΛΝΝΟΙ 

- Ν - -- Ν ΄ - 

Θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ, καὶ βασιλεύσουσιν µετ αὐτοῦ τὰ χίλια 
” 
ἕττ. 

νι Α πα - ν /. [ ε ο 
τ Καὶ ὅταν τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη, λυθήσεται ὁ σατανᾶσ ἐκ 

-- ” 3 -- Α΄ 9 / - 2' 

τῇσ φυλακ]σ αὐτοῦ, 8 καὶ ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν 
ο - - Ἀ κ 

ταῖσ τέσσαρσιν γωνίαισ τῇσ γῆσ, τὸν ΙΓῶγ καὶ Μαγώ}, συναγαγεῖν 
2 Ν 9 Δ / σα « 32 Ν 2 -- ς ς «ω) - 

αὐτουσ εισ τὸν πολεµον, ὤν ο ἄριθμοσ αυτῶν ὧσ Ἰ ἄμμοσ τησ 
/ Ν 2 ορῦ αν  Ἀ λ / ο. ρα Δ 3 ΑΔ 

Θαλάσσησ. Ὁ καὶ ἀνέβῃησαν ἐπὶ τὺ πλάτοσ τῇσ γῆσ, καὶ ἑκὺ- 
Δ λ ρὰ ον Ἂμρνο Ν λ /{ Δ 2 / 

Χλευσαν τὴν παρεμβολὴν τῶν αγίων και την πὀλιν την ηγαπημὲ- 
Ἡ λ -- - -- λ ο ντο 

γην καὶ κατέβη πὺρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφάγεν αὐτούσ 

δευτερ. Θανατ. ΕΠΙ ΝΑΒ α]δὸ νο Ηἱρρ Απάς αἱ Αγε Ον1Πί 5,105 οί οσῖη 
Αιαροῖν ἀεὶ 20 {ολ Ῥτίπι αἱ...ς (5 0 Φᾳ) ο Φανατ. ο δευτερ. 61ΠΙ 

1. 49. το. α]νῖ «ορ Απάᾶ αἰῦαν | αλλα επ Ν.... ς μη ΤΙ αλλ επί ΑΕ 

611 οΠΙΠ αἲσ{ | του Θεου: Ἀ ΡΙΔΘΠΙ παι | του Θεου Σ. του χριστου: ὃδ. 

τω ὅεω κ. τω χριστω | βασιλευσουσιν ππΠι ΔΕ αἱ ΟΠΙΠΥΙ να «ορ 871 
αγπι αεί Απάσπις Αγα ἱεοτίη Λαρ Τίε Ῥνίπι 4]... Α ῥασιλευου- 

σιν | µετ αυτου: 3. 8. 16. 99. 40. 48. 94. 9Τ. µετα ταυτα | τα χιλ. 
ετη οΙΤΏ ΝΕ 14. 18. 98. 4Τ. 99. 6ΥΥ... σ μπ Τἱ οπι τα «Τη Α αἱ ΡΙεΥ 

ΥΠ ΑΠάΟΠΙΠ Αγο 

ο οταν τελεσθη οπτη ΝΑ αἱ {ογθ0 να Εορ 84Ἡ 8ΥΥ αεἲΏ Απάσπια Αιιροῖν 
46ἱ 30/1 ἨϊοχεζεοὮ 58 Τ16] Ῥτίπη α].... 1. οτε ετελεσθησαν ... Ὦ Τ. 14. 

99. 93. αἱ ρ]ας”ὸ αἲπι Ατο µετα 

«τα εὔνη: κ Τ9. ΡΤΒΕΠΙ παντα (ΑΤΙΛ τα εθΥ. παντα) | τα εν ουπι ΑΒ αἱ 

Ρ]6χ νο (Φεπέεδ φαε δπθ) ΑπάσΙπ Αχο Απρεῖν ἀθί 3011 Τίοὰ Ῥείπ... 
κ 14 99. 85. 8τ. 99. βα] οπι τα, Ἰίεπ ΠΙεγεζεςμ 58 (επίες ἵπ φμαίέμοτ 

απο | ταισ: 1. 14. δΤ,. οπι | τεσσαρσιν: Ἀ τετρασι. Ἐτο τα εν ταισ 
είς 84Ἠ εκ των τεσσαρων γωνιων τήσ γηήσ ε8ᾷπε Ροβί μαγώγ Ροῦ | τησ 

γησ οἱ. δὲ... Νἲ ΟΠ | τον γΩΥ ΟΠ ΝΟΑΒ αἱ οπιΙΥ{ βαἩ ΑΠάΟΠΙΠ (Απάᾶ 

ΡΙΑΘΙΗ και, έ δἑίαπι Το. ΑΙΠΙ) το... Ν” ΟΠ τον | και μαγωγ εππι ΝΑ 

1. Τ9. Απάα, ΟΕ αεί. Αταθοπι ὥσπερ πολεμάρχησ ὁ γὼγ καὶ µαγώγ. ..: 
ς ΤΙ κ. το» µαγωγ οἵιπῃ ΝΕΒ αἱ ρ]εν ΑπάΦ αίΡ (ΑπάῦαΥ οπῃ καν μαγωγ) 

Άτο | συναγαγειν οι ΑΒ 4] ρ]6χ σορ 9ύτΓ Απάς δίρ Ατο ἨϊεγεΖθεῃ 58 
(ωέ εοπᾳεφεξ) ... Ν 11. 19 (86 5εααἴίασ συναγεν) 1Τ. 91. 93. Τ9. Ρή8 ει 

και, Ίίοπι νρ αεἰίὮ Αιροῖν ἀ9ἱ308 Ῥνϊπι (νς εοζυείιν -- εἰ εαἰδὲ εἰ δεᾶιισεῖ 
- αἱ εοπᾳγεφαδᾶ; Αας εί Ῥτίπι δοζυείια' -- εἰ εωἰδ α βεᾶισεπᾶαν - εί 

ἐγαλμεί) | τον πολεμον οππι ΝΑΒ αἰδὸ Ατα...ς (Ξ- Ου -- βᾳ) οπι τον 

ουπῃ 1. 98. 49. τὸ. αἱ πια 881 ΑΓΠΙ ΑΠάΟΙΗΠ | ων ο αρ. αυτω» Οππι ΝΑΒ 
αἱ ρ]α15...ς (-- αὐ Β4) οπι αυτων οπη 1. 98. 48. 49. Τ9. αἱ πια Απά 

ΟΠ Αγο]ωση: 9. τ. 19. 99. 99. 94. 9Τ. Ατθ ὧσει 

«και ανεβησαν: 14. 99. οη | εκυκλευσαν (40) εαπι ΑΒ 9. 8. 29. 49. «130 
των ς εκυκλωσαν οππι Ν 1. Τ. 91. 98. α] 8αΐ πι Απάσπιἃ Αγθ :: κυκλοω 
1,6 91, 90. ΙοἩ 10, 94. Αοί 14, 290. Πεῦ 11, 90. Αἱίογα ΓογπαΆ Ίου ἴδπ- 

έππι Ἰοσο. ΒΙπΠέου 8αρτα ὃ, 19 ζήλευε Ῥτο ζηλωσον. | την παρεμβ. τ. 
αγιων: Ἡ 91. αἀᾳ και την πολιν των αγιω» | πυρ πδαιε εισ την λιμνην 

επρρ] νο... νΝἩ οπη | εκ του ουρανου δῖπα αἀῑίαπι (9/) οσα Α 19. 18. 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΊΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 20, 12. 10325 

ας / ς ιά . / -- 

10 και ὃ διάβολοσ ὁ πλανῶν αὐτουσ ἑβλήΘη εἰσ τὴν λίμνην τοῦ 19,20 
Π ΔΝ - , [έέ Ν ΔΝ ΄ οσα ’ 

πυρὺσ καὶ τοῦ Θείου, ὅπου καὶ τὸ Θηρίον καὶ ὁ ψευδοπροφήτησ, 
{ ς Ν Δ - -- 

καὶ βασανισθήσονται ἡμέρασ καὶ νυκτὺσ εἰσ τοὺσ αἰῶνασ τῶν 
αιώνων. 

Δ ’ ] 

11 Καὶ εἶδον Θρόνον µέγαν λευκὸὺν καὶ τὸν καθήµενον ἐπ) Ῥωπντιθν 
ον - / ιά - Ν { ΔΝ 

αὐτόν, οὗ ἀπὸ τοῦ προσώπου ἔφυγεν ἡ γῇ καὶ ὁ οὐρανόσ, καὶ τό- 
3 « / ᾿ ο 5 Ν σ Ν Ν Δ / 

ποσ οὐχ εὑρέθη αυτοῖσ. 15 και εἶδον τοὺσ νεκροὺσ τοὺσ µεγάλουσ 
Δ Δ Δ ς : Φ 4 / Ν / 32 ’ 

και τουσ µικρουσ ἑστωτασ εγωπιο» του Ὀρόνου, και βιβλία νοί- 

το. Ηρ8”. Απάς Τ{6Ιι56π1ε] (Ἠοπη, 18. εχθιιη{ε) Ῥτίπα (ᾳ ποσα {168 κ 
{αοἵς, απ ἩὮ. |. 511ε{) παρ... αὖ Βᾳζ αἆᾶᾷ απο του Όεου επ Β αἱ ρ]1β8 

36 ϱ0Ρ 54Ἠ ΑΤΙΙΠ ατὸ Απάς 6ἱΡ Αγο Ψἱοοτϊῖη Αιροῖν 4205 Τ16μδεπιε! 

(ποπι. 18. πιο.) ... 6 ΡΙΔΕΠΙ απο του Όεου οἵπι ΝΟΡ Τ. αἱ πια νρ (εἳ. 

απι [ια {οἱ οπιπἰασμιη 11ρ58) Αγγ ΗϊογεζεςἉ 58, Πίαπι 1. 1π. 19. Απάῦαν εκ 
του (οσα Απάῦαν) Όεου απο του ουὐρανου ... ἀθπιῖά π]] η]δῖ α ἄεο :: 

Ἱπ]αίαπι Υάίχ απο τ. ὕεου εκ 91, 2 εἰ 10. 

10. και του Όειου οἵπι να Τ. 19. 16. 18. 99. 9δ. 9ὺ. 99. 1τ. 49. τ9. 87. 95. 

αἰνῖ ΑπάδόΡ.,..ς Ιμπ Τί οπι του οι ΑΒΡ 1. αἱ δαΐέ πια Ατο (Απάῦαν 

ΟΠ1 καν τ. δε.) | οπου και 6Η ΑΒΡ αἱδ” νρο]ὲ Απι 1ρ585 οπιπ]αοΏπΙ ΥΣ 
ΑπΠάΔ εἰὸ Άτο Ψἱομοτῖη Απροῖν 4.Ι 305 Ῥνίῃ Ἠανπι...ς (-- αὐ 57) οἱ 
και ΕΙΠΑ 1. 91. αἱ {α (οδέ ρτο εἰ) ἀαπιῖά {οἱ «ορ βαῖ αὖπι αοί] ΑπάΡ 

εναν Ἠ[ογεΖοςὴ δδ 0βΡ5ἱ04Ρ5 1 | και (7. οιἩ,  πάά οπου) ο ψευδοπρο- 
φητησ: Τε Ῥνῖπι εί Ῥεοιάοργορ]είαε (ποἩ. Ίΐαπι ΥΙοοτῖη Απρ Η16υ 

Οαβδῖος) | ειστ. αιων. των αιωνων (1633 4Τ. ΑΠάΡ ΟΠ αιώνων): 1. 19. 

αγΠΙ ΑπΡΑΥ οπη 

11. ειδον ΟΠΠ ΝΡ αἱ Ρίο Απάδ ΟΡ ΆΑγτο... Τί τδον οππι ΑΒ σ. 99 Απάναν 

|. µεγαν λευκον ΟΙΠΙ ΔΑΒΡ αἱ” νρ ϱΟΡ 8ΥΥ αθίᾗ Ατο αιιοίπογαί ὅτ6 
Ααροῖν ἀοἱ 2014 Ῥτίπα (5εὰ 5 Τιαίε πιαφπιπι εἰ οαπαμπι) Ἡαγιπ...ς 

(-- αξ 52) λευκον µεγαν ο. 1. αἱ πια αὖπι [η πιδδό ερ] ὔδὸ οιὔύδ Απιζοση 

|. επ αυτον οππι ἩΒΡ αἱ [ογοῖὸ Ἐρ]νήῦδ΄ΑπάΒ εἰδ Αγο...ς (-- αν Β, 

βεᾷ α0΄) Τη επ αὐτου οι Α 1. 9ὔ.... 98, 96. Ώρηχ550 ΑπᾶΡ οἶῦαν επ 

αυτω ... Ἀ 98. επανω αυτου... νΡ αποἰπονδί Απο Ῥνίη αἱ 8ΡεΥ επι, 

Ππἶπι 596 {ῃ εο | απο του προσωπου ϱπΠ ΝΑΡ ὅδ. 96....ς Τϊ οἳ τος 

οιπι Ἡ αἱ Ρ]ον ΕρΙΥ555. 380 ΑπΠάΟΠΙΠ Αγα. Ῥταοίοτεα 96. Βρ]ηχυῖ» α4ᾷ 
αυτου. | ή γή και ο ουὐρα. ΕΙΙΏ ΝΑΒΡ αἱ Ρ]ει νρ «ορ 8ΥΤ Ιτπιδοό Απ 
Οπηπ Αγο Παγπι... 10. ὃτ. 49. 91. 96. ἰοἱ ατπι ααἰίᾗ Ερ]τοί8 αασίποναί 

Ααροῖν ἀ4εῖ Ῥνίπι ο ουρα. και η γη 

19, ειδον οιπι ΝΡ α] Ρρ]εν ... ΤΙ ιδον οπτη ΑΠ 7. 99. Απάδαν ,,. αε(μ]θονα 

εί ρο8έ Ίιου υεπεγιπέ οπιπεδ πιονέιῖ οἴο | τουσ μεγαλ. και τουσ µικρ. ΙΙ 

πό (οί. κ”, 58 και ΡΙο τουσ ΡΙΙ)ΑΡ αἱ (θγαο2 (5ες Τ. Ιδία ρου απίοτουσ 

νεκρ.) ΑπάΒ Ρ Όαν, Ίέθπῃ πιαφπος 6ἑ ριιείζζο8 (11 πιὔιογεθ) νο 58Η 8ΥΥ ποίἩ 

ΑΥΤ Πχπί 506 αποἰποναί ΑπιρΏα τοβ2,Ι66 Αιροῖν 4θἱ2014 ΤϊοἨμ ντίπῃι αἱ 

εκν ΒΑ. 96. 91. 99. 48. Απᾶθ ΆΑτο τουσ µικρουσ κ. τουσ µεγαλ. (5εἆ 

4. 906. 91. 99, 48. Απάς Άνο Ἠαες Ροβὲ εστωτασ Ρο). Πί6ΙΗ ς µικρουσ 

και μεγαλουσ 8ἶπθ εοᾷ ἄπγαςσο ασ], 5εᾷ Ρριιβίζζο8 εἰ πιαθἸο οἱ. πιῦ 60Ρ 

ΤΙΒΟΗΕΝΡΟΒΕ, Ν. Ἐ. Ε4. 8. 65 Β 
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ς . -΄ -- - 3 ΔΝ 

Μα 51 χθη σαν" καὶ ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη, ὃ ἐστιν τῇσ ζωῇσ" καὶ ἐκρίθη- 
σαν οἱ νεκροι ἐκ τῶν γἐγραμµένων ἐν τοῖσ βιβλίοισ κατὰ τὰ έργα 

ῴ -” ϱ Ἂν { / χ Δ Δ 2 2 ” 

ο αὐτῶν. 19 καὶ ἔδωκεν ἡ Θάλασσα τοὺσ νεκροὺσ τοὺσ ἐν αὐτῇ, 
Αν έ / εν μσ » Α- 

και ὁ Θάνατοσ καὶ ὁ ἄδησ ἔδωκαν τοὺσ νἐκροὺσ τοὺσ ἓν αὐτοῖα, 
ο] ’ ολ Ν Χ / 3 - ο ζ- ’ 

καὶ ἐκρίθησαν ἕκαστοσ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 14 καὶ ὁ θάνατος 
ας ο) 2131 / ] Ν / - / σσ ών, 

δι, και 0 ἆδῃσ ἑβλη/θησαν εἰσ την λίμνήν τοῦ πυρὀσ. οὗτοσ ὁ θάνατοσ 
[4 ’ / .] [ά ’ - , Ν ” ϱ 4 ο 8ρδειο ὁ δευτερύὀσ ἐστι, ἡ λίμνη τοῦ πυρύὀσ. 19 καὶ εἴ τισ οὐχ εὑρέθη 

εν ὰν ὃ. δ. 19. 21. 29. ὐ0. 42. 50. 90. 94. 97. 98. Ρρ]απο ο 11 οί 11.18. 

19, 16. 19, ὅ εί 18. | εστωτασ: αἱδ (ν]ᾶο απίθ) Απᾶσ Ατο Ροδί τουσ 

"εκρουσ Ροπ.... 2. 14. 90. 99, οπη; Ἰέεπι Απποζν ἀθἱ 30,14 Ῥτίπα (Πο 1δεπη 
ααοἰποναί Απιρβά γος 3 Ῥτοιηϊςς19 ΤΙοἩ α]) οπι εστωτ. ενωπ. τ. Όρον. | 

ε)ώπιου: κ επι, κὸ βαὈβεϊξ ενωπιον 5εά οΡ]1115 εδ οχβίίηριιεγε 

επι | Όρονου ΕΠΙ ΔΑΒΡ αἱ 40 νρ πιῦὸ ϱορ 8α]1 8ΥΥ αοἲῃ αὖπι Απάς οἱῦαν 
Άτα Απιρηά τες» Ἠπγιη (αποίποναί ὅτὸ (]ηγοπί ἀοηιίπί, ῬτοπαϊδδΙξ (ιοί 

4εἴ) ... 6 (-- αυ 82) Θεου επ 1. αἱ ΑπάΔ εἰ | ηνοιχθησαν 6ΝΠΙ ΑΒΡ 
1. 11. 14. 91. ὃ5. 9δ. ὃδ. 48. το. 8π. 99. Απάς Ατο; ΑΠάΡ ηνοιγησαν 

ε.ως (-- αὖ Β7) ἠνεωχθησαν ουπι τ. αἰνί ΑπάΣ είῦαν; ὃπ. 98. 49. 91, 
ανέωχόθησαν ... 2. δ. 29. 90. 40. 41. 42. 50. 51. 94. 91. 98. ἠνοιξα», 

9, 15. 16. 2Τ. 9. ήνοιξε... ὰ ἠνεωχθη, 5εᾷ κ ΟΠΙ και αλλο βιῤλιον 

ηνοιχθη (ηνεωχὅ)). Τναπδϊ]αέ ἱρίταν κἲ αἲ ἠνεωχθη Ροδί βιῤλιον, 

{απιεη πος Νὸ πηπίαν]Ιέ ηνεωχθη Ροδί ῥιῤλια απαππ 5πρρ]εραί νοτοα 

ομπίββα η Ἠππο πΠΟάΜΠΙ: και αλλο βιβλ. ἠνεωχθη. Οείεταπι είαπι 1. 

6ἱ1 και αλλο βιῤλ. ηνοιχθη. | αλλο βιῤλι. οατη ΝΕΑΒΣΡ αἱ Ρ]18δὺ νρ ποῦς 

δίο... ς βιῤλι. αλλο οππη | ἠνοιχθη εἶπι ΑΡ 9. τ. 11. 29. 9δ. 40. το. 
8τ. αἱ 9 Απάᾶ Αγα, Ιἴεπι ΑΠάΡ ηνοιγη ... ς ηνεωγθη επ] Ν(ν]άε αΠη{ε)Β 

Τ. 51. αἱ εαέ πα Απάς οἶθαν Ατο; Ίΐέοπι ὃτ. 58. 49. 96, 91. ανεωχθη | 
ε) τοισ ῥιῤβλιοισ: Ἀ εν ταισ βιβλοισ .... 8ΤΠΙ ΟΠ 

19, τουσ νεκρ. τουσ εν αυτῃ ΟΠΤῃ ΝΑΒΡ α]δὺ πιδθνρ (πιογέμος φιῖ ὧε εο εγατεέ) 

ο0Ρ 58Η ΒΥΥ αθίὮ Μοί]οάτό Απάς Αγο [γ]πί556 (πιογίποῦ φμος ὅπι δε ᾖια- 

δι) ΟΠ 1194 (πιογ πιο 41108 Ἰιαδεδαί ὕι 56) Απιυᾶᾶ τὰς” (πιογέιος φιιῖ ὅτι 

ζμδο εγαπϐ) Αιιροῖν οἱ 201 Ῥμπῃ 4]... ς (-- ὺ 82) τουσ εν αυτη νε- 
κρουσ πι 1, (8εᾷ Ἠαβοαί εν αυτοισ) 49. 96. αἱ ΑπᾶΒ Ρ Όαν (ῬτοπιϊββΙ8 

41108 έπες 8ε ιαῦεῦαί πιογιοθ) | και ο Θανατ. και Ίδαιε τα έργα αυ- 

των: 40. 91. 5Υτ οπι. Βἰπηλίεν ετγαν1έ 8. αἨ εν αυτη αἆ ἐν αὐτοισ 

(ΤαΠΡΒΙΙΙΕΠΒ, | εδωκαν ΟΙΠΙ ΔΒΡ 1. αἱ (8γ6 ΟΙΠΠ νο το]] Μεί]153 Απάσπια 

Άνο ΙπΠί χα]! ... Ἰωῃ εδωκεν οπΙη Α 9. 48. | τουσ νεκρ. τουσ (Β τοισ) : 
εν αὐτοισ 6ΝΠΙ ΝΑΒΡ α]δὺ νρ «ορ 5αῑ Μεί]μτ Απάᾶ εἰὸ Αγο Οτ]πί 154 
(πιογἔιιο 8108 «ιά εγαπὲ πι εἰ) Ππ]πῦ (ιογίιος «ιο αγιᾶ 8ε Ἰιαζιεγιπέ) ' 

Αιισοῖν 4εῖ αἱ Ῥτίπι (αἴεταιο Πιογὲ. 41ἱο8 ἵπ δε ιαδεύαπέ) α1 ...ς (- αυ 4 
ὦσ) τουσ εν αυτοισ νεκρ. οσα 1. 49. αἱ ΑιμάΡ αῦν; 1ΐαπι αεἰἩ, αὶ 
Ἱηπδαροτ αάά εἰ (γαδίαὰ (ενγα φοφιε εοδ φιῖ Γεγιιί πι ἐα πιογίιξ | εκρι- 

ΨΦησαν (νο Ῥνῖπι οἱ ζμάίσαιἑ διιέ): Ἀ κατεκριθησαν | ερΥ. αυτων: Ἡ 

Τ. 14. 99. αἱ ρ]αβδ19 Απάς εἰρ εργ. αυτου 

14. ουτοσ: Ἀ ΡΥΑΕΠΙ και | ουτοσ ο αν. ο (79. ΑπάΔ οπι) ὅευτερ. εστιν 

ΕΠΙ ΑΗΒΡ ο. 14. ὁδ. δὲ. 99. αἱ ρ]ά8”0 απι {α οπιμ]ασμτη Ἱ1ρβῦ: {οἱ 5Υτ 
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ἓν τῇ βίβλῳ τῇσ ζωῇσ Ἰεγραμμµένοσ, ἐβλήθη εἰσ τὴν λίμνην τοῦ 

πυρόύσ. 

ΧΣΙ. 

τς Αν η] 2 να, Ν .. πας - 

1 Και εἶδον ουραιὸν καινὺν καὶ γῆν καινήν᾿ ὁ γὰρ πρῶτος 
ώ Γ Ακ ’ -- 3 ” Αος / 2 ” ” 

ουρανὺσ και { πρωτη γη απγλθαν, καὶ ή Θάλασσα ουκ ἐστιν ἔτι. 

2 
ΦΑ ’ Λ ο ς Ν Δ Ὕ ; 

καὶ τὴν πολι» τν» ἁγίαν Περουσαλημ καινην εἴδον καταβαίνουσαν 

Απάς (εἰ8) Αα. Τίειι 9. 10. 9Τ. 49. 91. 96. νρε]ε ἁρπι]ά Πρ56: ουτ. 
εστιν ο αν. ο δευτεφοσ. Πἴεπι ΑΠΑΡ ουὐτ. ο 9αν. εστ. ο δευτερ., ἴέθιη 

Τ. οπη55ο εστ.... Ἀ 9δ. ουτ. ϱ δευτερ. Θανατ. εστιν, ς (-- αὺ Βᾳ, 5ο 

0’) ουτ. εστ. ο δευτ. Θανατ. «απ 1154 581... αρηοβοῖέ ἰδία νετὺα 

αἱ, Πτ]πί 956 πιῖςθέ διιπὲ ἕπ δέαθπτιπι ἐς, δεοιµιάαπι πιοτίεπι. Α]]αάΙς Ίο 

οἱ. ΗΙΡΡΑΠΗΟΡΥΟ5 ο γαρ ὅευτερ. Θαν. εστιν ή λιμνη του πυροσ τοι! και- 
οµενου.... 1. 18. 81. 41. 49. 94. 9Τ. 60Ρ ΑΥΠΙΣΟ8 Απάδαν Ρτοπιΐςβ15 
Ῥνῖπι Ἡαγπη Ιβδία νεγῦα Ρ]απθ ΟΠ. | 1 λιµνη του πυροσ 6ΝΠΙ ΔΑΒΡ 2. τ. 

8.14, 99. 98. 91. 99. α1δὸ νρεᾶᾶ ΡΙΟΥ (δα Πραδ. {οἱ δέαθπωπι ἐς, 81 
α]αο μπα {πι βίαθπτπι 0ης, 1ρ84: δίαρ. οἱ ἐρηίε, α)1εῦπα ἑαπίαπα ἔφιίς) 
πα] 5Υτ (ΠἱρραπΗςμτόδ ν]ᾷο απίς) αεἴ] (εἰ πιογς φιιίάεπι βεοιιάα Φέ]ιειι- 

παο 1φῖς Μία) ΑπᾶαοΡ Ατο (Ππῦ ν]άο απίθ)...ς (-- αὺὐ -ἰ- 55) οπι 

οσα 1. 18. 91. 41. 49. 94. αἱ νρεἰε 1186: «ορ ανπι Απάῦζαν ῬνοππίβαΙδ 

Ῥτίπι Παγτα ἳ 

15. ευρεθη εἰ. Ιππί55ῦ Αιοοῖν ἀεΙ 20,15 Τ1ο]ι Ῥεΐνη αἲ... κ (πο Πεπις) 
ευρεθησεται | εν τη βιβλω οτι ΝΑΡ Τ. 38. 49. 9. αἲ πηα ΑπάΡ ειδαν 

(Απάᾶ εισ τη» ῥιῤλον) ... Ἡ 1. 135 Απάᾶς Αγο εν’ τω ῥιβλιω, Ἰάηιθ 
αυ’ 

ΧΧΙ. 1. ειδον εππι ΝΡ αἱ Ρίεν ΑπάαδοΡ Άτα... ΤΙ τδον οππι ΑΝ τ, 92 

Τίεπι 1 εκ Απαδίαβίο, αἱ εκ οοἆ Ο0οἱΒ] 120. οχβοτῖρΒί ἵπ Αποοζά. 8αον. 

οἳ ρτοβ. Ρ. 120. | η πρωτη γη αἱ. Τοτίλετπιος δή Τήο] 1]... 19. 99. ΑΤΗΗ 
ΠηΐΏί 906 Αιισοῖν ἀᾳἱ 30,16 Ῥγίπη οπη πρωτη | απηλθαν οι ΝΑ. Παπ αὐ 

Ἐ« 66, 17 

66, 52 
Φ Ρο 8, 13 
8, 132 
Ἠο 19, 59 

57 απηλθον επ Β 8. 9, 19. 99. 90. 92. 98. 99. 94. 97. αἱ {ετεΙδ Απάς . 

Άτα, Ἰέεπι αὐίεγιπιέ (1τ Τετί α]) νε] γεοεδθεγιπὲ (Ας Ῥτϊπι) Τί Σῦ6 

Ταγίμειπιορ 54 Αιιροῖν 4ε1 3016 ΤΙἩ Ῥτίπ .., Ρ9. 4, 11. 91. 55. Απ. 81. 

98. απήλθεν...ς(Ξ αυ 87) παρηλθε ου 1. 49. το. αἱ Απάἃ Ρ Όαν: 
Ίτεπι αδᾶέ νρ | και η Θαλ. οὐκ εστιν ετι: Α και την Θαλασσα» ουκ 

νδον ετι 

και 3Ὁ Ἱπ]1ο 5ἵη6 αἀῑίαπι ΟΠΠ ΝΑΒΡ 1. αἱ Ρ]α810 απι {α {οἱ ἀεπιῖά αἱ 

186Άπ1 60Ρ 841 ΥΣ ατπι αθἰ]ι Πτϊηί896 (αἱΕῖ 1π Απαςα 120) Αιρῤεῖν ἀεὶ 30,16 
Τ1ο] Ῥτίπι αἱ)... ς ( αυ Β7) αἀᾶ εγω νωανγησ «υπ νρεῖε Πρες αἱ 

Ίαε μπα (αγπιάδο 1ηΒ) | ειδον δὲ τδον αἱ ν. 1. Ῥοβαϊππιβ απἴ6Ιη ροδέὲ και- 

νήν ΟΠΠ ΝΑΒΡ αἱ Γογα”ῦ απη [πι ἀθπηῖα {οἱ α]ασΏπῃ Αγγ αγπι αθί]ι Τγἱπή 906 

οί (ἴπ Αποσοάο 5) Ρἵ ΑπάΟπιπ Λγε Αιρ ΤΙοἩ Ρεῖπι Πανια... ς(-- αὖ Β1) 

Ροῦ 8Πί6 την πολι» ου νρε]ο ρα α1βε πα (αγ ιΣο 0), Πεν (ᾳαἱ 

οὗ Ἠ 



Έα ρη, 57 

2 0ο9ο6,16 

τι 1Τ 
19395, 8 

10258 91, ὃ. ΛΠΟΚΑΛΥΨΊΣ ΙΟΡΑΝΝΟΥ 

- - 9 όν - - [ὰ ες ; 

ἐκ τοῦ οὐρανου ἀπὸ του Φεοῦ, ἠτοιμασμένην ὧσ γυμφην Ἀεκοσµη- 
; - ο ... κ ο - ; - 

µένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆσ. Ὁ καὶ ἤκουσα φωνῇσ µεγάλῃσ ἐκ τοῦ 
/ το ς Ν - ” -- / 

Ὀρόνου λεγούσησ". ἰδοὺ ἤ σπηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, 
Ν / .] - Ν Ν Ν - ΔΝ 

καὶ σκηνώσει µετ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὺσ 
« Δ οι 2 2 ” 4 Ν λα / τσ / 3 μή 

ὁ θεὺσ ἔσται µετ αὐτῶν, 4 και ἐξαλείψει πάν δαάκρυον ἐκ των 
} -- μα τος λ / ας 2] ” / 2/ 
ο αλμῶν αὐτῶν, καὶ Ὀάνατοσ οὐκ ἔσται ἔτι, ουτε πένθοσ ουτε 

. 

απίθα εγω νὠαγ). ΠΟΠ Ἠαραπί) ϱοΡ 54Ἠ | εωτου ουθαν. απο του Όεου 

οἳΠη ΝΑΡ αἱ ρ]1835 νρ (αἱ, απι {α ἀοπιῖᾶ {οἱ αίο) «ορ δα 5ΥΥ αείῃ 118 

οχ Απαδίαπεοᾶοί ΑπάᾶΦ οἱ Αγο Διροῖν 4οἱ Τομ Ῥνίπι αἱ...ς (Ξ αΡ 
Β7) απο του Θεου εκτ. ουραν. επ Ρ 1. 49. το. 91. 96. αἱ αΤΠΙ Απάᾶ 

οίδαν.,.. 41. Τπί 506 ϱπ1 απο τ. Φεου 

8. και ηκουσα φωγήσ µεγαλ. (ΑΥΠΙΖΟΝ οπι) λεγουσησ: Ἱία οἱ. κὸ Ιγλί 506 
οίξῖ οκ Απαθίαποσᾶοί.,, Νἲ και φωνη μεγαλη εἰ λεγουσα | εκτου Όρο- 

νου οΙΠΙ ΔΑ 18. νο αγΠΙΙΣΕΙΩΕ Τη ήπί 556 Ααροῖν ἀθῖ 5016 Απιρβά 105 3,1166 

ἨἩαγιπ ...ς ἐκ του ουρανου ευπι ἩΡ αἱ {εγο ΟΠΙΠΏ 60Ρ 58] ΒΥΥ αΤΙΩ αθίΗ 
ΑπάΟΙΙΠ Αγο 1ο] να Οαβεῖοά .... Ες οκ Απμαβιδπεσἁοί οπι | σκη- 
νωσεν οἱ. ΠήΠ{352. 956 ο{6Ι οκ Απαβίαπεἑᾶοί οίς... ν” (πο Π{επιϐ) εσκη- 
Ίωσεν. (Βοπρίαπι αίαπα 1π απ ᾖΛαδαυϊ, πο Παὐαδ: Ἰίαπι 11ρ96: 

λαδίέαδαί, {τα Ιαδίίαέ,) | καιαυτοιλα.αυτ. εσονται: [181 οκ Απαςίἁποεἀοί 
1η, ΠΟἩ Ι{ετη ΠΗΙ 556 ] λαον αυτου (αὐ/) ουπῃ νΑ 1. τὸ. 92. αἱ Απάς 
οἶυαν Ππ{ 500 (αἱ οἀ]άον, Ψ0588 6Υαῦ Μαθς ΒΙΙοΓοΝ) ... 8  Τϊ λαοσ 

αυτου επ ἩΡ αἰδ5 νρ «ορ 54] ΒΥν ααἰ{Ώ αἲπι Απᾶὸ αἱΡ Αγα Απιυβᾶ 153 

Αιροῖν 491 30,16 Το] Ενα, Τα οἰίαπι 1η 1 οϊᾶθιαί Ἐδιαχά 1115. 1598. 
αἱ οοᾶίσυπι πί ναίν β4ο9 ροδί πππ{αέππα θ8έ:: λαοι πππ]{ο Ιπίπας ᾳπαπ1 

λαοσ ΠΙΒΠΗΙΩ οπιεη(αἰχῖοθιη ΡχοςβΙίς | και αυτος: Ἀ ΟΠΙ και, 1181 οκ 

Απαδί (ΠοἩ Ἱέοιη Ι11Π{) οπι αυτοσ | ἐσται µετ αυτω» Ίος οχάἶπο 6Η 

Νρ Ἰ, 91. 92. 4Τ. 49. τν. 91. 96. 8] πια 6ορ αθἰἩ (ευτὲ ἀἁοπιῦπις ο, 118) 

Απάσπια ΑιρΟΙΥ 46ἱ 3016 Ῥνίπι,,., ὐ 5 Ιω Τί µετ αυτ. εσται ΕΊΙΠΙ 
ΑΝ αἱ Ρἱαβ:0 Υνρ βΥτ Άτα Ιη{256 ϱἱΕΙ οχ Αακαπεσᾶοί Απιυηά τος» Τ]ο]ι 
Ἠαγπι. ὮΏοαβΙπιΙς αιίεπῃ Ιδία βίπο αἀαῑίαα οτη ΝἩ 1. Τ, 8. 29. 98. 99. 

αἱ35 ϱορ αΡΠΙ 419 118: οκ Απαβίαπεσᾶοί Απᾶο οἱΡ Αγο Αιροῖν ἀθῖ Ῥνπι 
ἨΠαγπα ... ς (5εὰ 09) αἆά Φεοσ αυτων επι ρ το. αἱ (19. θε, ων αυ- 

των) Απάς εναν; Ἰίοπι μι ΤΙ αάά αυτων» Θεοσ μπι Α νο 5ὖν Πππί 559 
Ἁπιρβά το52 Τ]6] 

4. εξαλειψει 5116 αἀαῑίαπι η ΝΡΡ α155 6ορ ΒΥΥ αἴΠΙ αθίἩ Πηἱπί596 ϱ{51 ϱχ 
Απαβίαποσᾶοί Ληάδ ὁ Ὀᾶν Άγο (εκλειψει ρτο εξαλ͵) Απιραῦτα Σ,5ιό» οµ1ᾷ 
195 201106 ϱᾳ4Ρ5 96,197 ο[οΡ1ΐ λαοᾶο5 1206. Αάᾶδᾶιπί νοτο Ὦ αἱ1δ απ (98. εξ) 

αυτων, Ι{επι΄ ἀε]οίῖ5 Ροβίοα εκ (απο) τ. οφθαλμ. αυτ. 40. 41....ς (5 

αν 55) Ἱωπ Τἱ αἀᾶ ο Φεοσ οππι Α 1. αἱ ΡαποΥ{ νο Απάρ Τογ{τός «ΑΡΗ 58 

Λασοῖν 4αἱ30,16 Τ16] Ῥτίπι | ὁακρυον οἱ. Νὲ ... ν ὅρακυ (:: αἱ ἴαπι τ, 1) 
[εκ των ο ΝΑ ὅ9., Ιέοπι {οἱ εω, Απιζαῦια εἰ]ά το ϱἱΡ5 ἄᾳε... ς Τϊ 
απο των οι ἩΡ αἱ {66 οΠΙΠ Τ181 οχ Απαδίαποσᾶοἳ ΑΠάΟΙΙΠ Λγς, 1ΐσπι 
αὖ Ἱνπί Απιζουί {μοοᾶ Αιιροῖν ἀοί Ῥνίτῃ αἱ ] Φαγατοσ βἶπθ ατΗσπ]ο οἵ1πι 

κ 98. ΑΤ. αἱ 9 ΙΕ) οκ Απαδἰβπεσᾶ.,, ς Ιμῃ ΤΙ ο Θανατ. οππι ΑΒΡ αἱ Ρ]6Υ 

| 
ἀ 

ο. 

{ 
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Ν / Φ, 2 ” ” [κά Δ πο 2 ολα μ Ν 

κραυγὴ οὔτε πὀνοσ οὐκ ἔσται ἔτι, ὅτι τὰ πρῶτα ἀπηλθαν. Ὁ και 
3 ς Δ -- / . - / Δ 

εἶπεν ὁ καθηµενοσ ἐπὶ τῷ Όρόνῳ' ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα. καὶ 
« ο ξ 3 Ντα Ν 

λέγει’ γράψον, ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί εἰσιν. ϐ καὶ 
πι / α ’ ) Ν Δ ” Ν Α « . Δ Ν Δ /’ εἶπέν µοι᾽ γέγοναν. ἐγὼ τὸ ἄλφα καὶ τὸ ω, ἡ ἀρχὴ και τὸ τελοσ. 

ΑΠάΟΠΙΠ Ατε | ουτε (Πήπί ποπ) πενθοσ ουτε (χ]αϊ ποπ) κραυγή (Α ουτ. 

κραυ. ουτ. πενθ.) ουτε πονοσ (Ίπεςο ἃ οπι): 188 εκ Απαβίαποεσᾶ οπι; 

Ιίεπῃ ππᾶ οππη ουκ εστ. ετι οτι (:: ἐαηβΙ]επάο) 96. 9Τ. 98. ΑΠΡ | ετι 

866: 1. οἵη, ΤΠ Ν οκ ετι [66111 οτι Ίρβα ρτῖτηα πί ναίτ ππαπα. Ίαπη 1ρῖ- 

αχ ἀοθδί ετυ. | οτι οπΙη ν(ν]άε απίς)Ε αἱ {ογο ΟΠΠ ναε]ο ({οπι]ὰ Τοἱ 
( Τια φωία Ῥγύπια) οοΡ ΒΥΥ ΑΥΤΑ αθίἩ Ππ]πί 506 ο{6ὲ οκ Απαδίαπεσᾶ Απιὰ 

86Ρ Αγο Αιροῖν ἀεΙ 16 Ῥνίπα (113 φιήα ῥτίογα) αἱ ... Τ9. αἱ τα γαρ 

πρωτα ... ΑΡ ΑΠΑΌΔΥ οπη (αέφιο βίο ἴωπ οζΙά18) Τξεπα απι {ᾳ Ίάχον 1185 

οπιπ]αέππα Ἠανγτη, ᾳπῖ ΟΠΙΠΘΡ Φμαςε ῥγίπια Ρο φιῖα Φγ. Βεᾶ τεςεῖο αἲ ριιζο 

Ίαπα Πιοῦτας: αΛίοπ εδὲ σοπιηιέαπᾶα οοπζηποξίο απῖα σι γεζαίίνο ᾳπαο.". 

| απηλθαν οππι Α (:: ν. 1. 5ο ΔΑ). Τετ ς απηλθον επι Ρ 1. Τ. αἱ βαΐϊ 

τη ΑΠάΣΡ Όαν .,, ΝΕ αἱ {εγα3ὸ 118ὲ οκ Απαφβίαπεζᾶ Απάς Ατο απηλθεν 

δ, και ὓ Ιπ]εῖο: 9. 99. 41. 50. 90. 94. 9Τ. οἵι. Τέθπα Ππί556. ῃ επι τω 

Όρονω ΟΝΠΙ ΝΑΒΡ αἱδθ Απάόὸ αἱ Ατα...ς (-- συ Α2) επι του Όρονου 

επ 1. 49. αἱ Απάδαν .,. 96. Τ9. 8δτ. ΑπάΔ εν τω 8ροίω | νδου: 41. 
Άτεα ιδουιόου... Α ΡΤΔΘΙΙ καν | παινα ποιω παντα ΕΠΙ ΝΑΡ ὃδ. δτ. 

98. 49. 81. 91. 90. νρ Ιπίδδ6 Αιιρεῖν ἀαὶ 3016 Ῥνίπι αἰ. ΒΙπη {ον το. 
ΑΙΔΡΑΥ καινοποιω παντα, «ΟΡ ποιω καινα παντα... Β αἱ Ρρ]Ηβ30 ΑΥΤ 

Απάςὸ Ατο παντα χαιϊνα ποιω ...ς καινα παντα ποιω οσπα 1. αἱ Απάα 

αἱρ | και λεγει,δίπθ µοι οµπι ΑΕ αἱ ΡΙΗβ15 απι {ο] ἀθειηῖά οπιπ]α έπη ϱγγ 
Ἱπίπέ (1ὲ ἀῑςί ἀοπιίπιις: Οπππία ογἱδε, φαοπίαπι) Το... ς(αΡ09) αἆά 

μον «πτῃ ΒΡ 1. αἱ ρίαν νς]ο (1 Πρες (56ἆ ΒΙ Τιαίί εχεερίο 1155: εἰ ἀἰωίθ) 
εορ αγπι αθίῃ ΑπΠάΟΠΙΣ Άγαο Ῥτῖπα (0 ἀἰωῖ πιζ]μέ: Εαεο υετόα) Ἡαγπα | 

πιστοι αι αλη δι’. 61 ΝΑΡ αἱ νρ «ορ 5ΥΥ αεί Π]πὲ Αγο ΤΙΕἩ Ῥντίπι 

(νρ εἰ Ῥνϊπι Πεἴἱβεύπια πιιιέ εἰ υε'α) Παγπι ...ς (-- αὐ Ἀσ) αληθιν. 
και πιστ. επι Ρ 1. αἱ πια ΑΥΠΙ ΑΠάΘΠΙΣ, Ῥντασίοτεα Β αἱ [εγε”ὸ ΒΥΥ Ατο 

αἀᾶ του ὅεου, 1ἴεπι Απάξ ροςί εισν. 

6. ειπεν (εί. Ιπί ζέωίθ): Ν λεγει | γεγοναν (0΄’) επη Νε(ν]ᾷθ ΡοβΕ)Α ο 

γεγονασιν 98. Τ6πι Ππί Γαοία δέ (τει ποη ει). Ἠεβροπάεί- 
νθαχο οαπη Γασέωπι εδέ, ααοὰ νο Ῥιίπι Ηαγπα Ῥγααβεπί. ΟείετΙπη Τη 

εκ γεγονα αππῃ γεγοναν {εσῖςδεί κα”, αεςεῖάΙί αἱ ἰοία νοκ ριπο(1Β Ἱπι- 

Ῥνοβατοίαν, ν αποά 8αργα πετ αἀάαπῃ εγα!ῖ, ΔΏ8ίΘΥδΟ ΤΙΓΡΠ5...ς 

γεγονε εππι» 10212419 Υιάείαν ΒΤΗΒΙΩ αἆ νο ΕΟΏ/[ΟΣΥΙΠΒΒΒΘ .,, ΝΤΗΡ 

1. αἱ Ρ]αν (οου] αἱ 5αΠέ {ογοῦδ, ΟΥ4935 (ἆλλα καὶ ἐν τῇ ἀποκαλύψει λέ- 
γει' ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτυσ - καὶ πάλιν γέγονα τὸ α καὶ τὸ ω,͵ καὶ ὁ πρῶτ. 
καὶ ὁ ἔσχ., ἡ ἀρχὴ Ἠ. τὸ τέλοσ) ΑιάΟΙΠΠ Άτα γεγονα (Ροδί ᾳ παπι νοςθπι 
Ῥ αἰνῖ ραπείατα Ρο), Ἰάᾳ16 αρ’, Ἱίεπι ΒΥΥ ΑΠ... ΝΟ (Φ ΑΠ Νὸ ϱχ 

απποπάαίοπς ϱ) «ορ αείἩ Ίπχον Τίσα] Ρρ]απθ οπ | εγω το (αυ”) οππι κ 

πρ 1. Τ. 11. 13. 19. 26. 91. δ2. ὃδ. 95. 47. 48. το. 8ἵ. 91. 5γν αἲπι 
Αμάς 6ὔθαν Αγά. Αοσοαῖι ΟΥρΣ5Τ: Τίθπι ἵἩ αΡοραΙγρεῖ: ο α εξω, 
ὑπέέέμπι εἰ πι. «1149 δἰέτειιή. εἴς, ΙΠίεπι το (οπιῖδδο εγω) 1. 2. 4. ὔ. 8. 

1ὰς 48, 190 
9 0ο 5, 1 

19, 9. 99, 6 

16, 1Τ 
25, 19 εἴσ 
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4 - - ; ασ] - - - σ ” .. - 

εγὼ τῷ διψώντι δωσω αυτῷ εκ τησ πηγησ του υδατοσ τησ ἔωησ 
ς αὁ ’ -- Χο ει] - 

δωρεάν. ᾖτ ὁ νικών κληρονομήσει ταῦτα, καὶ ἔσομαι αυτῷ θεὺσ 
Ν ον ”’ ς/ ς -- λ -- αν εε / Ν 30 ο 

καὶ αὐτὺσ ἔσται µοι υἱόσ. ὃ τοῖσ δὲ δειλοῖσ και ἀπίστοισ και εβδε- 
Ν -- Δ / . τα υ 3 

λυγµέγοισ και φογεῦσι και πὀρνοισ καὶ φαρμακοῖσ και εἰδωλο- 
’ Ν ο’ -- ’ 1 ο) ο . . - / -- 

λάτραισ καὶ πᾶσιν τοῖσ ψευδέσιν τὸ µέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίιμ)ῃ τῃ 
/ Δ λ , σα « , «ς , 

καιομέτ]ῃ πυρι και Ὀείῳ, ὃ εστιν ο Ψάνατοσ 0 δευτεροσ. 
κ τ ων 2 - ε το] . ” / Ν ε Ν 

ϱ Και ἦλθεν εἶσ ἐκ τῶν ἑπτὰ αγγέλων τῶν ἐχόγτων τᾶσ ἑπτά 

9. 16. 18. 19. 27. 29. 90. ὃτ. 40. 49. 49. 50. 51. 90. 99. 94. 96. 9τ. 98. 
Οµή/35 Αιάβ, ἰάᾳιε αὐ΄... ς Ἱωη Τϊ εγω ει τυ επ Α 98. 99. νρ ΟΥΡ 
286. 381 (πίχος 1οσο θβί: ,,Ιέ6πι ΙΠ αροο.: Έφο δπι εἰς) Τϊεἃ (οπιῖβδο 

γεγον.) Ρεῖπι αἱ], Ίέεπι (οπηϊ5δο γεγον.) εορ αείΏ | το αλφα ΟΠΠ ΝΑΒΡ 
αἱ {εγαΙδ «ορ Απάςο οίῦαν.,.ςτὸ 4 οτι 1. 49, αἱ πηι ΑπάΒ δἱρ Άτο, 
απ α Ῥγπεῦθηί. Τίαεπι Ἀ αίαιο Ἰίοπι (1) ἵπ εοᾶά Τναίΐ, αἱ απι α, εί 

Ραΐτῖῦ Τμαίίέ δοτ]Ὀἱ δο] εί. | η αρχη: 8. 29. 95. δτ. αἱ Γεγοῖῦ Απάῦᾶν Αγο 
οπι η. δε 2. Τ. 99. 91. 96. αἱ ρ]αξὸ Ῥγασιη και | το τελοσ: Ἰῑάθπα 91 
το απ απίθὰ η οπι | τω διψωντι: Ρ ΟΠ τω | αὐτω ΕΙΠῃ Ἡ 2. δ. 39, 91. 
95. 49. 8τ. 92. 94. 9Τ. α1ἱδ πα Απάὸ Ατοα...ς (-- αὖ -- 55) Ἱωῃ οπι 

ΕΠΙ ΝΑΡ αἱ δαΐξ η] ΑΠά8 Ρῦαν, πθο πιαρίβ οαχρτῖπῃ νΡ «0Ρ ΥΣ αΤΠΠ ΟΥΡ 

τ6]] :: απ απ] δίαπη 2, τ, Ἰάεπι αυτο (ροβί τω Ρικωντι) α Ἀ α]ῖ ρ]ογ]8- 

απο Τα ἰπῖς ας τα] 15 Ἰπίεγρτείίρας αὐ]εσίππι 818, ίοπη ὁ, 1Τ α ἃ α]18, 

6, 4 α ΝΕΑ, ν]άείαγ Ἰου 4ποφπο Ίοεο αἩ 1ρ5ο απιοίογο ροβίίἁπη, απαπαν15 

ΝΑΡ είς οοπίτα δίεηῖ,. | τησ πηγησ: Α οπι | δωρεαν οἱ. νε: κ Φωρεασ 

. Χληρογοµήσει ΕΙΠῃ ΝΑΡ 1. Τ (-μηση) 9. ΙΤ. δτ. 98. απ. 49. το. 91. αἱ 

νρ «ορ 8ΥΤ αἲπι αεί Απάᾶ Ρ ῦαν Τοτιραάϊς 19 (φμἱ οἰσεγίπί λαεγεάίαία 
Ἰιαθεύιιπέ ἐδία) ΟΥ ρΤΟ: 53 Τομ Ἠπ]ςΒ 1 οαίμ 588 Ῥγμίνῃ α].... Ἡ α159 Απάς 

Άτο ὁφσω αυτω, Ἰάᾳπο ΑΡ’ 11 νάιχ αἆ ὃ, 31 εοττθοίαπι | ταυτα ουπι 

ΝΑΒΡ αἱ [ετο"ῦ νς τε]] (5εᾷ ΑΥΠΙ ταυτα παντα) Απάᾶς Ρῦαν Αγα Τογί 

Ραάΐο Τϊοὴ Ἐτ]ς Ῥτίπι αἱ (ΟΥρ15- 53 εἰ εα εἰ εογιι ]ιαετεάαίεπι) ... 5 
-- αρ Β2) παντα εππι 1. αἱ Απάᾶ | αιτω (ΟΥΡ Το εἴιθ): Α 1. το 

ΑΥΤΏ ΑΠΔ οἰδᾶν αυτων, Τετίριαίο {Πέ Ἱάσπι νθτο ρετραπί και αυτου 

εσονται µου (Απάθαν µου) υνοι. | αυτος: Α ΟΙΏ | ιο ΟΙΤΏ ΝΑΒΡ 31 

(ετοῦὸ (οκ Ιί8 8. αἱ α]]ᾳ µου Ρτο μοι) Απάσπιπ Αγο... ς ΡΙΓΑΘΠΙ ὁ 61Η 

91. (εετίε ία Ἐοπιας εαΙίαπι) αἱ 2 

« τοισ δε (Ῥ ΟΠ1) δειλοισ 6ΝΠ ΝΑΒΡ αἱ οτε ΑΠάΟΠΠ Ατα... ςσ(-- ας 

92) δειλοισ δε ο 1. 1 | απιστοισ 8ἴπε αἀἀῑίαπι εππῃ ΝΑΡ 1. 493 9. 

Ἀὶ Ραπονί πιὸῖ νρ ϱορ αγπι Απάδ οίῦαν Τετερις]ο 1 Τ1ομ Ῥνήπι αἱ... 

συ -{- η αθά και αμαρτωλοισ οππα Ὦ αἱ Ρ]β25 Αγγ αεί] Απάς αίΡ Άγα 
Γκαν εβδελιγµενοισ: 1. 192. 49” Τὸ. αἱ Απ οιῦᾶν Οπι και | φαρμα- 

κοισ (1. 98. Απάς εἰῦαν φαρμάκοισ) ο ΝΑΒΡ 1, α] ἐεγοῖῦ Απάοπιν 

ΆἈτο...ς (-- αυ ὢσ) φαρµακευσι ειπα | ψευδεσιν: Α ψευσταισ | ο 
Θανατ. ο δευτερ. 6ΗΠΙ ΝΑΒ αἱ Ρ]ιδ35 νρ πιῦῖ ἡγγ αὖπι Απάς, Ιἴθπι ΟΠΙΡΒΟ 

ο Ρτίογθ αἱ Ῥαιός Ατα...ς (-- 0 Ἀπ) ο δευτεροσ Θανατοσ ου 1. 49. 

αἲ τηα (5εἆ 1. ΑπάΒ οπι ϱ) ΑπάΣΡΡαν,,, Ρ πΙ] πηὶδί Φα/ατοσ 

9: ηλθεν 8ἶπα αἀἀἰίαιη οπῃ ΝΑΒΡ 1, αἱ (ογεῖῦ νρ «ορ 8γν αεί] Απάσπια 
- 

' 
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Π - / σα « υ - -” . / Δ σ, / 

φιάλασ τῶν γεμόντων τῶν ἑπτὰ πληγῶ» τῶν ἑσχάτων, καὶ ἐλάλη- 
σά Β .- ΄ - - 

σεν µετ ἐμοῦ λέγων' δεῦρο, δείξω σοι τὴν γύμφ τὴν γυγαϊκα τοῦ 
. π Ν » / αν ’ Ν 

ἁργίου. 10 καὶ ἀπήνεγκέν μὲ ἐν πνεύµατι ἐπὶ ὄροσ μέγα καὶ 
ε ’ 9 νο ; Ν / Ν σα το Ν 
ὑψηλόν, καὶ ἔδειξέν µοι τὴν πολιν τὴν ἁγίαν Περουσαλήμ κατα- 

3 ο ο-λ .] ” .ν ᾿ . “.. 

βαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Φεοῦ, 11 ἔχουσαν τὴν δὺξαν 
- -. « Π ον. ας σ ; ε 9 

τοῦ Θεοῦ ὁ φωστὴρ αὐτῆσ ὅμοιοσ Μίθῳ τιµιωτάτῳ, ὡσ λίθῳ {α- 
2. ἃ η -- / α.ις / ” 

σπιδι κρυσταλλίζοντι" 13 ἔχουσα τεῖχοσ μέγα καὶ ὑψηλόν, ἔχουσα 

- 

Άγα Ρτΐπι Ἠαγπι...ς (-- αυ Β2) αάά προσ µε ουπαὸ 1ρ5ή- αὖπι | εισ 

(86. 98. 81. ο πρωτυσ) εκ ΕΙΠΠ ΝΑΒΡ αἱὐ5 νρ «ορ ΒΥΥ ατηι Απάς Ανα 

Ῥνῖπι Ἠαλνπι...ς(-- αὖ -- Βσ) οἵη εκ επῃ 1. 9δ. 98. Τὸ. 81. Απ Ρ υαν 

Γ των γεµοντων οτι ΝΑΡ 12. Τ9. Απάΐδαν... Νὸ των γεµουύσων... 5 

τασ γεµουσασ ουπα 1. Τ. αἱ τιν] ΑπΠᾶΣ, Τετ Τϊ γεµουσασ επι Ἡ 8, 

29, 51. 98. 49. 91. 99. αἱ15 (956. εχουσασ) Απάς οίρ Ανα των επτα 

πληγ. επΙη ἈοίδΑΡ 1. τ. ὃδ. 49. 5Τ. αἱ Απάᾶ αίρ... αὐύ ΤΙ οπι των 

οἶπι Β αἱ” Απάς οιῦαν Ατο | την γυμφ. την γυναικ. του αρνιου Τη Ἀ 
ΑΡ 88. 95. 98. 8Τ. νς «ΟΡ ΔΥΥ αθίὮ ΑΤΙΑ (ροδί νυµφην αἀᾶ και) Αιξ 
ΟΥΡ ΤΙοΣεπιε] (Ἠοπι, 19) ΜαἴενπΌασςὔτῬτίπι Ἡαγια ... στην υμφ. του 

αθνιου την γυναικ. οππι 1. Τ9. αἱ ΑπάΣ Ρ αν Ἰρεδ.... ΕΤ. δ. 29. 91. 
49. α1:5 το την γυναικα (15. 99. αᾶά και) την νυμφ.του αργιου, Ἱάᾳ.ο 

αν’... ΑΡ’ την γυναικ. του αρνιου εππι Τ16]ι561Π6] (Ίοπη. 15.), ἴἴοιη 
ἀεπιῖά την νυµφην του αρν. 

10. επι οροσ ειπα ΝΑ 96. 8Τ....5 ΤΙ επ οφοσ επι ΒΡ αἱ Ρ]ετ | την πο- 
λιν 8ἶΠθ τ. µεγαλ. ΕΠΙΏ ΔΑΒΡ αἱ ρΙ11875 νς «ορ 5ΥΤ αθί]Ὦ Άτα ΟΥΡ: 5 Απιῦ 
ντταίη 384 Τϊο] Μαἰετπθ τς 2τ Ῥτῖηι α].... ς (-- αυ ὢσ) αἀᾶ την µεγαλην 
επ 1. 81. 49. το. 91. 96. αἱ Απάσπια { την αγιαν: 1. 51. Το. Αιάδεο 
Ραν και αγια» | εκ του ουρανου: 11. 91. 89. 9ὺ. 95. 51. 90. Απάᾶξ απο 

τ. ουρ. (Πάεπι ρ]ετία Ρετραπί εκ του Όεου) | απο τ. Όεου επι ΝΑΡ 

1. Τ. 98. 4τ. 49.9. 91. αἱ Απᾶᾶ Ρ Όαν, Ἱέεπι α ἄεο νρ ΟΥΡ Μαΐθτη Ῥγίπη 
α]... Β΄ Τϊ εκτ. Θεου οππη Β αἰ55 Απάς Ατοα... 99. 94. Απιυσιιμισἒι 
Οᾳβδῖοά οπι 

11. εχουσαν την δοξ. (Ν Ἱτρι εχ Απαδίαπεςά πὰά απο) του Θεου (ορ Οἱη 

τ. Θεου): Α 98. οπη | ο φωστηρ 5ἵπθ εορι]ᾶ ΕΙΙΠΙ ΝΑΒΡ αἱ Ρ]α550 απ [πι 

{οἱ 1ραδ' οπιπ]αεῦτη Αγγ Απάς οἴῦαν Τίε] α]...ς (-- 6ὐ 5) Ρταεπι 
και ειπα 1. τ. α] τη νρο]ο 4επιῖά 11ρ54- δ- ΑΣΙΏ αθἰΙ (ορ ο φωστ. δε) 

ΆΑπαᾶ αίρ Ατο ΡΓΙΠ Ἡαγπι. Ῥγαθίθοτοα ΑπΠίο και ο φωστ. ΑπάΡ, πέ ορτία 

εαϊάῑέ Αγ] δνρ, ἱπέεέ: ἐν ᾗ ἡ γυνὴ τοῦ ἀρνίου ἡ ἄνω ἱερουσαλὴμ ὑπὸ 

θεοῦ κοσμηθήσεται καὶ ῥοξασθήσεται. ΘΦυαε αἱ αρρατεί ΠοΗ αἆ γνετὺα 

βαέγα ἰγαμί ἀοθεραπί. { ωσ (ασπα οπι) λιθω: 1. τ. 19. 113 18. 98. 47. 
ΑπάΡ είδαν οτη [ κρυσταλλιζουτι: ΒΡ 1. 8. 29. ὃδ. το. 8Τ. 9Τ. 98. αἱ 

Απάᾶ οίθαν  αλιζοντι 

19. εχουσα ριῖ εΙΠΙ ΑΒΡ αἱ] Ρ]1535 ΑπάΟΠΙΠ (56 1. α]3 Απάᾶ αίρ αάά τε) 

Ὕωως (5- 9 ὢσ) εχουσαν τε οπτη 95. 81. αἱ Αγο (5εὰ ὁδ. 87. οπι τε) 
:Ἀ εχοντι, πες οογγθοίµπη ο8ί. Ι1υοτο νρ ἨΗαγιη εἰ Παδεδαί, Ετίπι εί 

Ἰαδεί; 5εά Τ1ε] Παδεπίεπι (εχουσαν). Ἰϊθετο ααἰῖι 1 πι ΠΠΙΙΊ:5 

εἴιδ. | εχουσα 3866 επ πό (δίος νἩ εχοντασ)ΑΗΡ αἱ Ρ]αδὸὸ Απάξδ οἰῦαν 

19, Τ 

ΙΤ. 5 
Έ)2 40, 2 

117 48, 8 58 
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ο « Ν λ . - 
πυλῶνασ δώδεκα, καὶ ἐπὶ τοῖσ πυλῶσιν ἀγγέλουσ δώδεκα, καὶ ὀνό- 

κ [ ο. 5 ” ; » Ελλ 3 Π 
µατα ἐπιγεγραμμεένα, ἆ ἐστιν τῶν δώδεκα φυλών υἱῶν Ισραήλ. 

τρ ” -- Π » -ω οκ. 

19 ἀπὺ ἀνατολῆσ πυλῶνεσ τρεῖσ, και ἀπὺ βορρᾶ πυλῶνεσ τρεῖσ, 
Ν ΙΑ -- .- Ν - -- αμ 

καὶ ἀπὸ νότου πυλῶνεσ τρεῖσ, καὶ ἀπὸ δυσμῶν πυλῶνεσ τρεῖσ. 
Δ ΔΝ -- σοι / 2} / / ΔΝ αν] 

14 καὶ τὺ τεῖχοσ τὴσ πύλεωσ ἔχων Θεμελίουσ δώδεκα, και ἐπ 

(Ίίεπι Τ9. Απάᾶ και εχουσα), Ίἴοπι Λαῦεπθ απΏ { 11ρς5’ οπηπ]8ο μπας φιᾷ 
]ιαδεί Ῥτϊῖπι ... ς (-- 0 Β5) εχουσαν οππι Τ. ὃὔῦ. 8. αἱ Αγα; Ίέοπι Λα- 

δεπίεπι νρε]ε ἀαπιῖά {οἱ 1ρ54:6.... ΑπάΡ και | πυλωνασ: 11. 81. ΑπάΡ 

πυλεωνασ, Ἱΐοτη Ροβίθι 1. ΑΠάΡ εἰθᾶν πυλεωσιν | δωδεκα: Ἡ αἱ απὈίατο 
νβ’, Ἰξθιη Ν 966 οἱ {ογί Ίοεο. Ῥαββῖπι νογο οὔῖαπι Ἱερίίαν δεκαδυο, αέ 

βος Ίοσο Ἠαβοπί Τ. 8. ὔ. 49. 50. 87, 94. 91. 98. | και επιτ. πυλ. αγγελ. 
ὀωφδεκα οπη ΝΒΡ αἱ οπιπὺ{ νροῖθ απ ἀεπηίά {οὶ 158 α]]αζμπι ϱ0Ρ ατπι 
ααί Απιζηιιιςἲδά Τ]ο] Βγή αἲ.... π οπι οππι Α Εα α]δεμη ϱΥΥ | επι 

τοισ πυλωσιν οὕπη ἩΡ αἱ {9ἵ6 ΟΠΙΠ ΑΠάΟΠΙΣ Ανα, Ιίεπι ἵπ ρογίς να 

Απιὸ Ῥπίπι αἱ. Οοπίτα ΤΙ6] 5Ἱρε} Ῥογίαδ... Ν 18. επι τουσ πυλωνασ. 

Ῥγο αγγελουσ (απ εἴοβ) ατα Ῥτίπα Ἠαγπι, εῖαπι Απηρζᾶᾶ απριζοβ. Ωποά 

Ῥογ α:ΓΟΓΕΠ1 βεγ]Ὀῖ ἀ4οσεί εἰϊαπη ΕπΙπηζοπας Ίδεπη πί Ρραίο Ἠαγπησοπα, 

οἱβὶ υἱ5 Τρί απφιῖοΒ Ἱορῖίαν. Ῥεοίε ἵαπη Πεῦτας: Οαὖῦε ργο ΑΠΡΘΙΟΒ, φιοᾶ 

αἰφπ']ραί οαεζεδίεΒ ππιιοίοΒ, {εθαδ ΒΏΡΙΙΟΒ, ζῶ εδὲ υοσαίεπι φιπίαπο ια Ώγο 

6 δεουπᾶα. | ονοματα ΕΠΤΏ ΑΒΡ αἱ ΟΠΙΠ νρ δίο: Ν αἆά αυτων, Ίειη ΑΥΠΙ 

αἰπιμιζογιιπι | επιγεγραµµενα: Ἀ γεγραµµενα, 18. εγγεγραµµενα | α 

εστιν βἶπ6 αἀαΙίαπι οαπι ΝΡ 1. ὅτ. 99. 4Τ. 49. 61. το. 91. 96. αἱ ααἰλαίχ 

(αἱ Ῥνἴπι) πι (φμαε θογέρία εγαπὲ δεοιπᾶωπι ἄιοεοίπι εἰο) ΑπάΣ Ρ Ῥαν 

οἱ (οιηϊβαῖ5 α εστιν) Ρτ]πι ... ἴμπ Τί αάά τα (ΤΙ οπι) ονοματα οἳπι ΑΕ 
150 νς 6ο ΥΣ ΑπάΟ Ατο Ηαγπι, οχ απἱραβ Α α115 α”ά τα, Ε αἱ ρ]ιβ15 

Απάς Αγθ οΠ1 | υιων 6, ΝΑΒΡ αἱ”5 Απάς αίθᾶν Ατα... στων Όιωνο, 1. Τ. 

49, 91. 96. αἱ ... ὃ9. τ9. 94. ΑπάΝ δίρτου ... 19. οὗ. 413 Ρρ]ααθ Ο0Π1 

18. απο ανατ. 6ΠΠ1 ΝΑΒΡ αἱ Ρ]μ550 ΑΠπάᾶοΡ Άτα... ς(- αὖὐ 2) απ αν. 

ου 1. αἱ Απάῦαν | ανατολησ επι ΝΑΡ 1. 99. 98. Τ9. ΑπάδΡραν,,, 

αυ Θα Ἱμῃ Τϊ ανατολων ΕΙ Ἡ αἱ [εγεῦδ ΑπΠάΟ Ατὸ | και απο ἴει οµπι 
ΝΑΡ αἱ Εογαεῦδ νρε]ς απι 11ρ45" 6. α]]αόἈπι (Ίξεπι «ορ οἱ αθἰἩ 5θᾶ ρτὶ Ιοα 
οπιέαπέ και, Ἰίεπι ΒΥΥ 56ᾷ ΟΠΙ και απο γοτου 1δ αἲ παπι νειβαβ) 

Απάς Ατθ (ρταείεγθα οἴῖαπι ΡΗΙΠΙΟ Ίοεο Παῦςεπί ΑπάΣ Ρ αν, ποπ 1ὔθπα 

5ος οί {ετί) ... ς(- αυ -ἰ- 32) οἵη και {ες επι 1. αἱ ( ἀεπι]ᾷ {οἱ Ηρβ1- 

(ω11αεμπα οπη (απίαπι Ρχῖπα 1960) Απάᾶ Ρ Όαν Τομ Ῥεϊπι | βορφα - νοτου 
(δίο πὸ ρτο βορρα Ἱπερίε τερείϊτο τεροβα1{) -- ὀυσμων (5ο Αὸ Ρτο νο- 

του) «ππη Νε(εί Ν”)ΕΡ α] [6γο ΟΠΙΠ ΥΡ (εχς απι) 60ῷ αΓΠ Απάοπια (α4ἆ 

απΐσιι ΑπάΣ αίρ Ροδί απ. δυσµ. πυλ. τρ. ο απῃ Ἠαες: και απο µεσημ- 

βριασ πυλ. τρεισ) Απο ΤΙομ Ῥτίπι ... Α απι βορρα - δυσμων --νοτου, 

91. αεί] δυσμων - βορρα -νοτου, 98. γοτου - ῥορρα - δυσµ., 1. ῥοφα 

- δυσµων - µεσηκβριασ | τρεισ: Ν 5εο αἱ {οτί Ίουο γ΄, Ἰεπι Ἡ αἱ 
αιαί6Υ 

14. εχων οἵπι ΑΒΡ 1. Τ. 89. 91.98. Απάδαν,., ς Τη εχον οππι Νὸ (αἲ ονη) 

α] ρἱογν] ΑπάΔδ ΟΡ Άγο... 98. ειχε... 8θἴἩ οπι (ήλμοεσηι Γιάαπιεπία 

πιγέ τιγὐίς, οἱ δονζρία ὧι εἰς οἱς) | δωδεκα: Ἀ νβ ρτῖ οἱ ἑογίῖο οσο, 1έθιη 

καλο ζαδκώλειλ, υὠὰ 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΊΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21 18. 1059 

. - ιά .᾿ ’ -- / ” / ” ὦ , 

αυτῶων δώδεκα ὀνόματα τῶν δωδέκα αποστόλων του αρνίου. 
6 - ” - στ ” ΄ 

16 και ὁ λαλῶν µετ ἐμοῦ εἶχεν µέτρον κάλαμον χρυσοῦν», ἵνα μὲ- ἨἩκ 1ο, ο 
/ ΔΝ / Δ - - Ν - ο αν 

τρήσῃ τὴν πύλιν καὶ τοὺσ πυλῶνασ αὐτῆς καὶ τὸ τεῖχοσ αὐτῃσ. 
«σα , [ - . ῴ ν α 

16 καὶ ἡ πόλισ τετράγωνοσ κεῖται, καὶ τὸ μῆκοσ αὐτῆσ ὅσον τὸ Ἠ211,51 
{ οἡ, 8. Ν ’ - / ο , 2 

πλατοσ. καὶ ἐμέτρησεν τὴν πθλιν τῷ καλάμῳ ἐπι σταδίων δώδεκα 
ο 3 - Ν ΔΝ {4 ” ζά 

χιλιάδων τὸ µῆκοσ καὶ τὸ πλάτοσ καὶ τὸ ὕψοσ αὐτῆσ ἴσα ἑστίν. 
Ν / -- ν ΄ / 

17 καὶ ἐμέτρησεν τὺ τεῖχοσ αὐτῆς ἑκατὸν τεσσεράκοντα τἐσσάρων 
- Ρ , ο σας τς νο -- 

πηχῶν, µέτρον ἀνθρωώπου, ὁ ἐστιν ἀγγέλου. 15 καὶ ἡ ἐνδώμησισ του. ἆ998 35 

Β αἱ ἴετ, Βπγδιβ ἵη ας ραπεῖς δεκαδυο Ἱπνεπίίαν. | επ αυτων ΟΠΗ 
ΛΕΡ αἱ ΡΙΠβ ΑπάΟπΙΠ Αγα; Ίξεπι 6ΊΡΕΥ εα ΤΙεἃ Ῥτίπι...ς ( αυ β2) 

εν αυτοισ εππιὸ Βαᾷ ἴπ {ρεῖς νρ ... 1. (8εᾷ ἵπ πς Παῦοί καιεπ αυτων) 

π. οἵη και επ αὐτ. | δωδεκα (ιῤ’ νὶάο απία, 18. 19. δεκαδυο) ονοματα 
οΝΠΙ ΝΑΒΡ αἱ (εγεῦῦ νο ΒΥΥ αΤΠΙ ΑΠάΟΠΙΠ Αγα ΤΙ6Ἠ (Εοἆ ν]άο ρο5ί) Ηαγπι 

νως (-- αυ σ) οπι ῥωδεκα οπι Τ, αἰνί (ἴπ 1. ἵπ πιαῖς 5αρρ]οία 5αΠ{ 

και επ αυτων ιῷ’) Ἠρ96: σορ αθἰι Ρεΐπι (ΒΙπι] τει Τ16Ἡ ἄπιοδεοῦπι πο- 

πιὔια αροδἐοζογτίπε, ΟΠΙΙ55ο δώδεκα απία αποστ.) 

15. µετρον καλαμον ΟΙΤΏ ΝΓΑΒΡ αἰῦδ να 5Υν (αθίἩ νἷᾶς ροβὲ) Απάς οἱρ 

Άτο Το} Ῥνϊπῃ (ν]άα Ῥοβί). Βδῖο νο ΤΙ: πιεπδγαπι Παγιιώζίπεαπι αιι- 

γ6απι, Ῥτῖπη αγά πιει αιώ"εαπι α πιεδιγαπι (Ρ6εΙΡΕ6ΏΡ τέ πιεῶείιη") : 

ααἰμ ἠαγιπάύπεπι αι'έαπο πιαθπιώϊηέε θασιζὲ ... Νὸ 11. 27. 51. µετρον 

καλαμου...σ (-- αὐ Βᾳ) οἱ πετρον οὐπῃ 1. Τ. αΙνΙ οοΡ αΤΠΙ ΑΠά8 οὐ 

Ῥὰν / µετρηση: Ε Τ. ΑΠ4ΡΑΥ µετρήσει | και το τειχοσ αυτησ (νβ οπι 

αυτησ) οΊῃ ΝΑΡ είς... Β αἱ Γογεδύ Αγθ οπι 

16. το μηκοσ αυτησ: αυτησ πια] ἰταπβ[θεί Ν απίθ τετραγωνοσ | οσον 

ΟΠΠ ΝΑΒΡ αἱ ο ΑΥΓ ΑΠ αεἰὮ ΑΠάΟΠΙΗ Αγο.,..ς {- αὐ Β2) ΡΥαοπι 

τοσουτον εστιν επι (1η 1, ἀεβιαπέ καν το µηκοσ αυτ. οσον το πλατ., 
Ἠϊηπς Ἐταδπῃ νεγεί νβ). βεὰ {απία εδἰ φμαπία νρ Ῥτῖπι αἱ; βΙπι]1ίεχ σοΡρ. 

Ῥταείθγθοα ς (509) ροβὲ οσον α44 και οππι Α αἰν1 νρ 6οΡ 5ΥΥ ΑΤΙΏ αθ{] 

Ῥτίπι 4]: 56εᾷ οπηϊδίπηδ οµΠΙ ΝΗΡ αἱ Ρ]αδῦδ Απά 6Ρ Αγθ | το πλατοσ: 
ΑΥΠΙ αάά καὺ τὸ ὕψοσ ἴσον, ΡεΙΡΘΕΠ5: καὶ ἦν τὸ µέτρον τοῦ µήκουσ 
αὐτῆσ ιβ χιλιάδ. σταδἰ. καὶ τὸ πλάτοσ αὐτῆσ σύμμετρα κύβῳ. | τω 
καλαµω:Ρ 1. 11. 19. δΙ. 95. Τ9. Απάξ Ρ βαν ο(α”Ἔ ρίαεπι εν | επι στα-. 
διων (οἱ. ς δεᾷ Ποπ σε αΏ 5) ουπι ΝΡ 1. 96. το, αἰνῖ ΑπάΔ Ρ Όαν 

σὲ 08 87 Ἰωη Τϊ επι σταδιουσ απ ΑΒ αἱ ρ]εγ Απάό Ατε | δωδεκα ε1η 
ΝΑΡ αἱ δαί πι Απάξ αίρ Άτα... 8. 99, δΙ1. 98. 94. 9τ. 9δ. αἱ {εγο”ὸ 

Απάς δεκαδυο... Β 1. 9δ. αἱ Απάναν τῷ | χιλιαδων: Β ΡΥααπΙ και. Γέθπι 
µ αἱ ρ]1825 5γγ Απάς αὖά δωδεκα (8 αἱ ιβ’) | το ηκοσ: ὃ8 νβςῖθ (ποιι 

{οι απι {αι ἀθπιῖά {οἱ τε]]) ΒΥτ ααἰἩ Ρ/αθΠῃ και 

17. εµετρήσεν ΕΠΙ ΝΑΡ αἱ βαΐ ππα νρ τα]] Απάᾶ Ρ 0ᾶν Ατο Ρτΐπι αἱ (να 

6ἱ πισπιδι5 εδ πιιγιι εἴιδ, Ἐ τΊπα πι αιέεπι ἄὐπιεπιδιδ εδ) ... Β αἱ Εαναδὺ 

Απάς οπη | τειχοσ: Ρε ΙποιγίαΠ1 Ν χιλοσ, πες 6011. 86 | εκατ. τεσσε- 
ρακ. (-σε- ευπ Α;ς -σα- 6ΠΠ1 Ῥ είς) τεσσαρώων: Ἀ εκατον πο απ. στ: 

αἱ πια 60Ρ ϱµό’... Α ὃ και ἕκατον τεσσερακοντ. | πηχων οτι ΛΗΥ αἱ 
οιηΠΥ1ά οἱο .... Ν πηχεων 
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. - ἷά 3 « ’ ” α ελ 

τείχουσ αὐτήσ ἰασπισ, καὶ ᾗ πόλισ χρυσίον καθ αρὸν ὅμοιον ὑάλῳ 
- »” ” / ] 

καδαρῷ. 19) οἱ Θεμέλιοι τοῦ τἐίχουσ τησ πύλέωσ παντι λίδῳ 
’ ’ λα / 6 - ” ς ’ ’ 

τιµίῳ κεχοσμιημµένοι 0 Φεμέλιοσ ο πρῶωτοσ ιασπισ, 0 δεύτεροσ σαπ- - 
« ’ ο ε , η « ς « , 

φειροσ, ὁ τρίτοσ χαλκεδών, ὁ τέταρτοσ σµάρά]δοσ, 30 ὁ πέµπτοσ 
’ ον { ιῤ ιά ” ’ 

σαρδύνυξ, ὁ ἕκτοσ σάρδιον, ὃὁ ἕβδυμοσ χρυσόλιθοσ, ὁ ὀγδοοσ βή- 
ι« υ ὥ { ’ ’ κ 

ρυλλοσ, ὁ ἔνατοσ τυπάζιον, ὁ δέκατοσ χρυσόπρασοσ, ὁ ἑνδέκατοσ 

18. και ή ομλί9δο ήν επι κό (κ ήν ΟΥΠΙΡΡΟ ή)ΑΡ, Ιίαπι ΝΥΥ αθἴ1, 1έθπι Τ{ο] 

(5ὲ ειρεῖζεα πιιῖ εἰ οἴυτίας ατω"άπι Υλη θἶπιί]ε υἱέγο πιιιπᾶο, ἵπ απἲ θα 

ἀεοαξί ἴασπισ.)... ς Τϊ και ην η ουπι (Ν” ν]άε απίθ) Ὦ αἱ σογία Ρ]ου 

ΑΠάΟΙΠΏ το, Ίίεπη νς (1έ εγαέ, αἱ εἰῖαπι Ῥτίτῃ αἱ) | ενδωμησισ οαπα κ 

(ενδωµασι) είςΑ 98. 9Τ.... ς Ἰωπ ΤΙ ενδοµησισ επι ΒΡ α] ρ]ον (οετία 

τα ν]άσίαγ) ΑπάΟΠΙΣ Αγθ:: ο{ Τηθαλαχ. ΒΙερΗ. 5αῦ ὁομέω εί δωυμάω. | 
οιίοιον 6ΠΠΙ ΝΑΒΡ αἱ ΑπάΟΠΙΠ Ατε... ςοµοια οππη 1. αἱ Ραιοῦ1 Απά 

αν (οί τ9. χρυσιω καθαρω οµοια). ΟΕ εἰ. Τμαίῖποβ: νρς]θ 1ρ94:6. ογαί 

βἐγιοέγα Πιτ εἶμβ εω ἰαρίᾶε ἱαβρίᾶς, Ίρδα Όεγο οἴυίίας αιιγίπι Πιτ εζιτι 

οὐπιέ]ο υἱέγο πιωπάῖο, Ἰἴοια ΑΠά διὰ {ο] 11ρ5" οπιη]ᾶοΏπι βθᾷ α1γο πεωπιζο φἱ- 

πιζζε, Ἰέετα ἀθεπηϊῖὰ 56ἆ 63 ατἰγο πιιπιᾶο δἰπιδ. Ῥτῖτα Γι αεζὐοαξίο ππιἳ 

οἶμς -- εω αιιγο πιιπο οὐπι]ὲς εἰς. ΤΙο] νῖᾶε απίθ. | υαλω ΕΠΙ ΝΑΒΡ οαίς: 

9, 10. 19. 1π. 19. 26. 21. 90. ὃδ. 98. 41. 43. 4. 49. 90. 91. 94. 96. 98. 

ΑΠΔ υΌελω, 99. 9Τ. υελλω | καθαρω: Ῥ οἵι 

19. οἱ Φεμελιοι 8ἴΠο και ΟΠΠ ΝΕΑΒΡ α]” απΏ [α ἁθπη]ά 11ρ56" οπιπ] επι 

ΑπάΟ Ατο Τίο]ι Βεά αἱ ....ς (αὐ9) Ρταεπι καν οµπι κ” 1. π. 95. 49. τὸ. 

3] πι νρο]α {οἱ Ι1ρ83" ὅ. ορ ΥΣ ΑΠ αθίἩ ΑπάᾶΡ αν Ἠαγπι; Ῥεΐτα 
ιωιάαπιεπία αμέεπι. ΟΕ οἳ. Ιε5ἳ εκ ΑπαδίΑποςΚοἵ 130 καὶ ἴδον τὴν πόλιν 
ἱερουσαλὴμ ἔχουσαν τὴν δόξαν ἀπὸ τοῦ θεοῦ: καὶ οἱ Θεμέλιοι τοῦ τεί- 
χουσ αὐτῆσ εἰς | κεκοσµήµενοι: 932. ΤΠ οπη 5 Ίέθπι Ῥγίπα οχ οπιπῖ ζαρίᾶς 

τείϊοκο. Οἱ ε{. Τ1οἩ, αὈΙ εδὲ Γιιάαπιεπία πιιγέ οἴυϊέαξϊς οπιπῖ [αρίᾶε Ῥγε- 

ἐἰοθί, | ο πρωτοσ: Ἀ ο:ισ | ο δευτεροσ: 1 εἴῖαιι Σ, 8εὰ Ίαπι ρετρῖέ 

ο γ’, ο ὁ΄ 18ᾳπ9 ο ῷ. | σαπφειροσ εἴ. ΝΑ εἰς (99. σαμπφειροσ) ... ΒΡ 
σαπφιροσ | χαλκηδων: ὃδ. καρχηδων (ᾳπεπιαάπιοᾶαπι 6οΡ χαρκητον) 

ο5 1. 29. 98. ΑπάΡΗΥ χαλκιδων | σιαραγδοσ: ΠΠ [ὰ ΟΠΙΠΙΒΕἨΙΗ οπια- 
}αφᾶις (-αοίις) 

20. σαρδονυξ θὰ ΝΒΡ είο (60. σαλὸ.): 29. 51. 48. Τ.. Απάὰ οἱξ ΑγοΥ ΤΟΠ 

σαρδωνυξ .... Α σαρδιονυξ, αἱ οἀϊδῑῖ ἴωπ | σαφδιον (0’”) οππι ΝΑΒΡ αἱ 
{εγαῖ5 ΑΓΠΙ (ορ σαρδινον) Απάξ Ατα...ς σαρδιοσ οσα 1. Τ. ὅ8. αἱ 

εαΐ πα ΑπΠάᾶΡ ῦαν, νασἰε ἀοπιῖά 11ρ55 Τ1ε]Ἡ Ετίπη δαγᾶᾶιδ, Ἰἴθπι δαγζζζ- 

Ἰ1ἱ5 ΔΙ Α1Ι45ΊΗ {01 δαγζοπῖις [ια αἲαεἈπι 1 βηρυλλοσ ου κ 8. 90. 51. 

9». 9ὔ. 58. 4Τ. 48. 50. 90. 91. αἱ πινῖ Απάς είρ Αγος Ιίεπι Α 29 βη- 
ριλλοσ, 49. βυριλλοσ. Ίίεπι να] ἀοιιῖά α1αμπα Ῥτίπη Φεγγῖζις, Τ16] 

δεγέζιν, ἴα ὀγγοζις, απη δίγζα8δ ... Β ῥιρυλλιοσ, τ. 91. Τ9. 92. Λι οἱ 
ῬανΆτ( βιρυλιοσ) βηήρυλλιοσ, 1. ῥηριλλιοσ. Τίειη Ρ ῥηρυλλιον | ενα- 

τοσ εἶπι ΑΕ 1. σ. 8. 985. 98. 60. τ. 91. 99. 94. 96. 9Τ. αἱ Απάςο...ς 

ε/νγατοσ επ ϱ99. 91, 41. 48. 49. 98. αἱ πια Απάα Ρθαν Ανο... κ (νίᾶς 

απίθ) ϱ΄ | τοπαζιο» οιιπι ΝΟΑΗ οἱς, οἱ. νρο]ο ἀθεππίά (α"" (οκ ἑοραφίιθ) 

α] ΤΙο] ἑορα-ύμδ: Ῥ τοπανζιον .... κ τοπαδιο», απ αΙΙΔέΒηὰ (οραᾶίι | 
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κ ῥ « ον 3 Ν « ’ -- 

ὑάκινθοσ, ὁ δωδέκατοσ ἀμέθυστοσ. 31 και οἱ δώδεκα πυλῶώνεσ 
/ ω μ ων 4“ - / Ας Δ 

δώδεκα μαργαρῖται' αγὰ εἶσ ἕκαστοσ τῶν πυλώνων 1’ εξ ἑνὸσ 1» 
’ νε τν ω ; ι ε ΄ 

µαργαριτου. και ᾗ πλατεῖα τῇσ πόλεωσ χρυσίον καθ αρὸν ὧσ υαλοσ 
; 9 ο. π αλ πο ας ’ , να πες 

διαυγ/σ. 33 καὶ ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αυτῃῇ᾽ ὁ γὰρ κύριοσ ὁ Φεὺσ ὁ 
« ’ Λ 2 - ” ” ος Ν Δ ῴ ο ο . 9) Ἡ τς ηλ, .) 9. 5 

παντοκράτωρ ναὸσ αὐτῃσ ἐστίν, και τὸ αρνίον. 38 και ἡ πύλισ οὗ. ρου, ιο 
’ ” - « ν) Ν -” ’ -΄ ’ » ος Ν 

χρείαν ἔχει τοῦ ἠλίου ουδὲ τησ σελήνησ, ἵνα φαίνωσιν αὐτῃ ἡ γὰρ 
ως / ” ” / ε) ’ Δ { / » - ν .) 

δόξα του Θεοῦ προς πμιμαι ο λυχνοσ νε τν ἄρρίον. 

24 καὶ περιπατήσουσιν τὰ ἔθνη διὰ τοῦ φωτὸσ αὐτῃησ, καὶ οἱ Ἡδο, θες 

1ρυσοπφρασοσ επι Ν”ΒΡ α] ρ]αν Απάσπιἃ Αγο; Π{επι Τ. χρυσοπφασσοσ. 

Τίοπη νρε]ὸ ἀαιπίά Τ1ο]ι ο/οΡγαδιί5, ΑΠ οΛγ/β8οργαδδµ, α186 Τὰ ογἶβεο- 

Ά2α8δ18, [ὰ 6Ιιγεοζὔργαδδιδ.... Νὸ χρυσοπφρασιοσ, ντο εἶη'/δοργαδᾶιδ... 
Α χοιυσοπφασον, Ἱάᾳμο χοερρῖς ἴωπ ... 2. 29. 903" 98. χρυσοπασοσ εἰ 

9τ. -πασσοσ εἰ 40. 60. 93. -παστοσ ... 19. 21. 99. χρυσοπρασινοσ 

[ αμεθυστυσ ΕΠΙ ΑΗΡ 8. αἱ πα ΑπάζανἩ, Ιἴθιῃ νο «ορ 8ΥΥ αθίἩ.... αἲ 
αμεθυστινοσ.... Ἀξ 1. τ. 99. 91. 98. αἰ”ὸ Απάὰ οΡ ὈανὶἨ Αγε αμεθυ- 
σοσ 

21. ἃ και οι τῷ πυλ. (86 αά εῇ)) µαργαρειται. Οἱ αἱ. Ῥτίπα: ῆὲ ἀιοάεούπι 
Ῥογία», δἰποιίαε επ απφιιζὲδ πιαταγ 18, ΡΕΙΡΕΗΡ ἐἶ Ρίαίΐεαξ εἴμδ εἰα. Τ1εἩ: 

1πὲ ἀιιοᾶεσίπι ππαγφαγίαε δἰπφιἰαίἶπι, εἰ πιαφιαεφιε Ῥογία εγαἰ επ πα 

πιαγφαγίία. Ἠϊονθσαθδ: {ἱ ἵπ ἁποδεοῦπ γογίῖ ογαπέ ἀπιοάεσίπι πιατ(α)τίας. 

ανα: Α ὃδ. ινα (ν1{ἱο59) | εισ: Ρ αὖά και | πυλωνων: 98. 9ἵ. πυλων | 
εξ ενοσ: Β Τ9. 99. Ῥίασεπι ὡσ | υαλοσ: Τ. 8. 13. ὁδ. 99. 41. 49. 91. 94. 
96. 98. αἱ. ΤνΕῖ εκ Απαδίαπεσοᾶοί Αγοθ υελοσ, 99. 98. 97. υελλοσ | διαυ- 

γήσ ϱΝΠΙ ΝΑΒΡ 1. αἱ ρ]α510 ΠΕὲ οκ Απαδίαδαπεσᾷ ΑΠ(ΟΠΩ Ατο.,.ς (-- 
σὖὐ Β2) διαφανησ ουπη 

99. ειδον οππι ΝΡ {. Τ. αἱ Ρρ]ετ ΑπάΡΙΙΠ Ατοα... ΓΙ τδου οσιη ΑΕ 99. Τέθια 

Ίτεν εκ Απαδίαπθσᾶοί | ο γαρ κυριοσο Θεοσ: ἈἩ οτι 0 κυρ. ο Θεοσ (νό 
ο γαρ ο κυρ. Όεοσ, 864 νά! Ρον ἱποιτίαπῃ ο αηίο Θεοσ ἀθἱεγίββο Ρτο 

ο απίο κυρ.) ... ΙΕ) εκ Απαδίαποξᾷ οτι κυριοσ, Ίέεπι 8ΥΣ ααἰῃ φμΐα ἆο- 

πιῦπιιδ. Οἱ αἴ,. ΥΙρΥ Αγία Τ19 (ο εο]οἩ 643): οπιύπις αιέεπι εί αφπιι8 ἐεπιρζιπι 

εὖις εδ. | ναοσ αυτήσ οτι ΝΒΡ 1. αἱ οπιν! Γ1Ες εκ Απαρίισυοοά Απά 

ΟπΙΠ Άγο ... Πμῃ ΡΤᾶΕΙΙ ο οΗπ1 Α | εστιν: τἳ 11 

90. και η πολισ (ο. ἴν εκ Αμα»): 98. 97. αάά αυτη, Ίοπι ΔΥΥ | φαινωσιν 

8Όδαιο εν) ΟΤΙ ΑΤΑΒΡ 1, Τ. αἰ50 ΑπΠάΟΠΙΠ Άγο, Ιίοιι ἄισεαπέ εἴ Ῥνίνη 8ΥΙ 

ΔΤΠΙ αείἩ...ς (5 αυ Β7) αἀἆά εν οαπῃ κο 49, 91. 96. αἱ ΑΠά8, Ἱἴοπι ο 

εα να (5εἆ απι ζπσεαπέ εα ΟΠΙΙΡΡΟ ἴπ) «ορ... 96. Τ9. αἱ ΑπάΡ αυτην | 

αὐτῃ' ᾗ γὰρ εππι ΝΤΟίΞΑΡ αἱ πια νᾳ τα]] οἷο ... ΠΕἳ οκ Απαδίαδαπθςᾷ 
αυτη οτι η... Β αἰδὺ αὐτὴ γὰρ ἡ, ἵάᾳπο 8’ | και ο λυχν. αυτησ το: 

Το, Απά8 ο λυχ». αυτησ (Απά8 αυτου) και το 

24. και περιπατ. τα εθνη δια τ. φωτ. αυτησ οΙΠΙ ΝΑΒΣΡ αἱ Ρἱ570 νρ οορ 

(ὔπι ζωπιύπε εἶιδ Φεπίε) ΥΣ ΙΠΏ αοἲ ΑΠάΟΙΠΠ Ατο ΤΙΕΝ Ρτίη α]....ς 

«ς- αὖ 97) και τα εὔνη των σωζοµενων εν (1. οπι) τω φωτι αυτησ περι- 

πατησουσι εππι 1. (5εὰ αἀά τα εθνη δια του φωτοσ αυτησ): θαο 

Ιασίῖο οοπ/{αδίβ 5ομο]ίο αἱ νονβῖ» 5αογῖ5 οτία οδὺ. ΟΕ Αιάζοτα; τὰ μὲν 



1056 21, 25. ΑΠΟΚΑΛΥΝΨΊΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

΄ » -- -- Ν / 3 - 3 ΐ 2 / Ν ι 

-,6 βασιλεῖσ τῇσ γῇσ φέρουσιν τὴν δύξαν αὐτῶν εἰσ αὐτήν, 20 καὶ οἱ | 
ο -- .] Δ ωά ς ᾿ δν 

πυλώνεσ αὐτῆς οὗ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρασ, νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ, 
μη λ ”/ Δ ὅ ο Ν Δ Δ - 3 ο 3 5 νε 

26 καὶ οἴσουσιν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν τῶν ἐθνῶν εἰσ αὐτὴν. 
λ » 3 υ 3 -- λτε - ν 

Ῥνσοι 21 καὶ οὐ μὴ εἰσέλῦῃ εἰσ αὐτὴν πᾶν κοινὸν καὶ ὁ ποιῶν βδέλυγµα 
Ν - 3 ” -- .. - -” Ὁὁὃ 

καὶ ψεῦδοσ, εἰ μὴ οἱ γεγραμμµένοι ἐν τῷ βιβλίῳ τησ ζωῆσ τοῦ ἁρνίου. 

ΧΧΙ. 
, 

π ΑΒ, σῆς λ σος - Γ 

12 11,1 1 Καὶ ἔδειξέν µοι ποταμὺν ὕδατοσ ζωῇσ λαμπρὺν ὧσ κρύ- 
΄ - ’ -- - Δ -- 

σταλλον, ἐκπορενόμενον ἐκ του Ὀρόνου τοῦ Θεοῦ καὶ του ἁρνίου. 

7ὰρ σωζόμενα ἔθνη, καθὼσ εἴρηται, φησίν, ἓν τῷ φωτὶ αὐτῆσ περι- 

πατήσουσιν. | φερουσι’: Ἡ αἱ {ετοῖῦ αάά αὐτω (Ἴάεπι [ογο οπι την, 
Ὅ αποᾶ δοα πας) | την (Ἠ αἱ {εγο”δ οἱη) δοξαν πο αἀἀ[ίαπα έπη ΝΑ 1. 

10.11. 1τ. 19. 98. Απ. το. αεἰμαῖτ ατὲ Απᾶς Ρ Όαν Απιζουἥί {λοοά 1306 

1ο] (εί γεᾷες ἱετγαε α[εγεπί θΙογίαπι, απ] απαραθ) ΕῬτίπι... ς (4909) 

α4ᾷ και την (η 8. 19. 29. 80. 91. 92. 46. 48. 60. 90. 94. 9Τ. 98. Άτο 

ο) την επι Ἡ αἱ Ρ]ιβῦὸ να (φογίαπι δµαπι εἰ Ποπογεπι) 6ΟΡ 3ΥΧ Απάς 

Άτο (αγπη δοξαν εκ τησ τικησ αιυτησ) | αυτων ΠΤΙ ΝΑΡ απ νρ (νἷάς 

απία) πε(Ὦ απ ΑπάΣ Ρ ῦαν ΆΑτε Απιὸ Ῥνίπη ... Β αἰδὸ ορ 8ΥΥ Απάς 

Ἠαγπι των εῴνων 

28. ηµερασ εἰ. Νὸ.... Ἀ” ημερα ... 86ἵἩ ΑΠ 4 και νυκτοσ, αἴᾳπε ΑΤΠΙ 

Ροχρίί: αλλ ηνεωγµενοι Σισιν αει' και νυξ οὐκ εσται, αλλ { δοξα καν 

{ τιμη των εθνων. 

26. εισ αυτην: Ἡ αἲ 5 Ατο αὖά ἵα εισελθωσιν. Τοΐαπα νενβαπ] οπι 1. 

9Τ. εισελθη οἱ. ΙΕ οκ Απαφίαπεσᾶ 139 (Α 48 εισελθοι) ... Ν εισελθωσιν | 
κοινον ο. ΝΑΒΡ αἱ Εεγο10 ΤΕΝ οκ Απαδί ΑπάΟΙΙΠ Άτα, 1ΐἴ6πῃ νο (σοπφιῖ- 
παίέιπι) Απισισσα 6, τ, 139 (οοπιπιιώιε) Ῥτίπι (ὑπιπιωπιάωπι) ... ς  αὖ 4) 

κοινουν οἳΙη 5 (1. κοινών) | ο ποιων οι κἲ (οπι εχκειπ{θ νουδα ΒΥ]1- 

Ῥαΐῃ ὧν) 9. Τ. 8. 19. 16. 19. 27. 99. 90. 98. 99. 40. Απ. 60. 51. 90. 94. 
9τ, 98.: Ἰίθπι ΟΠΠΙ88Ο 0 Ν6Α 18. 41. 68. 92., αἴαιο δίο 0’ ως Ἱζεπη ἴγ 

Ετ οκ Απαδίαπεοά πασ ποιων. ΟΕ αἴ. νο Απιζμεσα Τἱο] Ῥτίτη αἱ Γαοζετι. 

Τίοπι «ορ πεπιο πιριγας ἐποτεαίείων ἀἴίαπι εἰ |Γαοΐεπίεν αδοπιὐπαξοπὀς. 

ὤγν εἰ φιῖ (Εἶνε φιιοῦ) Γαοἵς ἐπιπιπηιάιίζεπι: ατ8 πεο ἴδ φιῦ ορεγαζι' πιριι- 

γΟἰαἰόπι... ς ποιουν οππι ΒΕ 1. αἱ βαί ππα ΑΠάΟΙΗ Ατθ... ΥΠ ΟΠ 

[ βδελυγµα:. Α (πο Ιέ6ιηξ) ῥτας]ή ὡσει | γεγραμµενου: 11. 91. ἐγΥε- 

7ραμμμ | του αρνιου .... Ἀτ. οὐυρανου ... 181 εκ Απαδίαπεξεᾶ ΟΥ 

ΧΧΙΙ. 1. ποταµον 8ἶπο αἀἀῑίαπα ΟΠΠ ΝΑΒΡ αἱ [6γεῦῦ νµ οορ 5ΥΥ αοί] 

αγ8 ἨΗΙΙ22 Απιζηριι δα ὅγθοτ Τϊο] Ῥτίπη αἲ.... ς (-- αρ Μα) ΡΤΑεΠΙ καθα- 
ρου ο 1. αἲ 21 Ἱἴεια τ. 26. 91. 99. 98. 8δ. 46. 48. 49. Τὸ. 91. 96. ΑΡΗ 

(ν]άο ρο5θ) ΑπάσΙπὰ Αγο αάά καθαρον | λαμπρον: 98. 40. Απάῦᾶν οπι 

ἵίοια αγπά (ᾳπἵ κα θαρον αχρτεβδῖ!() | του Όρονου: Ἀ ΟΠ του... 934. τ. 

στοµατοσ 



κ 

ΑΠΟΙΚΑΛΥΨΡΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 29,90. 10357 

ς 3 / - ’ » -” Ν υ.. - 3 » εν 

2 ἐν µέσῳ τῇσ πλατείασ αὐτῆσ καὶ τοῦ πυταμοὺ ἐντεῦθεν καὶ 
ανω τν τν ο Δ ὰ Δ - ϱ 
ἐκεῖθεν ξυλον ζωῇσ ποιῶν καρποὺσ δώδεκα, κατὰ µήνα ἕκαστον 
. - ] -- γς 

ἀποδιδοὺο τὺν καρπὺν αὐτοῦ, καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου εἰσ Όερα- 
, -- 5] -- ΔΝ -- / 3 ελ / Δ [4 

πειαν των εὔτω). ὃ χαι παν καταῦθεμα ου εσται ετι. παι ο 

[ι - -- ΔΝ - 5» / 5 ιν Ν « -- . - 

φρόγοσ του Όεου και του αρνγίου ἐν αυτῇ έσται, καὶ οἱ δουλοι αυτου 
όν ον ρα η ” η 

λατρεύσουσι) αυτῷ. 4 ναι οιµολται το πρόσωπον αὐτοῦ, και τὸ 

ο ά 2 ο 3 Ἀ » / .) - Ν Ν 2 2 ο 

ὀγομα αυτου επι τω» μετωπω»ν αυτω/. 5 παι νὺξ ουκ έσται ετι, 

9. εν μεσω ΟΤΙ ΝΒΡ τθ]] ... Τί εµµεσω οαΙα Α (1: οί αἲ 1, 19.) | εντευό. 

κ. ἐχειθεν (α0”) οππη ΑΒ αἱ”0 Απᾶςο οἱ Ατα, 1ἴθπι 60Ρ ΑΥΥ απ. 14. Ρ 
ε’τευθεν, 5ο 5ᾳ4 ρετ]θταΠξ... ς εντειϐ. κ. εντευθεν επι 1. ὁδ. 49. 

το, 91. αἱ Απάα ΡΡαν.,,, νξ ενθεν καν (8ὸ αάἁ ενόεν). Ἡϊρετε νο ΗΠΙΙΣ” 
Απιυοριςθονη Τ1ομ Απιὸ Οαββίοᾶμδ1 αἱ εἰ εω πέγαφιε ραγίε Πωπιηῖς | 

ξυλον ζωήσ: ἃ ριαείειπαϊθ]ὲ (οχοῖάϊὲ νεισιδ απο βεπρία εταπί ενθεν 

ξυλ. ζω.) | ποιων ουπι Α 19....ς π ποιουν ΟΠΠ ΔΕ αἱ Ρ]εΥ ΑΠάΟΙΙΠ 

Άτθ | µηνα οππι ΝΕ αἱ οπιηῦ] ΑΠάΟΠΙΠ Ατο... Τί μηναν Επ Α. Ῥτας- 
έίετθα ς(-- 9 5) αάᾶ ενα πι 1, αἱ ραιοὺί ΑπάΡ ειδαν Αγο... ΟΠη 
ΕΠΙ ΝΑΕ α155 Απάα οίο, ΤιαϊπΙ: Φεγ πιειδεδ δἴπφιζοδ (Απο Τ1ε] δἶπφ. 

πιειδ.) γεᾶᾶεπς (Τ1εἩ εἰ γεάεπς) γιοί δίπι νΡΕΙθ ἀειπῖά 188 {οἱ 

ΑπΙΡΒΡΙ 9,607 Τ1ο] αἱ: ΗΠΙΙ25 αὐπφιζίς πιεπδίδις γεάεπα ιοί δη, 

ΑΠΙ3Σ Ῥχίπη Φε κἴπ. πιεπς. (απι πιεπςδ. δὔιφ.) γεάᾶεπίες γιοι δΗΙΠΙ, 

αιπ Γα ΟΠΙΠΙΑΟΒΙΗ μ6γ πισιβες δίπῃιῖα γεάςεπέία Γιοξωτι δι. | εκαστον 

οππι ΝΑ αἱ ρ]ου ΑπάοπιἩπ Ατο... Β ὃθ. 40. ἑκαστω, Ἰάᾳπε αν’; 9. 8. 

16. 98. αἱ19 εκαστοσ, Ἰάᾳπο ΑΡ’. Ῥοβιϊπιαδ απίοπη απίο αποδιδ. οππι 
ΝΑΡ (οκ ραἴῖο ΙΙαιιεί) 1. αἱ Ρρίαχ ΑπάοπΙΠ Αγο... αρ’ Τί Ροβί απο- 

διδ. οαπα Ἡ αἱ {ογ61δ, 166 ΒΥΥ ο οπιπι Πιειιδε εζάεπθ τππιηοάφιιε |} 11ο- 
ἔωπι διά | αποδιδουσ (αὐ”) ουπι δν αἲ Ῥ]α535 Απάζαν Ατο...ς]η 

αποδιδουν επι Α αἱ πια ΑπάβοΡ.,.. {. 99. αποδιδοντα. Πμερίίαν 1ρ]- 
{πχ εκαστο» απυδιδουσ, εκαστον αποδιδουν, αποδιδουσ εκχαστον, απο- 

ὀιδουσ εἑκαστοσ, αποδιδουν ἑκαστον, αποδιδοντα εκαστον, αἱ α]1ί6ν. 

Γ τον παρπον: 1. 29. 50. 40. 93. οΙΏ το»... ἃ τουσ παρπουσ | του 

ξυλου εππι ΑΒΡ οίο... Ἀ των ἕυλων | εισθεραπειαν (8 -πιάν, ΠΟΠ 

1{6πῃ ΝΑ): 11. 91. 99. 9ὺδ. Απάζ ΡιαθΙῃ καταγγελλεται, 4ποά εκ 6ΟΙΩΠΗ 

Απάτοαο Βαχίζ. Αρποβοῖΐ οἴίαπι ΑγεζΟΙ1 (πρὸσ τούτοισ καὶ τὰ φύλλα 

φησὲ τοῦ ξύλου εἰσ Φεραπείαν καταγγέλλεσθαι, οἱογεὶ φημίζεσθαι, 

τῶν ἐθνῶν). | των εθνων: Ἀ οσα των 

.κάταθεµα οππα πο(Ν” καταγμια)ΑΏΡ {. α39 (αἱ ποίαπίαχ) ΑπΠάΟΠΙΠ Αγα 

ως (-- αυ 5) καταναῦθεµα ουπι ὃ | ετι Επῃ ΝΕΑΒΡ αἱ Ρ]α νρ 5υν αεί] 

Ῥτία Επρίαρίαν αρπιδή,,, 1, τ. 98. α115 ΑπάΟπΙΠ Ατε εχει (αΓΠΠ ετι 

εκει, Ιἴείη Ηαγπι ποπ εντ ὧι εα απιρζήιθ) ... κ οορ οπι | εσται Ρἱ5: 99. 

εστιν | ο Ὄρονοσ: Ἀ οπι ο | ον δουλ. αυτου: Τ. 4Τ. 93. οι ὃ, του Όεου 
| λατρευσουσιν: 9. 8. 19. 98. 9δ. λατρευουσιν 

.«ἐπιτων. Ἁ ΡΤΓΑΕΙΙ και 

ουκ εστ. ετι ΟΠΊ ΝΑΡ 9. 19. 95. 68. νρ 87 ΑΠΙΌΡΣ 11941122 ΤΙΟἩ Ῥτίπι 

Ἠαγπι... ς (-- αυ 8, βε4 ἄ)’) ουν εστ. εκει οπη 1. Ἱ. 8ἱ δαΐ Ίπὰ ΑΓΠΙ 

9, Τ 
Επ 4π, Ἱ 

Ζαο]ι 14, 1 

τ, 8 

21, 203 

.5 
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Δ » / λ Ν « [ 

απ καὶ οὐκ ἔχουσιν χρείαν φωτὸσ λύχνου καὶ φωτὸσ ἡλίου, ὅτι κύριοσ 
ς λ κ » ’ Ν / .. -- 

δι, ὁ Θεὸσ φωτιεῖ ἐπ αὐτούσ, καὶ βασιλεύσουσιν εἰσ τοὺσ αιῶνασ τῶν : 
”/ Ὀ 4 στ Π Ἐ τ- ε ’ Ν Γ 3 , Ν ν | 

αἰώνων. ϐ καὶ εἶπέν μοι" οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ αληθινοί, καὶ ᾿ 
« [ ε ν - , » - 

Ἱμα ὁ κύριοσ ὁ θεὺσ τῶν πνευμάτων τῶν προφητῶν ἀπέστειλεν τὺν 
” 3 -- Ξ- -- / 3 ο) -- ’ 3 / 

ο, ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι τοῖσ δούλοισ αὐτοῦ ἆ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει. 
9 ΓΑ) ’ η ε - ῶ 

Τ καὶ ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ. µακάριοσ ὃ τηρῶν τοὺσ λόγουσ τῇσ 
’ ο ΄ 

προφητείασ τοῦ βιβλίου τούτου. 

Απάσπιπ Αγβ.., 1181 οκ Απαβίαπεσᾶ 151 οὐκ εσται εκει ετι... αρ’ Τὶ 
ουκ εσται ἴππίπΠα ο. Β αἱ Γετε”ὸ «ορ αείἩὮ | ουκ εχουσιν χρειαν 6ΝΤῃ Ἀ, | 
Ἱίοπι ς (-- Ἡ 82) χθεν. ουκ εχ. οππη 5 1. 51. 99. 9δ. 4Τ. 48. 49. το. 
91. 96. αἱ πηιν] ΑπάσπΙπ Αγο; Ιίθπῃ πεφιε ορι6 Ἰαῦεπέ ορ... Τη ουχ 

εξουσιν χρευ. ΟΠΙΠ Α, Ίἴεπῃ ποπ εφεὐιπέ νρ Τ1ε], ποπ ὑιαέφεθωπί ΑπΙΡΡΣ 

76910 ϱµαῦνα 29841 Ίίθπη πεφιε οψιιδ εγᾶέ Ῥτίπι (Ῥνοπη]βββίοί 5305 που ζι- 
πιοπι ἤιοεπαε ογιί6 εγίθ), ποπ εφεδίέ Ἡαγπις ΥΣ ποπ εί ες ἐπαιφεέία ... 

αυ Βή Τί ου χρεια εππη Ἡ Τ. ὃ. 98. αἲ 3 αγπι; νἷάο εἰἶαια Ρτίτη | φωτοσ 

λυχνου οσπι ΝΑ 18. 98 (λυ. φω.) ΑΤ. Τ9 (φωσ λυ.) νµ (5εᾶ ἔα οπι λυχν., 

Ἰίοπα ϱοΡ) 8ΥΓ αθἰὮ αγ ΑπάΣ Απιῤαῦτα δα Τϊοη Ῥνάπα Ἡαγπι (εἳ εἴ. α 

Ῥνοπηϊαθ, νἰάο απίθ)...ς ΤΙ λυχρου ο ΒΡ 1 (λὐχνου): αἱ Ρίεν Απά 

6Ρ ὑαν Αγθ ΑΠΙΡΡΣ 56,197 ϱ{Ρ9 118.133 { φωτοσ (ΑΡ 11. 12. 99. 48. Τ9. Απά 

ναν φωσ) ηλιου οππι ΝΑΡ 1. 11. 19. 51. 99. 96 (οπῃ φωτ. λυχν. και) 98. 

48. 49. τὸ. 91. 96. α] τη νρ (11ρ85” οπι φώτοσ) 6ορ ΥΣ αεἰῃ ΑΠάΞΔΟΡ 

ναν Αγο Απιζιει Τί6] Ῥτϊπι α] .... Τί φωτοσ ἰαπίαπι οππι Β 2. Τ. 8. 16. 

80. 99. 51. 99. 94. 97. 98, αδ | οτικυριοσ ο Όεοσ: ΠΕτ εκ Αμαδίαπεςά 
ο γαρ κυριοσ | φωτιεν Επι ΝΕ 1. α159 Ιτευ εκ Απαδίαηθεά ΑπάΝ Ρ; Τμ 

φωτισει απ ΑΡ 19. 49. Απάῦαν; Ἱέθπι αζωπιπαδὲ νρο]ο ἀεπιῖά 1ρβ'" 

( (ἐπζυπιἰπαυτε) α118εἨπα ορ ΑΠΙΌΡ5 56 ϱ{ρ5 115 (αοιαῦτα εγτέ ἴα οπιοῖότιθ) 

ΤΙΝ ἨἩαγιη, ζασεδῖ Ῥτῖπι ... ς (-- 0 Φα) φωτιζει οαπ 91. ὃ2. 48. τὸ. 

αἱ ατη {ο] 11ρς5: 6" α]]αοηπι Αγγ Απάς Άτο | επ αυτουσ ειπα ΝΑ ὁὔ. Π8ἳ 

εχ Απαβίαπεσᾱ, 1ΐθπι δε ἐῑῖον ΑπιΏΡΣ 56. 6ἸἹεγ εο ΤΙεἩ Ῥτϊπ ...ς 

(ς- αυ -ἰ- Απ) οπι επ οτι ΒΡ πα] [66 ΟΠΙΠ ΑΠ({ΟΠΙΠ Ατα; Ιί6πῃ ὀἶον νρ 

Ἠαγπι, εοξ ΑΠΙΡΡΣ 115 | βασιλευσουσιν: ΕΙ εκ Απαθίαπεςᾶ βασιλευου- 

σιν, ΡεχΡοΏΒ (αὲ οίαπῃ 40.) εισ αιώνα (40. αἀά τοι) αιωνοσ 

6. ειπεν οἳΠ] ΝΑΡ 1. αἱ πα ΑΠάΟΠΙΣ Αγε, Ίίεπι ἄίωῖ νο Ῥτίη Παγια ... 

ἄν” λεγει εππη Ἡ α] Γγεῦὸ αγπη | ο χυριοσ οππῃ ΝΑ 96. 92.... ς ΤΙ οπι | 

ο ούπη ΒΡ αἱ Ρἱεν ΑπάΟΠΙΠ Αγο | των πνευµατ. των ΕΙΠΙ ΝΑΒΡ αἱ νο 
(θχο απ. αὶ οπιπ{ροίετιθ Ἠαῦεί) «οΡ 5ΥΥ (αοαί]ι ἄεις ποδἰετ, δΏπέις 2Υ0- ο 

Ρλιείαγιπι) Άτα Ῥτῖπι Ἡαγπι (ζεις ερὺγέις Ῥγορλείαγηπι). Βἰποϊ]έει ὁ5. 

Απάς των πνευµατ. των αγιων. Οοπβτπηαί ΙεοίΙοπθπι ᾳπαπῃ γθςἙρΙΠΙΝ5 

θ(ἵαπη Ατοζοιι; τοῦτο γὰρ βούλεται παριστᾶν διὰ τοῦ" κύριοσ τῶν 
πνευμάτων, ὡσπερεὶ ἔλεγεν' κύριοσ τοῦ πφοφητικοῦ χαρίσματοσ... 
ς (-- ἄν 92) των αγιων οσπι 1. Τ9. αἲ αππη Απά8 Ρ Όαν (οἶαια εοπι: ὁ 

γὰρ τῶν προφητῶν 9εόσ) | απεστειλε: νὶ (που Ἱ{επιϐ) ϱΥγ αᾶά µε | 

Τ. και ιδου ου ΝΑΒ αἱ: νρ Αγ αεἰλ ΑπΠάΣ...ς(Ξ αὖ -- 32) οπ και 

οσα 1. 96. 98. το. 91. αἱ πια ἀθιπῖᾶ «ορ Απᾶς Ρῦαν Ατο Ῥεϊπη Ηαγπι | 

ἐρχομαι 6ΙΙΗ ΝΤΑΗΒ εἰς ... Ἀξ ερχονται, 13. ερχεται | ταχυ (19. εν τα- 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9ο 11. 1059 
τετ 

ο Ν 9 / ς / Α / - Ἅ. λο ”/ 

9 Καάγὼ Ιωάννησ ὁ βλέπων καὶ ἀκούων ταύτα’ και Οτὲ ἤκουσα 
Ν /, .ῇ ” ” -” -- -- 2 /’ 

καὶ ἔβλεψα, ἔπέσα προσκυνῆσαι ἐμπροσύεν τῶν ποδων τοῦ αγγέλου 
- ΄ - Δ , ἓ] σ ος / κ 

τοῦ δεικνύντοσ µοι ταῦτα. Ὁ καὶ λέγει μοι ρα μή σὐνδουλὸσ 
ΔΝ ο - .) - - -- ΔΝ - ’ 

σου ευμι και των αδελφῶν σου των προφιτω» και τω1 τηρουντω]’ 
ρ ο ας : 

τοὺσ λόγουσ τοῦ βιβλίου τούτου: τῷ Θεῷ προσκύγησόν. 10 καὶ 
’ Ἔ Ν ; Δ / -- ) - λ / 

λέγει μοι. μὴ σφραγίσῃσ τοὺσ λόγουσ τῇσ προφητείασ τοῦ βιβλίου 
΄ ος Δ Δ 3 / Ε] ς εν] - 3 / ” 

τούτου ὁ καιρὸσ γὰρ ἐγγύσ ἐστι. 11 ο ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι, 

δ, 

ο 

χει): αθἴμτοπι αἀά εω ἐπιργουίδο κῖοιέ 7 | του βιβλιου τουτου: οἴἶαια 

Γ1ουγ5 αρ Εαδησε ττδντ νε, ΑΥΠΙ ΒΥΤΡΟΙΥΕΙ (ποἨ αρ Βεμααῇ) ταυτησ 

καγω «1η ΝΑΤ 4] {ετθΙδ ΓἱοιγβθαΣ Τ35 ΑΠάΡ... ς και εγω ς. 1. αἱ ρ]ει 

Απάᾶα οὔαν Ατο ... απι [Πα 11ρ986- οοΡ π]] πἰςὶ εγω (που Ἱέεπη νσζ]θ ᾳ οπιῖ 

γ6]] Ῥνῖπι οί) | ο βλεπων και ακουων ταῦτα ΟΙΠῃ κ 9. 92. ὁδ. 48. τὸ. 

α] 2 οορ Γιοπεις 3511 Αηᾶα ο Ραν Ατα. Ἱίεπης(-- 6ὺ Βᾳ) οβλεπ.ταυτα 

και ακουων ου 1. αἱ αεί... αἲ 7 Ἰωῃπ ΤΙ ο (9δ. 50. οπι) ακουών κ. 

βλεπ. ταυτ. ευπι Αἱἱ α] {εγοδὺ νο 5ΥΥ αΤπΙ Ῥηίπῃ Ηαγπι ΑπΠΑΡ | και οτε 

Ίκουσα και εβλεψα: αοαἰἩ ΟΠ | και εβλεψα «απ κ 1. 81. ὃ2. 48. 49. 

το. 91. 96. αἱ ΑΠάΟΙΙΠ Ατο, Πίοπι νρ Ῥτϊπι ροδίφπαπι (Ῥτίπη οι) ατιζςς- 

8επι οἱ υἱήΐφδεπι ... Α και εβλεπον, 16. 95. 98. 94. 98. καν ειδον... αὐ΄ 
Τϊ και οτε τδον (αἱ 7. 99., Ἡ ἴδων, τε]! ειδον) οτι Ὦ αἱ ρ]ας” | επεσα 

(6ἱ, ς 0/) οπῃ ΝΑ 1. 16, 90. 96. 98. 68. Απάὺαν ... ςθ επεσον οΙΠα Ἡ 
αἱ Ρ]ὰ; Απάᾶ έῬ Άγο | εμπροσθεν των: Α προ | δεικνυντοσ ΕΙ κα 9. 
Δ. τ. 9. 10. 96. 9Τ. 49. 50. 96. 9Τ. αἰνῖ ΑτθΘ... ς ἴωῃ Τ{ Φεικνυοντοσ 

οππῃ (Α διγνυοντ.) Ε αἱ ρίαν Απάσπιν 

εορα µη (59. αάά ποιησησ): νµ Ααρίομ15 Ῥνίπι σίάε πε Γεσεγίε (Ας αᾶᾷ 
ος) ... ΔΥΠΙ αἆᾷ πεσησ εµπφοσθε µου και προσκυνησησ᾽ και γαρ 
εγω, Ἰίεπι αείἩ πφοσκυγήσησ µον:: ο κ 19, 10. αδὶ Πάεπι {εφίθς ςἳ- 
πα τεν. | ειμν εππη ΝΑΕ 1. α195 απι δα ἀεπηῖά {οἱ 11ρ95" 6. οπιπ]αἑΏπα Ορ 
ΦΥΥ ααίὮ Α{ι955 ΑπάΟπΠΙΠ Αγςο (5664 Απάςξ εί Ατο αἀά εγο) Πανπ....ς 

(0 αυ Απ) Ῥγαεπι γαρ εππιὸ νρε]ε Ιἱρ8”. ΑιρίοΠ15 (παπι ἐβΟ οοπβεγὺ. 
ἔιι 8πι) Ῥτῖπα ((υέα οΟΠΒεγὺ. ἔωιις 81119), Πθίη ΑΥΤ | και των τηρ: ΟΙΤΗ 

ΝΑΡ αἱ ΡΙΗΥ νρ τα]! (Εεᾷ αὖπι οπι των προφητων και) ΑιΦ55 Απάᾶ οί 

Πανπι ... 1, 4. 10. 11. 19. ΙΤ. 51. 923 8τ. 4Τ. 48. 49. 91. 94. 96. Απά 

Ρ εἰῦαν Αγο Ῥτίπι οπη και | τουσ λογουσ, αὲ δίΐαπι απι ζα Πρςῦ" ἀθπιία 
{ο] οππηΙΒΕΗΤη ΑΥΥ ααίἩ.,.. 98. νροῖ]ο 1ρ84: 6. ο0Ρ αππι Ῥτίπι αάά τησ 

προφήτειασ 

10. τουσ Λογουσ: κ αἀά τουτουσ (56ἆ ριιπο(ῖδ ποίαίαγ αὉ 1ρ8ο3 ΓΟΥ{4β56) 

11, 

Γ ο καιρ. γαρ ουπι ΝΑΒ αἱ (εγε”” νρ «ορ 5ΥΥ αγ Απάς ΤΙ6Ν ἨΠαγπι (8. 
18. 40. Τ9. ΑπάΔ ο γαφχαιρ.)...ς (-- αὐ Ψᾳ) οτι ο καιρ. οππι 1. 49. 
91, αἱ αείἩ ΑπάΡαΥ, Ίίθπι φ μία ζαπι έεπιγιι (Ῥτῖπι έεπιρ. ἴαπι) ΟΥΡΣ55. 514 

Ῥτνπ ... αὖ ὦσ Τί ο καιροσ (8ίπε γαρ νε] οτι) οππη 4. 16. 21. ὁ9. 48. 

68. Άτε 

ετι απαίθ6υ: Αἲπι ΠοἨ ακρτῖ | ο αδιχων αδικήησατω ετι: νς φιξ ποσεί 

ποσεαέ αἄλιο; Τιο] ποπ] γι ῥεγεευεγαυεγίέ ποεεγε ποσεαέ; Ῥτῖπι φιξ 

ετδευεγαπέ πΟσεγε ποσεαπἰ. Ῥοὰά Τϊε] αἆ Ἡ. 1. (οπα1. 19.) φις ὑπιιβίτις 

19, 1ο 

10, 4 
Ῥαπ 19,4 

1, 8 



ραπ 12, 10 

Τ 
ΤΑ 40, 10 

18 
91, 6 

1, 14 

1040 22, 12. ΑΠΟΚΑΛΥΨΊΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

κ οτε Ἡ « , ”’ λ« / / ῃ 
και ὁ ῥυπαρὺῦσ ῥυπανῦ/τω ἔτι, και ο δίκαιοσ δικαιοσύυνην ποιησάτω 
” ντ σ « / / 

ἔτι, καὶ ὁ ἅγιοσ άγιασθήτω ἔτι. 
νά, η λος - Ὦ -- 

129 ᾿Ιδοὺ ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ µισθόσ µου µετ᾽ ἐμοῦ, αποδοῦ-. 
τα ς Νο 3 Ν 3 ς εν ο λ Δ 

ναι ἑκάστῳ ὧσ τὸ ἔργον ἐστὶν αὐτοῦ. 19 ἐγὼ τὸ ἄλφα καὶ τὺ α, 
[ά - ΑΕ ολ { Ν ΔΝ αά 

ὁ πρὠτοσ καὶ ὁ ἔσχατοσ, ᾗ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλοσ. 14 µακάριοι οἱ 

οδὲ ὑοδιβία Γαοΐαί αζ]πιο (Ρ6ΥΡΟΠΒ: οἱ δογάζζιιε ογάεδεαί αζλιις). Αάἆ ᾳποθῖη 

Τ1οιοπ]1 ]οσ1η τοβρίσίθηδ, αἱ να(ν, Ῥνίπις παπα εἴ α]ία ἰχαηβ]8ί1ο: φμῦ 

Ὀπιζηδέιι εδ, Ἱπααϊτ, ἐπζιδία ιαοΐαί αλα". (Φπαο απϊάετη ϱχ 1080 60Ἡ- 

ἰοχία αρρατοί ΠΟΠ αἆ ο ρυπαροσ εἰς, 5δεᾷ αἆ ο αδικων δρεςίαχα.) ΟΕ 
6ἱ. ΨΙ6ππθης. οί ]μαράιπ. αρίδί αρ Τα ή5εδ158 ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθη' 
ὁ ἄνομοσ ἀνομησάτω ἔτι καὶ ὁ δίκαιοσ δικαιωθήτω ἔτι. | και ο οὐπ. 
ρυπ. ετι οί ΝΒ α] Ρίου νρ τε]] Οτή 15 οι ”1 ΑπάΣ Ρ Όαν Άτα Ο0ΥΡ254- 

814 Απορς Τ αιμ5 50 ΤΙΟἩ Ῥτίπι Εα]ρτειηῖ55 Ῥεες ΙΤ α]... Α 1. 20. 21. 99. 
ὃδ. 68. 91. Από οἱ] | ο ρυπαροσ εππι ΝΕ αἲ ρ]195ὸ Οχ0Ι5 (γαρ αποά 

αααῑίαν παιίγο Ίοσο αἆ νατῦα βαοἵα Ροτίϊπαί) Απάα Ρ ῦαν Αιο...ς (-- 

0 82) ο ρυπων ουπι ο Τμα]πῖ φις ἵπ θογζίδιβ εδέ | ρυπανθηήτω ου 

193 92. ΟΥ9Λ19 οι... 60 δα Ίωη ΤΙ ρυπαρευθητω ευπι Β αἱ Ρ]βῦ0 
Απάα Ρ Ρᾶν Άτα; 19. 92. ρυπαρωθητω....ς(-- 0 Βπ) ρυπωσατω επ Ὁ 

Τα 1Π]. «ογᾶεςσοαί | δικαιοσυνην ποιησατω οι ΝΑΒ αἱ {εγαῖο (7. δις. 
ποιητω) απ [πι ἀεπιῖά {οἱ 11ρ84” οπαπ]ασμση (1 Ταξί ΟΠΙΠ6Β πιςέσέίαπι Γα- 
οἶαί) «ορ 5γν Απᾶς Ρ)αν Ατο ΤΙΕΗ (π{ απι αἴς). Ἁπηϊ]έον ΟΥ ρ:51- 914 
Ει]σ1οχηῖδ5 Ῥεος 3,Ιπ Ῥτίπι αἄλιιο (Ῥτῖπαι οι) Πιδέίογα ]αοΐαί...ς (-- αυ 

Μ) δικαιωθητω ει 98. Τ9.: Ίίοπι νρζ]ε Ἠρ55: 6. {μκίήσείιης ΑΡΗΣ 
οἳμ5 30 Πιβίον Παέ. Τίοπι αὖπι οἱ (ἴπδίμς θτέ) ααίΠ. ΟΙ αἱ. 5αρτα Υ1επηῃ οἳ 

ΠααρβάδΡΙ5ί, / και ο αγιοσ αγιασθητω ετι (ΟΥΡΣ14 Ῥτίνη επιίεγ' εἰ 6απιο- 

{πι βαποίογα): τ9. 99. Απ οπι. Αραά ΟΥ9315 Ἱερ]έαγ: και ὧσ ο τωαν- 

γήσ φησι" και 0 καθαροσ καθαρισθητω ετι και 0 αγιοσ αγιασθητω. 

Β]πη]{6υ αθε{]Ἡ ροβί εἰ ἄιδίις ζμδίις εί ρενρῖί αἱ Ῥιιγηβ 1118 δέ, 86 απ- 

{οα ΠΟΠ δχρτϊ και 0 δικαιοσ δικ. ποι. ετι. 

19. τδου ΕΙ ΔΑΒ αἱ409 νρ «οΡ βαἩ ΒΥΥ ΑΤΠΙ Απά8 δίό Αγο ΟΥρἍ54- 314 Τ1ε]ι 

Ῥνϊπι αἲ.... ς (- Ευ Β) ΡΙΑΟΠΙ και οΙη 1. αθἲ ΑπάΡ εἰδαν | ταχυ: 
Τ. ταρθ/1ΐ ροβύ Ἱαηπο νοσσπῃ οχ νοτδα Τ. ΥεγτΏα µακαριοσ ο τηρων εἴο. 

| ̓ αποδουναι οἳ. Νὸ ... Ν” αποδοθηναι | ωστ. ε. εστιν αυτου 6ΝΠΙ ΝΑ 

91. Αγγ (εἰσιέ εδὲ οριι εἴιι); 98. ΑΠάΡΑΝ αυτου εστιν ... Β 19. 90. 90. 

49. 91. 99. 94. 96. 97. 98. αἱ Ῥ]α5109 ωσ τ. ε. εσται αυτου, Ἰΐειι ς αι - 

του εσται ουπῃ 1. αἱ πιά ΑΠάΟΙΙΠ Άτα ... Τρ. κατα τα εργα αυτου, 16 

βεοπ πι ορεγα δια νο οορ ΤΙ6Π, 8εο. Γαοίΐα δια ΟΥΡ Ῥτῖπι, Ιδεπα δέο. 

ορ οἴιδ εθίἩ : 

19. εγω 8ἶπ6 ειµι ΕΠΙ ΝΑΒ 1. αἱδθ απ. (αἲ” αΙαεμτη Α 506 ΑΠάΟΠΙΛ Αχο 

Ένες ( αὖ Β2) αάά ειµι οππιὸ νρο]ε ἁθπαῖά {13 {οἱ 1ρ5ς α]]αόμτη σορ 
ΑΠ ααἲὮ ΟΥΡ: ΤΙοςμ Ῥτίπα, Ἱέοπη (Ἠαπο επῖπι ν6Γ6ΙΠΠ Ρ]επο αβοτί) 

Ον 909 οἰδΙ | το αλφα οππι ΝΑ αΙ13 «ορ Απάς Αγο Ηαγπι ... ς τὸ «4 οἳπη 

Ὦ αἱ Ρ]αχ, πος α]ῑέεχ Ἱαρ]ίαν ΟΥΡΙ6 ΑΗ ΑπάΣ Ρ μαν. Βο]εί αίῖαπη ἵη Τ,8- 
Επῖς ο ἆ, τί ἵη απη, Ἱορί ἃ.. ΒΙπαϊ]1ζ6υ {λ), οπία5 Ίοσο αρπᾶ Αγο ὦ μέγα 

οχμ]υοίαχ, | ο πρωτοσ και ο εσχατ. οππι ΝΕ αἱ ρίον ΟΥ95 αεἰ”1 ΑίΙιδ06 
ΑΠ4ΟΙΙΠ Αγο (ΑΠ ῥταδίη και) ... 1π ΤΙ πρωτ. και εσχατ. (Ρἱβ βΐπα 

2ος δα πο 
τες 



τω ο νι ο- ᾱς νο ο ο ο τρ ο πο .". ΝΗΣΙ ας 
ν 2 Ὠ τα. ον ν ρφς 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΊΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 20, 1. 1041 

λν Ν Ν .» ” [τά Εν ς ος ’ 3 -” πο Ν 

πλυνοντεσ τᾶσ στολᾶσ αυτων, ινα ἑἕσται 1 ε-ουσιὰα αυτῶν επι το 
, .ω ι εά ον] : 

ξύλον τῇσ ζωῇσ καὶ τοῖς πυλῶσιν εἰσέλθωσιν εἰσ τὴν πόλιν. μα, ω 
, Ν Λ 9 ᾽ ζς 

10 ἔξω οἱ κύνεσ καὶ οἱ φαρμακοὶ καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖσ καὶ 
πα [ ῃ ας 5 π - - ανν 

οἱ εἰδωλολάτραι καὶ πᾶσ ποιῶν καὶ φιλῶν ψεῦδοσ. 16 ἐγὼ ]ησοῖσ 
4 Δ / / ” ς - ” Δ ω 

ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν µου µαρτυρῆσαι ὑμῖν ταῦτα ἐπὶ ταῖς ἐκκλη- δι ι 
/ κκ), ο ο λ Δ / / ο δα Δ ς Δ 

σίαισ. ἐγω εἰμι 1 ῥίζα και τὸ γένοσ 4ανείὸ, ὃ αστῆρ ὁ λαμπρὸσ ν,οἈ 
ς . Δ ΝΔ ας Νας / / . ”’ Ν 

ο πρωϊῦόσ. 1{ καὶ τὸ πνεῦμα καὶ ᾗ νύμφη λέγουσιν΄ ἔρχου. καὶ Ἐν σοι 

ατῆςοπ]ο) οππι Α ὃ. τ. δ. 9. 21. 99. (96. οι ἑαπίαπι βπΠίθ εσγχ.). Ὀοε 

ἨρΙρΗδ1” νίὰε µα 1, 1Τ. Ῥοδιῖπιας απίοπι Ἰδίῃ απίε η αρχ. κ. το τελ. 

(εί. αΌ Β2) οτι ΝΑΒ αἱ Ρ]ις30 νρ Αυγ ααίἩμ Ον 55 (ν1ᾶε ρο5ί) Αἱῑ Απᾶς 
ΟΥΡ” Τῖο Ῥτίπη αἲ....ς (-- 0 Β7) Ροβί αρχή κ. τελοσ (5εᾶ ΟτΡί8 
ή αρχ. κ. το τελ.) ουπι {. 51. 99. 48. 49. Τ9. 91. αἱ ασ Οτ5 (86ἆ 31 

{ αρχη κ. τ. τελ. ΔΠίε το α και το ὦ Ροπ) ΑπάΔ Ρ Όαν Ατα. ΟΡ οί, ΟΥ 
35 γεγονα (εχ 21, ϐ) το α και το ὦ, και 0 πρωτ. κ. 9 εσχατοσ, η αρχη 

και το τελοσ ... «ΟΡ ΟΙΏ 0 πρωτ. κ. 0 εσχατ. | ή αρχη κ. το τελοσ επι 

ΝΑΒ αἱ Ρ]α Οτίεῖ Α{ῃδύό (ρταεπι και) Απάό....ς(-- αἲ Βσ) οπι αγεῖοι- 

198 οπι 1. ΑΙ πανί ΑΠά8 Ρ βαν Ατο 

14. οι πλυνοντ. (Τ. πλυναντ.) τασ στολασ αυτων (εί. αΡ’’) εστη νΑ Τ. 98. 

νρ αγπηᾶδο της αρί]αίς Αίῃ506 εἆᾷ ραχ εἴ οο] (ο4ᾷ τε!! εἰ εἁ ἁρ]ατ πλατυ- 
νοντ. Ρτο πλυ.) Ῥτῖπι (αἱ βρρατεί οκ «ΟΠΙΙΗ: Ίρβα νετθα ρταρίετ]{) Ἐπ]ς 

γεπηῖδβ Ῥεος 1 Ἠαγπι, Ῥταείετεα νςσο1θ Π1ρ8”- 5: (ποπ 1ΐαπα απη {α ἆθπηϊἆ 

Το]. 186: οπηπ]α οι) ΑΥΠΙΠΙΡ αάᾶ ἴπ εαπφιύπε αρπί... ς ον ποιουντεσ 

τασ εντολασ αυτου (ΑπάΡρ ΆΑτο εµου) ουπι Β α] Ρ]εχ ο0ΟΡ 8ΥΥ ΥΠ Απά 

ΟΠΠ Ατο Τοατεριά 15 (φιῦ εω ργαεσερίϊς αφιπι) ΟΥΡΖΙ” (φιῦ Γαοζωπέ ρτας- 

οερία εἴμς) Το] (φῖ 5εγυαπέ πιαπᾶαία Ἰιαες). ΟΕ οαπι Οαβθῖοά: ὀεαίοΒ 

αἶσεπιδ φιᾷ οοπδοἰεπέταδ διιας Φοπῖς αοέἰθιι ποιπιζαυεγιι. | { εξουσια αυ- 

των: Ρο5δί Ἠπεο νετρα κ Ῥετρῖέ ὧσ δε ή εξουσια, 4ᾳππο κοτάε]ον1ί | 

πυλωσιν: 1. ΑπΠπάᾶΡ ε(ῦΔΥ πυλεωσιν - 

15. εξω βἶἴπα εορα]α ΟΠΠ ΝΑΒ 1. αἱ {ετεἸὸ νρ πα10” αγγ (ΠἱρραπίοΠτόδ ιῳ- 

ανν. ὃε λέγει εξω οι οἴς) Α{Πδὀ6 ΑπάΟπΙΠ Αγο Τϊομ ΠἩανπι... ς (-- αρ 

Ἀπ) εἀᾶ δε οαπη ὁ 115’ «ορ (ΡΥ8ΕΠΙ 6έ ΑΥΠΙ αθ{]) Ῥτΐπι Επ]σταπι]θθ Ρθες 

3η Επασ βἶπο αγίῖοα]ο ΟΤΙ ΝΑΒ 4135 ΗΙρραμΗομχόῦ Λ{Π506.., ς (6)00) 
αάά ο εππα 1. Τ. 903 91. 55. 98. Τ9. αἱ ππα ΑΠάΟΠΙΗ Ατθ΄ | ποιων και 
(95. αἀά ο) φιλων ουπι κα 11. 51. 52. 9δ. ὃδ. 48, ἨΗιρραπ[ομγθό Α {506 

Απάς Άτα... ς Τι ΤΙ φιλ. Σ. ποι. οπι ΑΒ αἱ Ρρία νο βγτ ΑπάξΡ Όαν 

ΤΙοὰ Ῥτίπα Εα]ρτεπηί55 Ρεσο α] ... αἰεταίταπι οπιϊξίθηί68 60Ρ ΟΠΙΤΕΒ 

7ασίεπίέες πιεπάασίμπι, 8ΊΥΠΑ απιαπδ ππεπζασοίιπι, αθἲΏ απιαπέεθ οΏιις Πιεπι- 
ἀαοῖξ 

16. επι ταισ εκκλ. υπ ΝΕ αἱ Ρ]εν ΥΣ Απάςδ ... Ἰωπ εν ταισ εκκλ. οτι Α 

18, 91. 98. το. νρ (ἴι εοοἰεκίί) Α{Π5υ6 Απάᾶα είς... 0’ Τϊ ταισ εκκλ. 

οατη 1. 4. 11. 12. 91. ΑΠ. 48. αγπι ΑπΠάΡ ϱίῦβΥ Αγο | ὁδαυειὸ (δαυιὸ, 
δαβιδ, ν]ιὰα αἲ Μί 1, 1.) βἵπετου επι ΝΑΒ αἱ Ρ]αβῦθ ΑΙἩ Απάσπιπ Ατε 

...ς (5 συ 82) ῥρταεπι του οἶπι 1. Τ. 8]. ΟείετΙπη Ροβδί νοσαπι ὃαδ 
Ἠ]α{ 1. πβαιο αᾱ Βποπι Ηθτί. | ο αστηρ: Ττ. 0. 49. Τ9. Απάδ ο Όαν 
ΡΥαεπῃ και | ο πρωΐνοσ οππῃ ΝΕ αἱ Γεγοῦδ ΑΙ ΑπάΣ αἱρ; Ἱδεπη (αἱ Τί) Α 

ΤΙΒΟΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. Ώ. εᾱ. 8. 668 
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ο ον . δα η ντε ” , 
ὁ ἀκούων εἰπάτω' ἔρχου. καὶ ὁ διψῶν ἐρχέσθω, ὁ θέλων λαβέτω 

ὕδωρ ζωῇσ δωρεά». 
- .) Δ Ν ” .) ΄ .] ΄ ν -- 

16/19 18 Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺσ λόγουσ τῇσ προ- 
/ ο η: / 3/ 2 ο θα . / 2 / 3. ὁ 

Φηπείασ τοῦ ῥιῤλίου τούτου. εάν τισ ἐπιθῇ ἐπ αὐτά, ἐπιθήσει ἐπ 
πω [4 Ν Ν Ν Ν / ” -” / / φ 

αυτόν 0 θεῦσ τὰσ πληγᾶσ τὰσ γεγραμµένασ ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ 
9 Ν ”/ » / 2 Δ ο. / ο” ο) ’ εν / 

Ῥε1,Σ 19 και ἐάν τισ ἀφέληῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῇσ προφητείασ 

91. Απάῦαν ο ,προῖΐνοσ. Τεπι 5εᾷ ΑΠίθ ο λαμπροσ (85. οπι) 4. 89. 58. 

40. 48. Απάς Ατο. ῬταθπιΗέ ααἱετῃ ες Πὶ5 και ΙΠΙ5Α...ς(Ξ 68 

97) και ορ8ρινοσ επ» Εταεπηἑαπί καν είῖαπι νο (δἱεῖῖα δρἰεπᾶίᾶα εί 

πιαιέίπα) Ῥτίπι Παγπα (ποῦ Ἱΐθπα Τ{οἩ Υ1ρνατῖπι 745 (ᾳᾷ4 691 658) 

1Τ. το πνευμα και Ἡ νυµφη (εξ. ΑΙιδύϐ): Ἡ οπῃ το εἰ η | ερχου Ὀἱ8 αἱ ερ-. 

χεσθω οππη ΝΑΒ αἱ [εγαῖὸ ΑΙιδθό Απάοπιμ Ατα...ς (-- 8 82) ελθε Ρἱ8 
οἱ ελθετω ουπις | και ο διψων: Ἀπη ααεἈπα Τ{ο] οι και | ο Φελων 
ο ΝΑΒ αἰδὅ απη {οἱ 11ρ9ὔ: 6" α]]8ομπῃ σορ αθἰἩ Αἰλ Απάσπιν ΤϊοἩ Ηαγπι 

ες (-- συ 92) ΡΙΔΕΠΙ καν «1πῃ δ5. 46. νρς]ο ᾗι ροή: α1]αοβπη ΥΓ αΣΠΗ 
Άτο Ρτῖπ | λαβετω υδωφ 6ΗΠι ΝΛΗ αἱ Εετο”ὸ Αι ΑΠάΟΠΙΗ ΑχΦ...ς 
( αὐ Βσ) λαµβανετω το υδωρ ομπιὁ Οαἴεγαπῃ αἆ Βπεπι Ἠιϊμ8 ναυβιβ 

{οἱ αάά απιει ΟΠΙΙ5818 νετδίρις 18---91. Τίεπι 19. ΟΠ νειβιΒ 18 οἱ 19. 

18. καρτυρω «πι ΔΑΒ αἱ Ῥ]ι5ῦῦ ΑπάαΡύαν... 11. 81. 54. 9δ. 48. Δηάᾶς 

Άτα µαρτυροµαι...ς (Ξ αυ Β) συµµαθτυρουµαι εππιὸ Ἐκ Τιαπίς 

να Ηαγπι οοπἑεδίου, πιδὸ Τϊε]ι Ῥτίπι ἐεδίογ. Ῥιπείεγεα ΑγοθοτΙ; μαρτύ- 

ῥοµαι ἐγώ: ἀντὶ τοῦ διαμαρτύρομαι, οἱογεὶ διαβεβαιοῦμαι. | εγω ουπι 

ΔΑΒ αἱ {γα πιῦὸ αππ {α ἀσπιῖά 11ρᾳῦ" οπιπ]ᾶσµπη Αγγ ΑΥΠΙ ΑΠάΟΠΙΠ Αγθ 

Ῥν]πη (εϱο Ιολαππεθ)... ς (Ξ- 0 Ἀπ) γαρ επι ὸ 86 νρο]ε 11ρβ6. οπύπε, ἱ 
Ηρ53: εφο επύπι, Τ1ο] ΗαγΙη ἐΊᾷοΟ, «ορ αιίεπι, 88ίἩ εἰ εὔο | παντι τω οτΏ | 

ΝΑΒ αἱδὺ Απάα οἰὸ ΑτΘ...ς(Ξ αὐ ὅσ) οπι τω οπι 8. 49. Τ9. 91, 96. 

413 ΑπάᾶΡ είδαν | επιθη (--δει τ.) οππι ΑΒ αἱ Εεγεῖό Απάᾶς Ρ0αν Ανα... 
κ τθ9,. Απά8 επιθησει (-ση Τ9.). θεά κ” οπι επ αυτα επιθησει, ἵτα τα 

αῦ επιθη (επιθησειϱ) αᾱ επιθησει ἰταπδηαεκ!{. κό απἶάεπῃι επιθήσει 

ποἩ πηπίαν]{.... ς (5 αυ Απ) επιτιθη επι ΠαβΠΙ5 εδ αρροδμεντέ 
(πο Απιορανααίς 1τ1 Τ16]μ), αἀαίαεγίέ (Ῥτίπα), ααἰεσεγῖέ (πι "8). | επ αυτα 
επι ΝΕΑΒ αἱ] {εγοῖῦ (98. ΑπάΣ επ αυτο)...ς (Ξ ΑΡ Β4) προσ ταυτα | 
οαπιὁ Τα πΙδ (νο Ῥτίπῃα α]) οδί αἄ Ἰαεο, πιὸ διργα λαεο, ΤΙΕἩ αἆ εα, 

Απιῦ αἆ Ίου | επιθησει ΟΠΙΠ ΝΑΒ αἱ Ρία (956, 98. 91. επιθησεται) Απά 
4 οᾗαν Αγα, ἴίοπι νρ (εί. {α ἀθπιῖά 1155" 6, οπιπ]αο μπι) Ἡαγιη αρφοπεί, 
πιθὸ ὑπροπεί, πι αρροπᾶΐ, Απιῦ Ῥτίπι ααἰίοίεὲ... 8. 18. 16. 49. 51. 96. 3 

97. 98. αἱ Ρ]1810 επιθησαι, επι αρβοπαίέ 13ρ8” Τ1εἩ | επ αυτον (1τ"3 

το, 99. ΑΤΕΟΕΠΙΙ55 επ αυτω, ΑπΠά8 αυτο) απίθ ο Θεοσ εἶτα κ 59. 98. δτ. 

48. 49, το. 91. 96. α]νῖ ΑΠάΟΠΠ Ατο ΑπΠΙΡ Τομ... ς Τη ΤΙ ροβί ο 

ὤεοσ επι Β α] Ῥ]α (εί. ΑΤἐοεΠ/ΙΙ35) νρ Ῥτίπι Ἠαγπι... Α οπ1 | τασ 
πληγασ οπΊῃ ΝΑ αἱ Ίοηρα Ῥ]α πι νρ 6ορ 8ΥΥ αεί Απιο ΤΙοΙ Ῥτίη αἱ 3 

εν Β 81. 99. δὺ. ὃτ. 48. 49. 91. 96. ΑΠάΟΠΙΠ Αγο τασ επτα πληγ. | εν 
τω οππι ΝΑΒ αἱ {ογεΆῦ ΑπΠάΟΠΙΠ Ατο.,..ς(- αὐ 87) οπι τω επ 2 

19, εαν εἨΠΙ ΑΒ είο... Ν αν | αφελή οπΙῃ ΝΑ αἱ {εγα”ὸ ΑπάΟΠΙΠ Αγο. Τέεπι 

Β αϕελειταν...ς (Ξ- αυ ὤσ) αφαιρη ειπε» | λογων: κ αἀὰ τουτω». 
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; 2 ώς π Ν , » - τά - / - πο 

ταύτησ, ἀφελεῖ ὃ θεὸσ τὸ µέροσ αὐτοῦ απὺ τοῦ ξύλου τῇσ ζωῇσ 
Δ -- ΄ - ε ΄ - -” φ /’ 

καὶ ἓκ τῆσ πύλεωσ τησ ἁγίας, τῶν γεγραμμµένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ. 
- -- ΄ αι / 1) 

2) «Ιέγειὁ μαρτυρῶν ταῦτα” ναί, ἔρχομαι ταχύ. μήν, ἔρχου τ, απ. 
. μ ή Ν 

/ Ε) - . 

:κυριὲ Πησου. 
ον ε - - 

2] “Ε χάρισ τοῦ κυρίου ᾿Ιησοῦ μετὰ πάντων. Πο 19, 36 εἰς 

Βἰμιϊ]1έου Απιυρασμαισι ἄε υεγδἱς Μι ργογ]ιείίας Πιιζι8 | του βιῤλιου οπα 

ΝΑΒ αἱ {εγαοῦ ΑπΠάΟΣ Ατα,..ς(ΞΞ αυ Β) βιβλου ουπιὸ Ριαείεγεα 

το. 94. ταδὸ Πρβή: ΑΠΔ τησ προφητ. του βιῤλ. τουτου, αΠα νετο εἰ ΑπΠὈ 

(νιάε απίς) Ργορλείίαε Πιῖιδ ΟΙΠΙΑ5Ο του βιῤλ. τουτ. | αφελει ΟΙΠΙ ΝΑΒ 

α1:9 Απάα οῦαν Άτα, Ιΐαπι αιιετεί νρ πιδὸ, ἄεπιεί ΤΙΟΠ, ααύπιεί Βτ1πη, 

 Απιζραναᾶ Πε[εδᾶ ... 9. 8. 19. δ. 98. 4Τ. 49, 91. 96. αἰ19 ΑπΠάΡ αφελοι 
(α]. Ρας αφελη)... ς ( αὐ Βή) αφαιρησει ΕΠΣ | απο του ἕυλου 

61η ΝΑΒ α]”0 πιδὸ απι ἀεππ]ά 156: αἱ]αομτη Αγγ αγπι αεί Απάς ο θαν 
Άτα ΤΙΝ... ς (-- 0 ὦή) απο βιβλου οαπι» Βεᾷ ΑπΠάΡ απο του βι- 

βλιου, Ἰἴεπι νβζ]ε {αι Ηρ8ή. 5. α)λασμπα Απ Ῥείπι Ἠαγπι [καν (ποδὸ οἱ) 

εκ οἳΠῃ ΝΒ αἱ {6Υθ ΟΠΠ Υπ πιῖὸ ΥΣ αὖγπι ἀείἩ ΑπάΟΠΙΣ Ανα ΤΙἩ Ετῖπη 

Α)... η οἱη εκ ϱΙΙΠ Α 10. 98. «ορ | των γεγραμµενων (956. εγγεγρ.) 
8ίἵΏε και «ΠΠ ΝΑΒ αἱ [εγαῖῦ «ορ 5ΥΥ αἲπΙ αθίῃ ΑπάΟΠΙΣ Αγο Τ16Ἡ Ετῖπι 
(Τ]ο]ι α ἴἴφπο υἴίαε εἰ εω οἴυτίαίε δαποία, δογέρία ἴτι ἴἶογο; Ἐτῖπι ἄε {δγο 

υείαε εἰ ἄε οἵυ. δαποία, δογτρία ἴπ 1ίδγο ου)... ς (-- 8 Βπ) Ρταεπι καν 
ου Ταππθη δίο νρ Ηαγπι | εν τω ῥιβλ. τουτ. ΕΝΠΙ ΝΑΒ αἱ ρ]α5ῦ Απά 

ΟΠΙΠ Ατο.,..ς (-- αὐ 87) οπι τω ουπι ὸ Ῥταείετεα αά Ἠ98 ἀἆπο νειδβ 

οἱ Του εΓπιος 35: Φογίρέιι ἀ98ε ἀοοεαέ ἨΠεγπιοφεπίς οἰοίπα. δὲ ποπ εδέ 

θονέρίωπι, ἐπιοαί Όαε ἐῑιᾶ ααἰίοίεπείθιις αμὲ ἄείνα]επέίδιι ἀεδίύπιαέιπα, 

επι ε[ ΑπάΘΟΙ εἰ Ατοζοπι: διαμαρτύρεται ἡμῖν τοῖσ ἀκούουσι μήτε 
προσθεῖναί τι μήτ ἀφελεῖν, ἀλλὰ τὰ γραφικὰ ἰδιώματα τῶν ἀττικῶν 

συντάξεων καὶ τῶν διαλεκτικῶν συλλογισμῶν ἡγεῖσθαι (Άτα Ἱπερίθ 

μὴ ἠγ.) ἀξιοπιστότερα καὶ σεμνότερα. 

90. ταυτα:. Ἀἲ (ποπ Ι{6πιϐ) αᾶά ειναι. Ῥίπιϊ]ίεν 6ορ (ΠΟΠ {επ 6α) αάά 

φωΐα εγιώιέ, 5οἆ ΘΕΙΑΊΏ Ρο αυ έρχομαι ταχυ Ἠαμεί εἰ υεπίεπέ ὀγευή. 

Ῥταείετεα ναν Ιδιπὰ (ἀδιπῖά ἠέΐαπι, Απιεπ) ρταείετοιηέ αὐτὰ δἱ Ῥεϊπι., | 

αμήν: ἰε5ίε8 πια] οππΙ ερχοµαι ταχυ εοπ]απραηέ, αἱ εἴἶαπι ΑΠάα6Ρ, 

ποπ Ἱέθπι Ῥτίπι απ εαὈἰιηβ]6 ,ΠΙοτο σαπ/{1οἵ οαΠΕΙΟΕΟΓΙΠΙ θοο]θβῖα ἆθ- 

νοία τεβδροπα1{: [Πέίαπι, υεπὲ ἄοπιύπε ἴεδι Ογίδέε ... Οπι Υ6ΤΟ αµην Α΄ 

εοΡ | ερχου 8ἶπο ναι έπΠῃ ΝΑΒ αἱ] Ρ]ιβ810 νρ 6ορ 8ΒΥΥ ΑΤΠΙ αεί Απάς αἱ 

Όαν Άτα, Ἱίεπα Ῥτίπῃ, αἱ Ρεν είζαπι ΟΠΙΠΊΠΟ να αµην τοάἁἰάϊδδο εἰ 

νετοῖς αἵς ᾳπαθ αἀβοιΙρβίπηις εί ραα]]ο Απίθ πΡῖ Ίρβα νοιρα οοηίεχία 

τείετὲ... ς (-- 68 Βπ) ΡΙΒΕΠΙ ναι ΕΠΙ (7. και) ὃδ. 98. 49. το. 91, αἱ 

Ῥ]α Απάᾶ είρ | πυριειησου δἵπο αἀλίαπι ουπι κΝ”ΑΒ α] Ίοημο Ρ]α νο 

ΒΥΥ αείἩ Απάς (Πεπιῦᾶν 1Π6οπι) Ῥγιπιρχϊ Ίοσο (αΡ1 (οχίαπῃ 4Η ετθ) Ἠαγπι 
«ΝΔ, 11. 19. 90. 91. ὃ2. 98. 48. ὅδ. Το. 94. 60Ρ αΤΠΙ αγὸ ΑΠάΔ΄ δοίΡ 

(είδαν ἐκ) Αγο Ῥτίπιδεο Ίοέο (γ]ά6 βαργα) αἀᾷ χριστε 

21. Ἠπης νετβιπα Ργίη ΟΠ1. { κυριου 8ἴπε ημων οιη ΝΑΒ α130 Απάᾶς 6 ὕαν 

εωως (-- αὖ 82) αᾶάἁ ημων εστι 90. αἱ ραπονί νρ «ορ ΑΥΓ αΓπι ΑΠάΡ 

εωε Ῥτο του κυρ.ἱησου 12. 20. 51. 95. 49. Ατο πὶ] ΠΙβὶ΄του χριστου, 

1έθπι αθ{ῃ ει Ο]γὶκέέ | νήσου «πΠι ΝΑ 36....ς ιησου χοιστου επΠι Β 
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4] Ρ]ει Υρ οοΡ ΒΥΥ ΤΠ αεί Απάσπια,,, νά απίο απὶ ἰαπίαπι του 

χθιστου Ρτο τ. κυρ. ιησου | µετα παντων ΕΠΙ Α Π...Ν µετα των 
αγιων... 0 Βη µετα παντων τω» αγιων επι Β αἱ Ρ]1840 «ορ ΒΥΥ ἄχΠι 

ΑΠάΟΠΠ ΑΘ... ς µεταπαντων υμων επι Ἑ νε] {ι ἀθιηῖα 11Ρ88 πι 

Ίβοτα ααἲἩ, Ῥταείθτοα ς (-- ΑΝ 92) αἲᾶ αµην οἶπι ΝΕ αἱ ἔεγο ΟΠΠ ΥΙ 
ΝΡ (εί. απ οίς) «ΟΡ ΥΣ ΑΠ αείῃ Απάς οἱΡ Ανα... οπΙδιηςδ ΟΤΙ Α 

το, (ὰ αἰ]αονπη (αν) Απάς εἴθαν Άτα 

Βαυβοχϊρί]ο:  αποκαλυψεισ (ία αῖατα ἵπ ραρίπαταπα Πίπ]15: αίευ Ἱπ- 
5ογ1ρ{10) τιὠαννου, | αποκαλυψισιώα»νου, 2. 0δ. τελοσ τησ αποκαλυ- 
ψεωσ του αγιου ιώαγγου του εὔαγγελιστου, 98. τελοσ τησ του αγιου 

νὠαγνουτου Φεολογον «ειασ αποκαλυψεωσ... Ἡ ΤἹ. 90. ὃδ, 98. 41. 

459, 49, 50. 90. 91. 94. 90. 9τ. αἲ ία πμΙ] αὈβοττρίαπα Ἠβ ο επί: ση] {1 

αΗΙ αἆ Άπθαι ΗὈτὶ ΠΙαπί, πε Ῥ οἱ (5ερίεπῃ 49 ἰγεάθοῖπα «οἁἹαῖριδ ᾳπος 
εοπ(αΗ{ Βογῖν) δ. 14. 28. 99, 8π. 95. 95..., ἴα επρζ. αροσαζιρ8ίβ δαποῦὲ 

ζολιαπιπῖς 7 εἴίοίζεν, απ 1155: εαρ1{οξ δεν αροσαζηρείε (-1ἱρθίς 15") δαπιοεῖ 
ζο]ιαππίς αροδἰοῖῖ (εξ ευαπρεἰίφέαε. Ί)εο ϱγαίίας αάά απι), 11ρ5ῖ". εαρἰἑο 

αροσαἰγρεῖο, αλα ελα εαρ[ἰοζωπέ αροσαζἑρείς. απιεπ, οοᾶ Ό8511615 οαρῖ. ζἱφεν 
αφοσαζ/γρ»ί. (εᾳαἹίασ: Πποῦρίέ ργοίοφις δερίεπι ἐμρ. οαποπίσανπη) κ. 

ΒΥΧ ία εδ αφοσα[γγεῖς Ιο]ιαππῖς ευαπφε[ἰρίαε, εἰ ἐοέμπι Λου. Πεδέαπιεπ- 

ουν ο Μὔπφπαπι /ΤΟΤΊΗ ὑγαπησίαίωπι. ἰογία ἄεο, αθἲἩ ]ιίο Ππίία εδέ υἱδίο 

Πολιαππίς 4ὐπισαίζαπιδί». «πιει. «πο εδ ἀἰσέωπι: ϐ(μαπι υἰώ(έ ἵπ υἴία δια, 

υἴφίο: εέ δογίρία | ιΠέ α δεαίο Ἰο]αππιε ευαιφεἰίθεία ἀεί εἴμ», απὮ αὐθοζιία 

εδέ ορἑιζαπιέε ἀοπιύιο πιοδίτο Ι. 6η". οἱδίο Ιο]ιαγιπῖς αγοεί. εἰ ευατι. ἀῑ[εοιὲ 
α ἀοπιπο. πιει, απιεπ. Ἰδί αιίεπι αροσαῖιρδίδ, «παπι γευεἰαυίί εἰ «ἴοπιι- 

πι οὗ ὑπαίας ὕπ εία Πιοπιζῖδιι ιΠέαίες. Προί φἴογία ὕι βαοσιῖπι βαεσιι- 

ζογαπι, απιεπ. ... 8Η οδῦ αροςσαΙγρδῖς αὓ Απάτοθα ἵηπ λογουσ κὀ' 

εἰ κεφφ. οβ’. Ὀίάλαπο Ίαος ἀϊ5δαπο[ῖο 1π ΑΠΟΞΟΠΙΠΙ {αβ]θαςδ οπἹη]θιβ, 

1{είῃ αραιά Ατείματη οὐβδογναίαν. απ ἵηπ Ῥ α]]ϊδᾳπο εοἆᾱ. (ποἨ Ἰὔθιῃ 

Ίη ΝΑἨΟ) εαρίέα Ἱδία ΤΧΧΧΠ. 1ρ8ῖ Ότο ριαθροδίία βαΠ{. Τη 6αβ8190- 

ἆονί Οοππρ]εχίιοπῖβς ἵπ αροσα]γραῖη ἀἰδιπρααππίαν εαρρ. 55. Ετ]- 

ππκβ{α8 σοπημηθπία γα 5ππή ἵπ αήπαια Ἠῃχορ ἀθιτ]ριε. Οο]αί 
Ῥανϊδίπας, απϊ ἸλΓεἰβίεπ]ο οδί Ρ1Ρ1. Ίκες. 98661., υένδις ΜΟΟΟΟ παππεταῦ. 

(ἴπ ἄταεσῖδ νετο οοἆᾱ, βΙομοταπι ποία{ξίο Πο Ἱπνοεπία ν]ά είν.) 

1Η1ΡΝΙΑΗ 

ΙΜΡΗ. αΙΡΒΡΕΟΚΗΕ ἃ ΏΕΥΗΙΕΝΤΛΟ. 





Παίε Ώια 

πῦτατγ Βυτθαι. αἱ. Νο. 1137 



Τεβεζαπεηπταωπ οαγθεοσε 

ο τν» 




